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Vážení čtenáři,

rodinné firmy jsou odolnější, vytváří 
základ obslužnosti regionů a  nehrozí 
u nich, že jejich majitelé přesunou aktiva 
třeba do  Bangladéše. Není dnes proto 
pochyb o tom, že se je vyplatí podporo-
vat. Problém je, že je neumíme přesně 
označit. A nemělo by nás uklidnit ani to, 
že s definicí rodinné firmy se dnes lopotí 
jak na úrovni EU, tak v mnoha členských 
zemích. Evropský parlament proto ša-
lamounsky vybízí, aby jednotlivé státy 
nelenily a  vytvořily si urychleně vlastní 
formát rodinného podnikání, který se ve-
jde pod všeobecnou evropskou definici. 
A protože se z našich zákonodárců k této 
aktivitě již více než rok nikdo nemá, roz-
hodli jsme na  nic nečekat a  začínáme 
měnit legislativu týkající se definice 
rodinného podnikání. Během příštích 
týdnů představíme a  věříme, že i  prosa-
díme, revoluční změnu pojetí rodinného 
byznysu, což bude znamenat možnost 
národní i  evropské podpory tomuto na-
výsost důležitému segmentu trhu.

V  době, kdy se desítky tisíc podnikatelů 
připravují na  EET, kdy se zavádí kont-
rolní hlášení a  kdy se denně skloňuje 
požadavek rovného prostředí, se podařil 
Poslanecké sněmovně jeden z největších 
majstrštyků její historie. Problém přitom 
není v  tom, že parlamentní restaurační 
zařízení se k  registraci DPH z  důvodu 
chybného výkladu zákona v  minulosti 
nepřihlásilo. To se skutečně může stát, 
stejně jako se tak stalo mnohým pod-
nikatelům. Zatímco firmy ale dnes ručí 
dokonce i  za  DPH svých nespolehlivých 
dodavatelů a  bez sebemenší možnosti 
obrany za  ně musí obratem zaplatit 

dlužné odvody, zástupci sněmovny se 
místo pokorné omluvy a bleskurychlého 
doplacení drze odvolávají na neexistující 
dokumenty a  k  placení se jaksi nemají. 
Nejde nám o  trest, ale o  podstatu a  bu-
deme celý případ sledovat do  úplného 
závěru.

Stejně tak dotáhneme do  konce velkou 
soudní při bývalých dealerů Hyundai, 
kteří byli naprosto bezprecedentním 
způsobem šikanováni od  hlavního im-
portéra Hyundai Motor Czech. Nejde 
jen o  to, že svým neetickým chováním 
dovozce zničil živnost desítkám sluš-
ných prodejců, ale způsob, jakým ze 
svých prokazatelných věřitelů – dea-
lerů – udělal rázem dlužníky, vstoupí 
do  ekonomických učebnic. Dobrou 
zprávou je to, že naše právní prostředí 
není tak špatné, jak se mnohdy domní-
váme. Všechny soudy, které pro skupinu 
dealerů v rámci aso ciace koordinujeme, 
společnost Hyundai prozatím nejenže 
prohrála, ale značka si odnáší i  nebýva-
lou ostudu. 

Jsme ale při zemi a žádnou mimořádnou 
radost nemáme, spíše je smutné vidět, 
kam až vede bezbřehá sebestřednost 
některých manažerů nadnárodních kon-
cernů. V českém prostředí je to ale přesto 
průlomová zpráva. Ukázali jsme, že malé 
firmy nemusí stát v budoucnosti s čepicí 
v  ruce před velkými hráči, a  ti musí re-
spektovat, že partnerství není nevolnic-
tví, ale vyvážený obchodní vztah. Dobrá 
zpráva je i  to, že velké firmy nebudou 
moci zastírat etické prohřešky vůči svým 
obchodním partnerům korporátními 
bláboly o  snaze uspokojit koncového 
spotřebitele. 

Bohužel případ Hyundai není ojedinělý. 
Stále častěji se nám ozývají řemeslníci 
a  menší dodavatelé stavebních zaká-
zek, kteří cítí, že tlak velkých stavebních 
společností na  obchodní podmínky za-
číná být za  hranou. Nechceme být ale 
jednostranní a  každý případ budeme 
detailně posuzovat ze všech úhlů po-
hledu. I o tom píšeme v aktuálním TRADE 
NEWS, které je z  části zaměřené na  sta-
vebnictví, na  něž je navázáno skoro 
200 tisíc malých firem a podnikatelů.

V  předvánočním období vám přejeme 
pevné nervy.

Karel Havlíček
předseda Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR
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Rozhovor
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Zvýšil se vliv malých a středních firem  
v naší společnosti?
Debata o hospodářské politice s osobní účastí prezidenta

Miloše Zemana, vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše, 

ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a ministryně pro místní 

rozvoj Karly Šlechtové.

Vyhlášení vítězů soutěží a grantů:

Equa bank Rodinná firma roku

Podnikavá žena roku (včetně předání voucherů v hodnotě 100 000 Kč)

Nastartujte se pro začínající podnikatele (s předáním voucherů v hodnotě 500 000 Kč)

Akci předchází Česko-italské ekonomické fórum  
za účasti velvyslance Itálie v ČR 
14.00–16.30

Vstup volný po předchozí registraci

14. Den podnikatelů 
České republiky
15. listopad 2016 

od 17 hodin

Národní dům na Vinohradech,

náměstí Míru 9, Praha 2
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Rozhovor 

ZNOVU PRAKTICKÁ VÝUKA 
DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ ROKU ŘEMESEL 2016 JE PROSADIT DEFINITIVNÍ ZAVEDENÍ POLYTECHNICKÉ VÝUKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 
TA BY MĚLA SUPLOVAT KDYSI POPULÁRNÍ DÍLNY A POZEMKY, VAŘENÍ NEBO TŘEBA ŠITÍ. NIC Z TOHO SE PŘITOM NESTÁVÁ PREHISTORIÍ 
ODDYCHOVÝCH PŘEDMĚTŮ, ALE JEJICH ZÁKLADEM.

Praktickou výuku hodláme prosadit 
v  kombinaci s  novými technologiemi, 
přičemž cílem je vzbudit v mladé gene-
raci chuť pracovat s hmotou a současně 
přitom podporovat její přirozené záj - 
my spojené s  výpočetní a  komunikační 
technikou. Jsme přesvědčeni, že tak jako 
projektant připravující výkresy pomocí 
počítače musí umět vzít do  ruky tužku 
a  nakreslit příslušný detail, tak by měl 
schopný programátor 3D modelu umět 
porozumět tomu, jak se výtvor tvoří 
ručně.

Proto prosazujeme 3D tiskárny, drony 
a  modely chytrých domácností již 
do  výuky základních škol. Chápeme 

argumenty, že na  to nyní není dostatek 
zdrojů, ale nemůžeme přijmout názor, 
že je to hudba budoucnosti. Musíme si 
uvědomit, že patnáctileté děti, které se 
dnes mají tyto dovednosti učit, budou 
svoje vrcholná díla vytvářet za 15 až 20 
let. A  v  této době budou všechny zmi-
ňované nástroje naprostým standar-
dem. Předpokladu, že se to stane možná 
i  výrazně dříve, odpovídají současné 
požadavky kladené na  řemeslníky na-
příklad v Německu. Na misi, kterou jsme 
v  nedávné době uskutečnili s  našimi 
cechy do Regensburgu, jsme měli mož-
nost vidět nástroje řemeslníků 21. sto-
letí. Cesta nás utvrdila nejen v  tom, že 
příští rok v  podpoře profesních spolků 

nepolevíme, ale rovněž v tom, že se mu-
síme zásadněji zaměřovat na osvětu ře-
meslníků v oblasti nových technologií.

Prvním krokem ale musí být obnovení 
praktické výuky. S  podporou před-
sedy vlády a  všech klíčových ministrů 
proto nyní intenzivně vyjednáváme 
s  Ministerstvem školství, mládeže a  tě-
lovýchovy konkrétní kroky, které tento 
vysoce poptávaný předmět opětovně 
a  definitivně ukotví v  rozvrzích základ-
ních škol. O  velkém zájmu dětí, rodičů, 
ale i  samotných učitelů svědčí poslední 
průzkum, který pro AMSP ČR prováděla 
tradičně agentura Ipsos.  

ZDROJ: AMSP ČR

News
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ZDROJ: PRŮZKUM VNÍMÁNÍ ŘEMESEL 2016, ZPRACOVAL IPSOS PRO AMSP ČR
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RozhovorNews

PROŠKOLILI JSME  
ŠEST TISÍC PODNIKATELŮ
Začátkem listopadu jsme v  Ostravě 
ukončili největší tuzemskou tour k  EET, 
v  jejímž rámci jsme seznámili více než 
šest tisíc podnikatelů se všemi mož-
nostmi i  nástrahami elektronické evi-
dence jejich prodejů. Prakticky orien-
tovaná setkání ve  všech významných 
městech jsme zaměřili na  to, jak se při-
hlásit k  EET, jaké řešení vybrat s  ohle-
dem na  typ provozovny nebo jak řešit 

konkrétní situace spojené s používáním 
EET. Součástí každé konference byla 
velká diskuze s  místními podnikateli, 
jimž jsme odpovídali na  tisíce dotazů. 
Poslední dvě setkání jsme uspořá-
dali i  za  aktivní účasti ministra financí 
a  jeho týmu a  spojili jsme je s  veletr-
hem, kde se prezentovala skoro tři-
cítka prověřených dodavatelů HW 
a  SW řešení. Například pražské setkání 

v  Kongresovém centru navštívilo re-
kordních 1200 podnikatelů, dalších ně-
kolik stovek jich dorazilo i  do  Ostravy. 
Kvůli velkému zájmu budou konference 
v  rámci aktivity AMSP ČR nazvané Malý 
obchod pokračovat i v příštím roce.  

ZDROJ: AMSP ČR

JAK UCHOPIT ŘÍZENÍ ZMĚN  
V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ 
Teorie chaosu je založena na  tom, že 
prostředí kolem nás se mění natolik 
dynamicky, že nic nelze předvídat, a  že 
chceme-li ve  firmě něco změnit, mu-
síme nastolit nejistotu a  chaos, neboť 
lze předpokládat, že v  takovém pro-
středí se chystané změny provádějí 
nejlépe. A  přesně takové teorii autoři 
publikace nejenže nevěří, ale snaží se 
dlouhodobě prokazovat, že řízení pro-
cesů bez systematického přístupu, zalo-
ženého na důsledném plánování a con-
trollingu, vede zvláště malé a  střední 
firmy k  rychlému konci. Právě vychází 
dlouho očekávaný titul autorů Pavly 
Břečkové a  Karla Havlíčka nazvaný 
Inovace a  jejich financování v  malé 
a střední firmě.   

Publikace vyšla v nakladatelství Eupress 
ve  spolupráci AMSP ČR a  Vysoké školy 
finanční a  správní, za  podpory České 
spořitelny. Inovační manuál je připra-
ven v  praktickém formátu A5, obsa-
huje 117 stránek textu a  desítky gra-
fických schémat. Za  cenu 99 korun 
je možné jej zakoupit v  prodejnách 
VŠFS (Estonská, Vltavská) nebo na  e-
-shopu Eupressu (http://www.vsfs.
cz/?id=1006-nakladatelstvi-eupress). 

Publikace je rovněž k  volnému sta-
žení na  adrese: http://www.amsp.cz/
jak-uchopit-a-porozumet-rizeni-zmen-v-
-male-a-stredni-firme.  

ZDROJ: AMSP ČR
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INOVACE 
A JEJICH FINANCOVÁNÍ 
V MALÉ A STŘEDNÍ
FIRMĚ

Pavla Břečková
Karel Havlíček

Nezávislý informační servis AMSP ČR pro všechny podnikatele
Ověřené informace k systému elektronické evidence tržeb (EET) do vaší e-mailové schránky

www.eltrzby.cz
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Rozhovor 
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ČESKÉ STROJÍRENSTVÍ POROSTE 
MĚNOVÁ POLITIKA ČNB MU POMÁHÁ
ČESKÉ STROJÍRENSTVÍ V TOMTO I PŘÍŠTÍM ROCE DÁL POROSTE, TVRDÍ VÝSLEDKY NEJNOVĚJŠÍ STUDIE ČESKÉHO STROJÍRENSTVÍ H2/2016. 
PODLE 84 PROCENT ŘEDITELŮ STROJÍRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ POROSTE V LETOŠNÍM ROCE SEKTOR V PRŮMĚRU O 3,8 PROCENTA. 
NA TAKOVÉM VÝVOJI SE BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH ODCHYLEK SHODUJÍ JAK ZÁSTUPCI VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ, TAK PŘEDSTAVITELÉ MALÝCH 
A STŘEDNÍCH FIREM. 

V  dlouhodobém horizontu už jsou pre-
dikce o  něco opatrnější. Pro rok 2017 
je tak strojírenskými společnostmi 
předpovídán průměrný růst sektoru 
o 2,8 procenta. Ředitelé se nejvíce obá-
vají přehřátí ekonomiky a  nedostatku 

kvalifikované pracovní síly potřebné pro 
zajištění včasného splnění zakázek nebo 
efektivního rozvoje firmy do budoucna. 
Dále dávají do  souvislosti možný ko-
nec intervencí ČNB na  oslabení koruny 
a  snížení růstu českého exportu, a  tím 
i průmyslu. 

Poměrně často diskutovanou otázkou 
v  českém strojírenství je měnová poli-
tika ČNB a  její vliv na export českých fi-
rem, který následně ovlivňuje také jejich 
produkci. Podle více než poloviny (52 
procent) českých strojírenských společ-
ností současná měnová politika pomáhá 
navýšení jejich exportu. Velké rozdíly 
v  odpovědích však panují v  závislosti 
na  velikosti firmy. Aktivity ČNB vnímají 
pozitivně téměř tři čtvrtiny (70 procent) 

velkých strojírenských společností a  jen 
necelá desetina se domnívá, že vedou 
ke  zhoršení hospodářských výsledků. 
U  malých a  středních firem nezazna-
menala polovina ředitelů (50 procent) 
žádný dopad měnové politiky ČNB 
na  svůj export, o  jejím pozitivním vlivu 
je pak přesvědčena jen třetina (36 pro-
cent) z  nich. Podobně jako u  velkých 
firem 14 procent malých a  středních 
společností uvedlo, že oslabení koruny 
mělo negativní vliv na  jejich hospodář-
ský výsledek.

Studii českého strojírenství 2016/H2  
najdete na www.ceec.eu.  

ZDROJ: CEEC
FOTO: SHUTTERSTOCK

MALÉ FIRMY MAJÍ KONEČNĚ  
SVÉHO ADVOKÁTA 
SPECIÁLNÍ EKONOMICKO-PRÁVNÍ ÚTVAR AMSP ČR, KTERÝ ŘEŠÍ 
ŠIKANU NEBO SYSTÉMOVÉ PORUŠOVÁNÍ PRÁV MALÝCH FIREM A KTERÝ 
FUNGUJE OD LETOŠNÍHO LEDNA, MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ÚSPĚCHY. 

Podařilo se urovnat majetkové vztahy 
mezi pražskými odbornými školami 
a  díky pragmatickému jednání všech 
stran se tím udržel učňovský obor kovář. 
Koordinujeme aktivity bývalých dea-
lerů Hyundai vůči bezprecedentnímu 
chování dovozce Hyundai Motor Czech 
a těší nás, že šikanovaní dealeři zatím vy-
hráli všechny soudy, naposledy arbitráž 
u Rozhodčího soudu. Řešíme se státními 
zástupci jak velké celoplošné projekty 

středních podniků spojené s  vydíráním, 
tak pomáháme například malé podni-
katelce s  šikanou místního živnosten-
ského úřadu. Marně ale zatím bojujeme 
s  Finanční správou a  dalšími úředníky 
ohledně nepochopitelného postupu vůči 
východočeským výrobcům při uznávání 
nákladů na výzkum a vývoj. V rámci SOS 
útvaru se snažíme všechny spory řešit 
nejprve smírnou cestou, teprve pokud 
není možné dojít k  dohodě, využíváme 

právních i mediálních nástrojů. SOS útvar 
si získává u  firem oblibu a  my garantu-
jeme, že všechny případy dotáhneme 
do konce.  

ZDROJ: AMSP ČR
FOTO: SHUTTERSTOCK
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BALKÁNSKÝ REALITNÍ SEKTOR? 
EXPERTI HLÁSÍ (NE)VYUŽITÝ POTENCIÁL
STAVAŘI NA BALKÁNĚ MAJÍ NAPILNO. DÍKY OUTSOURCINGU DO BULHARSKA A OKOLÍ SE DAŘÍ KANCELÁŘSKÝM 
PROJEKTŮM; Z BOUŘÍ V TRADIČNÍCH SEVEROAFRICKÝCH TURISTICKÝCH DESTINACÍCH PROFITUJÍ LETOVISKA 
NA BŘEHU ČERNÉHO MOŘE I V PŘILEHLÝCH HORÁCH; A POSILUJÍCÍ KOUPĚSCHOPNOST VÝCHODOEVROPSKÝCH 
DOMÁCNOSTÍ NAVYŠUJE POPTÁVKU PO BYDLENÍ. STRUČNĚ, PŘÍLEŽITOSTÍ DNES REGION NABÍZÍ NEPŘEBERNĚ, 
A TO I ČESKÝM FIRMÁM, ŘEKL EXKLUZIVNĚ TRADE NEWS PAWEL SUDZIARSKI, ŘÍDÍCÍ PARTNER 
SPOLEČNOSTI BATES, KTERÁ MÁ CENTRÁLU V BULHARSKÉ SOFII A SVÉ PORADENSTVÍ NABÍZÍ VE DVAADVACETI 
ZEMÍCH (JIHO)VÝCHODNÍ EVROPY.

Pojďme na  úvod pro orientaci 
a  představu porovnat realitní sektor 
v  Česku, potažmo ve  střední Evropě, 
a  na  Balkáně: V  čem si jsou tyto dva 
trhy podobné a  jaké jsou naopak ty 
největší odlišnosti?
První věcí, kterou je třeba v  této sou-
vislosti zmínit, je členství v  Evropské 
unii. V  zemích, které patří do  unie, 
bývá více mezinárodních hráčů, a  to 
včetně menších firem, jež obvykle 
vně EU nepodnikají. Zadruhé určitě 
platí, že před krizovým rokem 2008 
byla východní a  jihovýchodní Evropa 
v  hledáčku mnoha mezinárodních 
společností a  fondů. Ty se v  principu 
zajímaly o  všechny segmenty realit-
ního sektoru, což platí v  mnoha přípa-
dech i  o  Maďarsku, Polsku nebo Česku. 
Většina těchto firem se přitom z regionu 
nestáhla a  nyní opět začínají zkoumat 
možnosti, které se nabízejí.

Jaké zahraniční společnosti – alespoň 
typologicky – hrají v  tomto smyslu 
ve východní Evropě prim?
V  souvislosti s  celým Balkánem napří-
klad řecká Bluehouse nebo turecká 
Garanti Koza, jejíž vlajkovou loď na-
jdete v  Sofii. Zajímavostí je určitě také 
přítomnost delevoperů ze Spojených 
arabských emirátů, Bahrajnu a  Saúdské 
Arábie zaměřujících se na velké projekty 
v  Srbsku a  Bosně. Jako příklad může 
posloužit projekt Bělehrad na  vodě 
nebo řada dalších v Sarajevu. Co se pak 
Bulharska, Rumunska a Chorvatska týče, 

tyto trhy se pomalu dostávají na  před-
krizové úrovně, většina velkých meziná-
rodních hráčů tam ale chybí. Dominují 
domácí a regionální hráči, zajímaví nově 
příchozí jsou z  Izraele a  Jihoafrické re-
publiky. V  neposlední řadě bych pak 
zmínil aktivity čínských firem v  oblasti 
infrastruktury, a  to kupříkladu v  Srbsku 
nebo Makedonii.

Co i  proto čekáte, že se v  realitním 
sektoru na  Balkáně bude v  nejbližší 
době dít? Bude nadále růst?
Ozdravení z  rány, která přišla v  roce 
2008 a  v  následujících letech, bylo těž-
kopádné. Přesto se mnohým trhům 
povedlo dostat se na  – a  v  některých 
případech i  nad – úrovně z  let před ro-
kem 2008. Stručně, realitní sektor ve vý-
chodní a  jihovýchodní Evropě byl a  je 

Rozhovor 

Pawel Sudziarski je řídícím partnerem 

ve společnosti Bates ze skupiny Gleeds 

zodpovědný za jihovýchodní Evropu. 

Zodpovídá jak za komerční projekty 

(hotely či sklady), tak i za aktivity v oblasti 

infrastruktury. V poslední době se podílel 

mimo jiné na sídle Microsoftu v Bukurešti 

a hotelu Radisson v Bělehradě.

REALITNÍ SEKTOR 
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 

EVROPĚ BYL A JE 
V RŮSTOVÉM MÓDU 

A HOSPODÁŘSKÉ 
UKAZATELE SLIBUJÍ, 
ŽE EXPANZE BUDE 

POKRAČOVAT.



TR A D E  N E W S  5 /20 16   11

v růstovém módu a hospodářské ukaza-
tele slibují, že expanze bude pokračovat. 
V regionu se totiž klade čím dál tím větší 
důraz na  růst spotřeby domácností, 
rozvoj sociální infrastruktury a  v  ne-
poslední řadě na  výnosnost investic 
s  přihlédnutím k  nízkým vstupním ce-
nám. To také vysvětluje velmi zajímavé 
dění v  segmentu rezidenčního bydlení. 
V Bulharsku, Černé Hoře a Chorvatsku je 
pak určitě zajímavý i  segment hospita-
lity. A komerční nemovitosti stojí za po-
zornost v celém regionu.

PŮDA PRO OUTSOURCING

Kde konkrétně se podle vás bude 
v krátkém a střednědobém horizontu 
dít to vůbec nejzajímavější?
Jak jsem zmínil, východní a  jihový-
chodní Evropa je v  růstové fázi. Region 
se stal velmi zajímavým pro outsour-
cing: softwarové firmy a  provozovatelé 
call center, kteří poptávají kancelářské 
budovy, se stěhují do  měst druhého 
řádu. Bulharsko je v  tomto smyslu 
na  pomyslné špici s  nejvyšším růs-
tem v  celé Evropě a  třetím nejvyšším 
ve  světě outsourcingu vůbec. Stejně 
tak bych zmínil Rumunsko, jehož hos-
podářství roste velmi rychle a  podle 
Mezinárodního měnového fondu po-
roste v  letech 2016 a  2017 rychleji než 

ostatní země Evropské unie. Byznysu se 
tam teď daří zejména díky rostoucímu 
důrazu na  transparentní vládnutí a  boj 
proti korupci.

To jsou tedy kanceláře a outsourcing. 
Kde a proč se bude dařit zmíněnému 
segmentu hospitality?
Tento segment roste a  podle nás kvůli 
problémům, kterým čelí tradiční tu-
ristické destinace, jako je Turecko, 
Tunis a  Egypt, poroste i  nadále. Týká 
se to jak letovisek na  pobřeží Černého 
a  Jaderského moře, tak i  hor a  velkých 
měst, což mimo jiné potvrzuje zájem 
velkých mezinárodních hotelových zna-
ček. Určitě je v  této souvislosti vhodné 
zmínit i  snahu o  vylepšení infrastruk-
tury, konkrétně železnic a  silnic, což by 
mělo vést ke  zintenzivnění výrobních 
a  logistických aktivit v  regionu. V  dů-
sledku toho se pak dá čekat posílení 
maloobchodu a  komerčního sektoru 
obecně.

Které oblasti realitního sektoru 
na  Balkáně jsou dnes nejzajímavější 
z pohledu českých investorů?
Všechny zmíněné oblasti a  segmenty 
jsou zajímavé, všechny něco specific-
kého nabízejí. České společnosti mohou 
nabídnout svou expertizu, v  některých 

případech mohou investice propojit 
s dalšími aktivitami, což se týká zejména 
hospitality. Výhodou je, že mnohé seg-
menty – mnohde všechny s  výjimkou 
rezidenčních staveb – domácí hráči za-
nedbávají. České firmy přitom mohou 
na  Balkáně stavět na  dobré pověsti, 
respektive na  schopnosti svých před-
chůdců dodávat kvalitní inženýring, 
nové technologie a  budovat v  jednotli-
vých zemích velké výrobní celky.

A  na  jaká specifika by se české firmy 
se zájmem o balkánský realitní sektor 
měly připravit?
Součástí každého podnikatelského pří-
běhu je bezesporu znalost místního 
prostředí a  na  Balkáně to platí dvojná-
sob. Je třeba být si vědom kulturních 
rozdílů a  specifik, které se často liší ne-
jen země od země, ale region od regio-
 nu. Proto se vždy vyplatí mít místního 
partnera, který vám ukáže, jak například 
projevit správně souhlas či nesouhlas 
s  navrhovaným projektem. I  když jde 
o  klišé, vrtění hlavou, které v  Bulharsku 
znamená souhlas, pomýlilo už mnoho 
byznysmenů.

S PAWLEM SUDZIARSKIM SI POVÍDAL ROMAN CHLUPATÝ

FOTO: ARCHIV P. SUDZIARSKÉHO A SHUTTERSTOCK

Balkán
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Rozhovor 

Jednotné kontaktní 
místo pro exportéry

 

 

 

Více informací:

Kontakt:
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RUMUNSKO  
MÁ NA TO VRÁTIT SE MEZI  
BALKÁNSKÉ ŠTIKY
RUMUNSKO JE ZEMÍ, JEŽ MĚLA AMBICE STÁT SE SKUTEČNÝM TYGREM BALKÁNU, A AŽ DO KRIZE, KTERÁ VYPUKLA 
PŘED NECELÝMI DESETI LETY, SE TO CELKEM DAŘILO. PAK NÁSLEDOVAL, PODOBNĚ JAKO I V DALŠÍCH ZEMÍCH REGIONU, 
ZNAČNÝ ODLIV INVESTORŮ A HOSPODÁŘSTVÍ SE OCITLO VE VELKÝCH PROBLÉMECH. TY ZNÁSOBILO VYSOCE KORUPČNÍ 
PROSTŘEDÍ A CELKOVĚ VELMI BOUŘLIVÁ A SLOŽITÁ VNITROPOLITICKÁ SITUACE, TAKŽE TRVALO ŘADU LET, NEŽ SE 
POTOMCI DÁKŮ OTŘEPALI A NADECHLI K DALŠÍ OFENZIVĚ.

Do světa za obchodem
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MEZIROČNÍ NÁRŮST 
HDP NEJVĚTŠÍ V EU

Naštěstí poslední roky přinášejí vý-
raznější obrat k  lepšímu. Zvyšuje se 
celková výkonnost ekonomiky, což do-
kládá i  meziroční nárůst HDP o  4,1 % 
v prvním čtvrtletí a o 1,5 % ve druhém 
čtvrtletí letošního roku oproti stejnému 
období 2015, čímž je Rumunsko úplně 
první v rámci EU. Dynamika by se měla 
udržet nejméně okolo 3,5 % i  v  dalších 
dvou letech. Investoři se do země také 
vracejí, nezaměstnanost se pohybuje 
okolo 6 %, a ačkoliv se prosperita těžko 
přiblíží k  hodnotám let před krizí, je 
jasné, že země má na  to vrátit se mezi 
balkánské štiky.

Určitou jistotu představuje také fakt, že 
domácí růst je postaven nejen na  ros-
toucí spotřebě obyvatel (především 
maloobchod), ale i na nových průmyslo-
vých a  infrastrukturních projektech (za-
hraničních investicích) a  na  rostoucím 
exportu Rumunska. I  korupce dostává 
místy docela překvapivě na frak, o čemž 
svědčí úspěchy protikorupčního úřadu 
DNA. Potvrzuje to mimo jiné skutečnost, 
že Rumuni zvolili za  svého současného 
prezidenta Klause Iohannise, etnického 
Němce ze Sibiu, města se silnou ger-
mánskou menšinou, jako reakci na to, že 
mají všeho již, jak se říká, „plné zuby“.

DVACETIMILIONOVÝ TRH, 
KDE MÁME DOBRÉ JMÉNO

Pro české exportéry představuje 
Rumunsko s  dvaceti miliony spotře-
bitelů tradiční obchodní cíl, přičemž 
některé strojírenské subdodávky a  do-
dávky do  energetiky a  petrochemie sa-
hají již do 70. a 80. let minulého století. 
Ač je pro tuto zemi zemědělství nadále 
klíčovou komponentou ekonomiky 
(avšak zároveň ještě velmi výrazně pod-
financovanou z  pohledu výroby i  zpra-
cování primárních produktů), existuje 
zde velmi slušná průmyslová základna 
a  na  ni navazující odvětví. Díky tomu 
stále trvá potřeba postupné moder-
nizace průmyslových závodů, energe-
tických komplexů, zpracovatelských 
závodů či dopravní infrastruktury, a pro 
naše firmy se tak otevírají další velmi za-
jímavé možnosti.

V  Rumunsku najdete tradiční i  nové 
významné výrobce z  oblasti automo-
bilového průmyslu – Dacia Renault 
Group Automobile, Roman, Ford nebo 
Daimler. Ti generují stabilní potřebu 
stavebních subdodávek a  nových in-
vestic (např. Michelin, Continental, 
Delphi) a  spousty dalších včetně po-
ptávky po  logistických a  návazných 
službách. To, že v  zemi zůstávají a  byli 
zde i po celou dobu těžké krize, svědčí 

o  trvalé důvěře v  tento trh a  o  jeho 
perspektivnosti.

Konkrétními příležitostmi pak z  po-
hledu mého kolegy, zástupce kanceláře 
CzechTrade v Bukurešti Michala Holuba, 
mohou pro české exportéry být do-
dávky i  subdodávky například obalů 
a  obalové techniky, výrobních linek, 
strojů a  zařízení pro výrobu v  oblasti 
automotive nebo export konkrétních 
komponentů pro výrobce vozidel nebo 
jejich subdodavatele. Dalším příkladem 
nových příležitostí je těžařský projekt 
na  nových nalezištích plynu v  Černém 
moři a  nesmíme opomenout na  trzích 
západní Evropy aktuálně velmi úspěš-
nou automobilku Dacia. Mezi další 
nosné obory pro naše vývozce patří jed-
noznačně petrochemie, chemie, staveb-
nictví či potravinářský průmysl a  země-
dělská a lesní technika.

STAVEBNÍ BOOM

Na  rozdíl od  České republiky probíhá 
v  Rumunsku skutečně výrazný boom 
ve stavebním sektoru, který patří aktuál - 
ně k  nejvyšším v  EU, což se projevuje 
již zmíněnou postupnou modernizací 
průmyslové základny, rozšiřováním vý-
robních a  obchodních kapacit nebo 
výstavbou nových průmyslových parků 
a objektů. Přestože za posledních 20 až 

Rumunsko
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25 let došlo k  výraznému rozvoji infra-
struktury v mnoha oblastech, stále exis-
tují regiony, které potřebují zmoderni-
zovat nebo vybudovat od začátku téměř 
úplně všechno, od kanalizace přes cesty 
až po čističky či energetické sítě.

Nadále pokračuje expanze obchodních 
řetězců i  projekty občanské výstavby 
ve  velkých městech (vládní program 
PRIMA CASA), a  Rumunská národní 
agentura pro bydlení (ANL) tak mimo 
jiné chystá v  příštích pěti letech vý-
stavbu 7000 bytových jednotek k  ná-
jemnímu bydlení pro mladé lidi. Projekt 
bude stát 250 milionů eur a 75 % z této 
částky bude spolufinancováno prostřed-
nictvím úvěru na  bázi dohody s  Radou 
Evropské rozvojové banky (CEB). 
Úvěr je založen na  memorandu mezi 
Rumunskem a  CEB, schváleném v  listo-
padu 2015, se splatností 20 let. Příjemci 
projektu jsou mladí ve  věku do  35 let, 
kteří budou mít možnost získat později 
bydlení do  vlastních rukou za  přijatel-
nou cenu.

NAPOJENÍ NA EVROPSKÉ 
KORIDORY

Na rozvoji dopravní infrastruktury či ob-
čanské a  průmyslové výstavby mohou 
české společnosti participovat dodáv-
kami a  subdodávkami stavebních ma-
teriálů a  technologií, strojů a  zařízení, 
respektive formou dodávky stavebních 

prací nebo stavební supervize podle po-
žadavků investora.

Lákadlem je rovněž modifikace projektu 
páté trasy bukurešťského metra, kterou 
schválila Evropská komise. Projekt je 
rozdělený do  dvou etap a  na  první fázi 
bylo vyčleněno téměř 200 milionů eur, 
z  čehož 170 milionů je z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj EU.

Nezbytnou podmínkou pro další eko-
nomický rozvoj Rumunska je napojení 
na  evropské koridory (včetně zefektiv-
nění pohybu zboží a  dalšího rozvoje 
služeb jako cestovní ruch a  dalších), 
a  tak není překvapením, že se země 
hodně soustředí na  jejich rozvoj s  vyu-
žitím unijních fondů. Plán financování 
rozvoje železničních koridorů z  fondů 
EU na  období 2014–2020 tak počítá se 
43 miliardami eur s  předpokladem roz-
voje a modernizace 2700 kilometrů tratí 
i  postupné obnovy až 1500 zastaralých 
tramvají v  11 rumunských spádových 
městech. S  tím souvisí další rozvoj říční 
a  přístavní logistiky a  infrastruktury. 
Logistika je vůbec v  kurzu, proto není 
náhodou, že například společnost CTP 
Invest v  roce 2015 zainvestovala 15 mi-
lionů eur do nákupu logistického parku 
CTPark ve městě Arad.

Naše povídání o  možnostech v  Ru-
munsku můžeme zakončit všeobec-
nějším doporučením platným i  jinde 

na  Balkáně: je velmi vhodné řešit vstup 
na  tento trh v  kooperaci s  místním 
obchodním partnerem, který se vy-
zná v  záludnostech zdejšího prostředí. 
Ačkoliv je západní hranice Rumunska 
autem z Prahy (natož z Brna) blíž než na-
příklad takový Bern či Milán, je na místě 
jistá opatrnost. Pokud se však vyzbro-
jíte flexibilní exportní strategií, kterou 
jste připraveni prosadit při osobních 
jednáních s  rumunskou stranou, a  ta 
bude ochotná ji akceptovat, znamená 
to silný předpoklad k zahájení obchodní 
spolupráce. 

Je samozřejmé, že aktivitám českých fi-
rem na rumunském trhu jsme připraveni 
pomoci jak z  pozice Ministerstva prů-
myslu a  obchodu, tak Zastupitelského 
úřadu ČR v  Bukurešti včetně tamní za-
hraniční kanceláře proexportní agen-
tury CzechTrade.  

TEXT: KAREL ZDĚNOVEC

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV MPO

Ing. Karel Zděnovec, 

teritorialista pro 

Rumunsko,  odbor 

zahraničně ekonomických 

politik I,  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR

Do světa za obchodem
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Rozhovor

PRO VŠECHNY,  
KTEŘÍ CHTĚJÍ DOPŘÁT 
SVÝM HOSTŮM  
VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK 

www.makro.cz

Rozšiřujeme sortiment prémiového alkoholu o více  
než 200 novinek z celého světa.

MAKRO – GASTRONOMICKÝ PARTNER SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ 
CZECH BAR AWARDS 2016
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Rozhovor 

Nikdy jsem v  Rumunsku nebyl a  mu-
sím se přiznat, že jsem o něm měl velmi 
zkreslené představy. Jasně, pořád tam 
jezdí koňské povozy a  na  ulicích běhají 
toulaví psi. A  pak jsou tam místa, kde 
je celkem velká koncentrace Romů, ale 
s tím se u nás také můžete potkat, no ne?

Když jsem přešel hranici ze Zakarpatské 
Ukrajiny do rumunského města Sighetu 
Marmatiei, věděl jsem, že se mi bude 
v  Rumunsku líbit: překrásné hory, milí 
lidé, a  co mě velmi překvapilo, byla 
ekonomická vyspělost. Zkrátka, na  co 
jsme zvyklí v  Čechách, tak obdobně 
funguje i  v  Rumunsku – supermarkety 
i  trhy, infrastruktura, jídlo moc dobré, 
pivo obstojné, ceny srovnatelné. Jediné, 
s čím jsem si nedokázal poradit, byla ru-
munština, přičemž byly chvíle, kdy jsem 
toho opravdu litoval, zvlášť když jsem 
potkal někoho, s  kým bych moc rád 
prohodil alespoň pár vět.

Často se mě také lidé ptali, zda se nebo-
jím putovat sám. Na mou otázku „Čeho 
bych se měl bát?“ hodně z  nich zmí-
nilo toulavé psy. Vyzkoušel jsem si však 
na  vlastní kůži, že od  nich nebezpečí 
nehrozí. Buďto se lidí úplně straní, nebo 
po vás začnou štěkat v okamžiku, kdy je 
minete, což je sice nepříjemné, ale nic 
víc si nedovolí.

Na  co mě však nikdo neupozornil, byli 
hlídací ovčáčtí psi. Během jednoho ne-
zapomenutelného odpoledne, které 
jsem strávil v  průsmyku na  rozhraní 
národních parků Rodna a  Maramureš, 
jsem s nimi měl dva konflikty. Sice skon-
čily oba dobře, ale také nemusely, jak 
mi posléze potvrdil jeden z  místních. 
Jednak jsou to velké „potvory“, které 
samy o  sobě budí respekt, a  za  další je 
můžete jako já neočekávaně potkat 
na  pěšině, když se vracíte z  procházky. 
Nevím, zda šlo v  mém případě o  du-
chapřítomnou reakci či nějaký instinkt 
zděděný po  předcích, ale co mi po-
mohlo, byl křik a máchání košilí, kterou 
jsem měl přehozenou přes ruku, při-
čemž jsem hbitě couval, jak jen to šlo, 

z  dosahu té běsnící potvory. Nakonec 
mi pomohl až přivolaný domorodec.

Dodnes cítím, jak mi bušilo srdce. 
Mohlo by to vyznít i tak, že jsou rumun-
ské hory trochu divoké a  nebezpečné, 
ale je to asi jako všude jinde, kde to ne-
znáte a  kde vás může překvapit něco, 
s čím jste se do té doby nesetkali.

A hlavně – je to bezesporu něco, čím se 
vám Rumunsko dostane pod kůži a ne-
smazatelně se zapíše do paměti.
Divoká krása rumunských hor…
Drum bun!  

TEXT A FOTO: MICHAL HORÁK

Objektivem

DIVOKÉ KOUZLO 
RUMUNSKÝCH HOR
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Rumunsko

Michal Horák pracuje jako IT specialista. 

Má rád přírodu, cestování a fotografování. 

Jedinečná jsou jeho několikatýdenní pěší 

putování z Prahy k pobřeží moří na zá-

pad, jih, sever a východ. Z letošní letní 

jedenáctitýdenní cesty k Černému moři vám 

přinášíme krátké nahlédnutí do setkání 

s Rumunskem.
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Petr Smrž:

PRŮMYSL 4.0  
NECHÁPEME JAKO STRAŠÁKA,  
ALE JAKO PŘÍLEŽITOST
ČESKÉ ORIGINÁLNÍ HIGH-TECH ŘEŠENÍ – ÚSPĚCH, NEBO PROPADÁK? „TO UVIDÍME, ZATÍM MÁME 
OD TUZEMSKÝCH I ZAHRANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ VELMI KLADNÉ OHLASY. KOMPLEXNÍ SYSTÉM MĚŘENÍ, KTERÝ BY 
FUNGOVAL NA VZDÁLENÉM PŘIPOJENÍ RYCHLE, FLEXIBILNĚ, CLOUDOVĚ A VIRTUALIZOVANĚ, TOTIŽ KUPODIVU 
ZATÍM NIKDO NA SVĚTĚ NEVYVINUL,“ SVĚŘIL SE NÁM PO LETOŠNÍM MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM 
VELETRHU, KDE SPOLEČNOST KINEX MEASURING PREZENTOVALA DEMOVERZI SVÉHO REVOLUČNÍHO 
PRODUKTU, JEJÍ JEDNATEL A SPOLUMAJITEL PETR SMRŽ.

„Jsme výrobci a  prodejci originálních 
měřicích nástrojů pro automotive 
a  strojírenskou výrobu a  takových je 
na  trhu řada. Jenomže každý se specia-
lizuje na  svůj úzký segment, v  němž se 
snaží vyniknout, a neřeší proces měření 
komplexně. Proto jsme se v  posledních 

letech zamýšleli nad tím, jak koncipovat 
ucelený, digitálně řízený systém, který 
by dokázal monitorovat jakékoli měři-
dlo, přenášel z něj naměřená data a po-
skytoval pracovníkům celkový přehled 
o  výrobě: jak probíhají všechny dílčí 
procesy, jaké a  kde měří měřidlo, zda 

funguje správně a  jestli je výrobní pro-
ces stabilní,“ vysvětluje Petr Smrž.

NEHODLÁME SE SPOKOJIT 
JEN S HARDWAREM
Že máme ještě dost času, než k  nám 
plošně dorazí Průmysl 4.0, je bláho-
vou iluzí. Ten už klepe na  naše dveře. 
V sousedním Německu jsou již asi čtyři 
procenta firem plně robotizovaná. 
Společnost, která měla ještě nedávno 
dva tisíce zaměstnanců, si nyní vystačí 
jen se 150.

„U  nás ve  firmě nechápeme tento 
trend jako strašáka, ale příležitost. Tzv. 
čtvrtá průmyslová revoluce totálně 
překope oborovou strukturu, posílí 
high-tech řešení, a  tady by se mohli 
uplatnit naši kreativní technici, IT inže-
nýři, designéři a další, kteří podle mých 
zkušeností patří k  nejlepším na  světě. 
Jsou snadno identifikovatelní, snoubí 
se v  nich manuální dovednost s  tech-
nickým myšlením. Do  určité míry se to 
dá naučit, ale spíš to člověk musí mít 
v  sobě. Za  pětadvacet let jsem měl to 
štěstí pár takových potkat … a některé 

Profiliga

Jednatel a spolumajitel společnosti Kinex Measuring Petr Smrž představuje nové produkty  

na letošním MSV v Brně
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máme ve  firmě. Dřív se trápili rutinní 
prací ve  velkých společnostech a  v  za-
vedených pořádcích svou tvořivostí 
spíš obtěžovali, kdežto u nás ožili, pro-
tože vyvíjejí a  dělají, co je baví a  nač 
mají nadání. Vlastně si hrajeme jako 
malí kluci a  teď to vypadá, že by se 
z našich léta hýčkaných myšlenek mohl 
vyvinout zajímavý, reálný produkt,“ 
usmívá se předseda představenstva 
společnosti Kinex Measuring.

Jen je podle něj třeba sladit v týmu ko-
munikaci. Jedni umí pracovat rukama 
a  současně jim to technicky myslí. Pak 
jsou druzí, totálně virtuální – programá-
toři, kteří znají všechny programovací 
jazyky a  dokáží naprogramovat kdeco, 
mají schopnost analyzovat problém, 
ale moc se jim nedaří uchopit technic-
kou stránku věci, jak říká Petr Smrž, to 
brutální železo. „Tyhle dva typy, když 
se spojí v  týmu, dokáží vymyslet ge-
niální věci. Kvalitní odborníci se do-
mluví snadno, a když komunikace občas 
vázne, pomůže prostředník. Já se na-
štěstí dokážu domluvit vždy a se všemi,“ 
poznamenává.

NĚMECKÉ AUTOMOBILKY 
NÁM NAHRÁVAJÍ
Ale připouští, že Kinex Measuring má 
také trochu štěstí. „Aniž by se do letoš-
ního MSV o našem připravovaném pro-
jektu vědělo, nahrává nám záměr vel-
kých německých výrobců automobilů. 
Na  trhu se proslýchá, že od  roku 2019 
budou tyto společnosti, které jsou klí-
čovými odběrateli produkce automo-
tive od  českých firem, požadovat do-
kumentaci měření několik let nazpátek. 
Bylo by to pochopitelné. Všechny velké 
automobilky mají veškeré procesy do-
tažené do  detailu a  neustále zpřísňují 
kritéria. Za  takových podmínek se jen 
těžko dají najít nějaké zajímavé po-
tenciální úspory. Kromě jediné oblasti: 
procesu měření, který zatím zůstává 
roztříštěný, s  vysokým podílem mono-
tónní lidské práce a rizikem chybovosti. 
A  právě tady by se před námi v  hori-
zontu pěti let mohl otevřít velký pro-
stor, v němž bychom se rádi realizovali,“ 
svěřuje se Petr Smrž.

Tím však jeho úvahy a  plány nekončí. 
„V  Česku se vyrábějí špičkové kom-
ponenty, ale přidanou hodnotu na  fi-
nálním produktu si bere někdo jiný. 
Proto koncipujeme komplexní systém, 
v  němž pracovníka s  měřidlem nahradí 

robotický systém se zpětnou vazbou, 
který nebude muset člověk řídit, ale 
jen ovládat. Ostatně všechno, co potře-
bujeme, dokážeme již sehnat na  trhu 
ve vynikající kvalitě. A časem bychom si 
rádi vyráběli roboty sami.“

Tady ale může vize narazit na  realitu. 
Náklady na  špičkový software a  hard-
ware nejsou zanedbatelné a české malé 
a  střední firmy na  ně nemusí finančně 
dosáhnout. „Když mají na mzdy zaměst-
nanců, určitě budou mít i  na  roboty. Ty 
jsou dnes podstatně levnější než lidé. 
Robota za 160 tisíc, který pracuje 23 ho-
din denně a  vydrží deset let, si může 
dovolit každý. Třeba ve Škodě Auto stojí 
hodina robota 75 až 150 korun,“ rozpty-
luje Petr Smrž časté obavy českých ma-
lých a středních podniků.

NEPODCEŇUJME BALKÁN

Když se v  roce 2012 rozhodl tým za-
pálených obchodníků a  techniků oži-
vit v  rámci slovenské skupiny Kinex 
Bearings divizi měřidel Kinex Measuring, 
zrušenou před pěti lety, začal se, byť 
se skromným kapitálovým zázemím, 
hned zkraje rozhlížet nejen po  vlastech 
českých a  slovenských, ale i  za  humny. 
Pečlivá příprava, obchodnická intuice, 
trocha štěstí a  hlavně pomoc proex-
portní agentury CzechTrade jim na vele-
trhu v Plovdivu přihrála do cesty malou 
bulharskou rodinnou firmu s  dvouletou 
historií.

„České výrobky se do  roku osmdesát 
devět v  Bulharsku prodávaly běžně, ale 
s  politickými změnami se vazby na  léta 
zpřetrhaly. Z našeho bulharského odbě-
ratele se záhy vyklubal zajímavý partner 

s  pokrytím po  celé zemi, který nechtěl 
prodávat ani ‚čínu‘, ani notoricky známé 
německé či japonské produkty, ale 
hledal respektovanou, cenově a  kvali-
tou přiměřenou značku s  perspektivou 
dalšího technologického vývoje. I  v  ex-
trémní konkurenci jsme si tam poměrně 
rychle vybudovali výbornou pověst. 
Navíc se náš tamější partner zajímá 
o moderní technologie a souzní s našimi 
vizemi,“ líčí expanzi Kinexu Measuring 
na bulharském trhu Petr Smrž. 

TEXT: VĚRA VORTELOVÁ

FOTO: ARCHIV KINEXU MEASURING 

Kinex Measuring

Kinex Measuring a.s.

Více než stoletou tradici výroby 

měřicích nástrojů pro automotive 

a  přesné strojírenství v  Bytči oživili 

v  roce 2012 čtyři partneři spolu se 

slovenskou akciovou společností 

Kinex Bearings. Kinex Measuring 

vyvíjí, vyrábí a prodává mechanická 

i  digitální měřidla ze špičkových 

materiálů, jako jsou karbonová 

vlákna nebo titan, po  celé Evropě. 

Díky silnému zázemí ve  skupině 

HTC Holding se této značce poda-

řilo nejen vrátit na světové trhy, ale 

vyvíjet i  měřicí systémy pro prů-

mysl 21. století.
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BULHARSKO JDE NAHORU 
SLIBNÝ TREND VÝCHODNÍHO 
KŘÍDLA EU
ČEŠTÍ PODNIKATELÉ NEVYHLÍŽEJÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI JEN V BOHATÝCH EVROPSKÝCH EKONOMIKÁCH, ALE TAKÉ 
NA DRUHÉM KONCI SPEKTRA. BULHARSKO, NEJCHUDŠÍ, ALE ZÁROVEŇ JEDEN ZE TŘÍ NEJMÉNĚ ZADLUŽENÝCH 
ČLENŮ EVROPSKÉ UNIE, ROSTE LETOS NEJVYŠŠÍM TEMPEM OD ROKU 2008 A PRÁVEM PŘITAHUJE POZORNOST.

Zemi, v  níž se zahraniční turistický ruch 
podílí na  výkonu ekonomiky třinácti 
procenty, pomáhá pověst bezpečné 
destinace v  době teroristických útoků 
v  některých jiných oblíbených místech 
a také nízké ceny. Slibná budoucnost to-
hoto odvětví otevírá příležitosti i  jiným 
oborům, včetně stavebnictví a  staveb-
ních materiálů a  technologií, v  nichž se 
mohou úspěšně uplatnit české firmy. 
Na  období let 2014 až 2020 má být 
do  Bulharska alokováno 9 miliard eur 
z  fondů EU, které se mají přednostně in-
vestovat ve strategických odvětvích, pře-
devším infrastruktuře, vědě, vzdělávání, 
inovacích a rozvoji znalostní ekonomiky.

PŘÍLIŠNÉ SPOLÉHÁNÍ 
NA EVROPSKÉ PENÍZE

V  delším časovém horizontu je však 
třeba vnímat bulharskou ekonomiku 
také z  rizikových stránek. Růst ekono-
miky stále více závisí na  výdajích státu 
a  vnějších faktorech, jako je globální 
ekonomická konjunktura, zejména 
v Evropské unii, významně ho ovlivňuje 
rovněž znehodnocení eura vůči dolaru 
při pevné vazbě místní měny na  euro 
a nízké ceny ropy.

V  potaz musíme brát také skutečnost, 
že hospodářského růstu bylo z  největší 

Boj proti korupci
Podle nového zákona o zadávání 

veřejných zakázek, který platí 

od 15. května 2016, se Bulharsko zavázalo:

 provést změny v provádění směrnic EU;

 přijmout pojištění dluhopisů;

 implementovat platformu 

e-zadávání veřejných zakázek;

 zavést opatření proti korupci.

Do světa za obchodem
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části dosaženo doslova údernickým čer-
páním evropských fondů na  závěr pro-
gramového období 2007 až 2013. Loni 
se čerpání meziročně zvýšilo dokonce 
o  jednu miliardu eur a  evropské pro-
středky představovaly v rámci veřejných 
výdajů za  tento rok čtyřnásobek podílu 

bulharského státního rozpočtu v  této 
oblasti. Přitom ještě v roce 2011 byl po-
díl státního rozpočtu vyšší než fondů 
EU, zatímco současný poměr naznačuje, 
že vlastní státní výdaje tvoří pouze ne-
zbytné minimum, stanovené pravidly 
čerpání fondů EU. To kromě jiného zna-
mená, že na  zvyšování HDP se růstem 
o 14,3 % nejvíce podílely tzv. korekce čili 
vyšší příjmy z  nepřímých daní, zejména 
DPH, jako důsledek proinvestovaných 
plateb z  fondů EU. Zato v daleko menší 
míře (do  pěti procent) rostly jiné kom-
ponenty HDP, jako je spotřeba, investice 
nebo saldo zahraničního obchodu.

Je vysoce pravděpodobné, že se letos 
příliv financí z  fondů EU výrazně sníží, 
což by mohlo mít negativní vliv na  vý-
kon ekonomiky. Závislost na  fondech 
EU způsobuje celkovou křehkost a  při-
náší řadu nejistot v  rámci investičního 
procesu, počínaje výběrem projektů 
a  konče vysokou závislostí jejich reali-
zace na  platbách z  Bruselu. Tento pro-
ces, a tedy i výkon bulharské ekonomiky 
je právě z  tohoto důvodu silně podmí-
něn politickou stabilitou oproti období 
2013 až 2014. Tehdy byly platby z fondů 
EU kvůli „nespolehlivosti“ aktuální koa-
liční vlády socialistů (BSP) se stranou et-
nických Turků (DPS) a  úřednických vlád 
v obdobích před opakovanými předčas-
nými volbami dočasně zcela zastaveny.

BULHARSKÉ ŠANCE 
OD ENERGETIKY 
PO ZEMĚDĚLSTVÍ
V  sektoru energetiky se do  roku 2020 
očekávají investice ve  výši 950 milionů 
eur do  obnovy elektráren a  ekologic-
kých projektů. Bulharská strategická 
poloha významně ovlivňuje oblast 
výstavby dvou hlavních plynovodů. 
Projekt Trans Adriatic Pipeline (TAP) se 
začal budovat v  letošním roce a projekt 
South Stream z  Ruska na  Balkán a  dál 
do Evropy byl zrušen.

Země se cíleně soustředí na  výstavbu 
železniční a  silniční infrastruktury, 
uplatňuje například režim public pri-
vate partnership (PPP) s  cílem postavit 
nové dálnice spojující Ruse na  Dunaji 
s Tureckem. Rovněž podniká řadu kroků 
ke  zlepšení námořní a  vnitrozemské 
plavby, investuje značné prostředky 
do  modernizace bulharských přístavů 
na  černomořském pobřeží a  Dunaji 
a do obnovy a výstavby nových rekreač-
ních zón.

V  oboru vodního hospodářství se po-
čítá s  investicemi ve  výši 6 miliard eur, 
z  nichž necelá třetina má pocházet 
z  prostředků EU. Tento objem by měl 
být vyčerpán do  roku 2025. Částka 
1,2 miliardy eur byla přidělena na rekon-
strukci a  výstavbu vodních děl. Externí 
financování bude poskytnuto zejména 
z  Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020. Konkrétně se bude 
jednat o  výstavbu vodovodní a  kanali-
zační infrastruktury, zařízení pro zpra-
cování kalů, protipovodňová opatření 
a  ochranu, zlepšení kvality pitné vody 
a  sanaci stávajících a  výstavbu nových 
přehrad.

Na projekty domácností v oblasti naklá-
dání s odpady je vyčleněno 290 milionů 
eur z  finančních prostředků EU. Dalších 
60 milionů eur směřuje na  zlepšení 
kvality ovzduší. Naše firmy mohou na-
jít příležitosti při výstavbě regionálních 
skládek, v systému recyklace a v oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady.

Bulharsko

Výhody a rizika 

podnikání v Bulharsku:

dobré letecké spojení mezi 

ČR a Bulharskem;

země je pomyslnou 

branou na trhy SNS;

nejnižší zdanění právnických osob 

a nejnižší daně z příjmu v EU (10 %);

zajímavé daňové pobídky 

pro účastníky některých 

investičních projektů;

známky trvalého 

hospodářského oživení;

kvalifikovaná, vícejazyčná 

pracovní síla;

nízké provozní náklady;

politická stabilita;

strategická poloha v oblasti 

Černého moře;

vysoká míra byrokracie;

komplikované a neprůhledné 

výběrové řízení;

pomalé soudní procesy;

nepředvídatelné legislativní prostředí;

porušování ochrany duševního 

vlastnictví (IPR);

omezený disponibilní příjem 

obyvatelstva jednoho 

z nejchudších členů EU.
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Zejména s  ohledem na  produkci au-
tomobilových dílů a  odvětví elektro-
niky se předpokládá, že bulharský 
trh poroste rovněž v  oblasti výroby 
(offshoring, outsourcing). České spo-
lečnosti by se mohly uplatnit napří-
klad v  dodavatelských řetězcích pro 
hydraulické části, kabelové vybavení, 
senzory, kovové, pryžové a  plastové 
moduly, konstrukce atd. Příležitosti se 
nabízejí i  ve  spolupráci TT (technology 
transfer), sdílení R & D a  technologií 
v  rámci financování z  Operačního pro-
gramu Konkurenceschopnost v období 
do roku 2020.

Jedním z  hlavních odvětví bulharského 
hospodářství je zemědělství. Zhruba 
polovinu bulharského území tvoří ob-
hospodařovaná zemědělská půda. Pro 
podporu malých farem, zvýšení konku-
renceschopnosti a  řešení problematiky 
životního prostředí posílením ekolo-
gické produkce se počítá s  2,9 miliardy 
eur z  fondů EU v  rámci Operačního 
programu rozvoje venkova. České firmy 
mají co nabídnout především v  oblasti 
zemědělských strojů a  zařízení, znalostí 
a  know-how, biozemědělství, inovativ-
ních technologií pro udržitelný rozvoj 
v  zemědělství a  lesnictví, agroturistiky, 
chovu dobytka, zelinářství a  ekologic-
kých produktů.

VZDĚLÁVÁNÍ, ICT 
A ZDRAVOTNICTVÍ

Bulharsko obdrží 700 milionů eur na léta 
2014 až 2020 v  rámci Operačního 
programu Věda a  vzdělávání pro 

inteligentní růst a zhruba jednu miliardu 
eur z Programu rozvoje lidských zdrojů. 
Prostředky budou přednostně směřovat 
na  inovativní metody výuky, zvyšování 
kvality odborného a celoživotního vzdě-
lávání, programy pro edukaci a  sociální 
začleňování znevýhodněných osob 
a  uprchlíků, vzdělávací software a  od-
bornou přípravu, firemní školení, od-
bornou kvalifikaci, jazykovou přípravu, 
prioritně pro zvládnutí anglického 
technického a  právního jazyka pro ob-
chod a  finance, celoživotní vzdělávání, 
speciální vzdělávací potřeby, produkty 
a služby.

V  oblasti ICT se mohou uplatnit naši 
dodavatelé počítačů, serverů a hardwa-
rových technologií, telekomunikačních 
zařízení a  softwaru pro kybernetickou 
bezpečnost a e-health.

A  v  neposlední řadě musíme zmínit 
šance ve  zdravotnictví. Roční rozpočet 
Bulharska na zdravotní péči představuje 
1,7 miliardy eur, z toho přibližně 1,2 mi-
liardy pochází z  prostředků EU. Země 
nabízí zajímavé příležitosti v  moderni-
zaci vybavení veřejných i  soukromých 
nemocnic.

Takže, zkuste znovu objevit bulharský 
trh. Zástupci české ekonomické diplo-
macie vám ve  vašem snažení rádi po-
mohou.  

TEXT: MARTINA PAŘÍKOVÁ

FOTO: SHUTTERSTOCK

MARTINA PAŘÍKOVÁ JE VEDOUCÍ ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE 
CZECHTRADE V BULHARSKU

Do světa za obchodem

3OTÁZKY PRO RADOMILA 

DOLEŽALA,

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE CZECHTRADE

Na  začátku léta jste spustili nový 
program Šance pro úspěšný export. 
V čem spočívá?
Cílem je umožnit úspěšným expor-
térům, kteří jsou klienty CzechTrade, 
rozšířit jejich působnost v  zahra-
ničí. Pomoc se zaměřuje především 
na malé a střední podniky, jimž pomá-
háme efektivně snížit rizika spojená 
se vstupem na  cizí trhy. Díky úspě-
chům firem chceme hlavně motivovat 
a  inspirovat další společnosti, které 
buď dosud nevyvážejí, nebo zatím ne-
využily našich služeb.

Jak se v  praxi osvědčil, tedy kolik 
klientů se už do  tohoto programu 
zapojilo?
Program jsme spustili k  1. 7. 2016. 
Průměrná doba realizace zakázky pro 
našeho klienta je jeden až dva měsíce, 
podle náročnosti zadání. Další čas 
trvá, než klient realizuje samotný ex-
port, který je podmínkou využití pro-
gramu. Proto v programu spatřujeme 
velký potenciál především v  dlouho-
dobějším horizontu.

Co od  vás klient zapojený do  pro-
gramu získá?
Zjednodušeně řečeno – exportér, 
který díky CzechTrade vyvezl své 
zboží nebo služby, získá poprvé v his-
torii fungování naší agentury další 
individuální službu, kterou mu po-
skytne vybraná zahraniční kancelář, 
zdarma. Službou může být detailní 
průzkum trhu, vyhledání obchodních 
partnerů a sjednání obchodních schů-
zek, zjištění informací o  konkurenci 
a  tak dále, a  to v  pěti desítkách zemí 
po celém světě.    -dl-
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V BULHARSKU ZATÍM 
RODINNÉ FIRMY 
PODCEŇUJÍ
V SOUČASNÉM BULHARSKU NENÍ ZATÍM RODINNÉ PODNIKÁNÍ POVAŽOVÁNO ZA DŮLEŽITÉ 
A UPŘEDNOSTŇOVANÉ TÉMA POLITICKÉ REPREZENTACE. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DEFINICE ANI PRÁVNÍ 
UKOTVENÍ, KTERÉ BY UMOŽNILO PRAVIDELNÉ STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU RODINNÝCH 
SPOLEČNOSTÍ PRO EKONOMIKU. VEŘEJNOST SI POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVÍ PŘEVÁŽNĚ AKTIVITY 
ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM, SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU, ŘEMESLA NEBO SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD.

Malá rodinná firma se samostatnou vý-
dělečnou činností je typická pro venkov. 
V  převažujících zemědělských oblastech 
zajišťuje 30% zaměstnanost v primárním 
tradičním odvětví zemědělství a  lesnic-
tví. Výroční zprávy bulharské Agentury 
pro podporu malých a středních podniků 

nerozlišují rodinné a  nerodinné firmy, 
jednotně vyhodnocují aspekty malého 
a  středního podnikání v  oblasti zaměst-
nanosti, regionální distribuce, konkuren-
ceschopnosti, inovací atd. Priority ope-
račních programů se zaměřují na  rozvoj 
malých a  středních firem bez odkazu 

na termín „rodinný podnik, rodinná firma, 
rodinná farma, rodinné podnikání“.

Diskuzi na  téma rodinného podnikání 
rozvíjí nezisková, nepolitická, nezávislá 
Association Of The Family Business 
– Bulgaria.

Rodinné podnikání 

PÁR PŘÍKLADŮ ZA VŠECHNY
HVĚZDA BULHARSKÉHO 
STAVEBNICTVÍ

Společnost Express Garantion byla zalo-
žena v roce 1990 ve městě Šumen. Dnes 
patří mezi přední bulharské stavební 
firmy s  bohatými zkušenostmi a  dobře 
zavedeným jménem na trhu. Vybudovala 
řadu veřejných, obytných, komerčních, 
infrastrukturních, sportovních a  průmy-
slových areálů. Mnoho českých turistů 
se s výsledky její práce může setkat také 
v akvaparcích v Sunny Beach, na Zlatých 
Pískách, v  hotelech Aqua ve  Varně 

a  v  Burgasu či ve  vnitřních vybaveních 
komplexů severního bulharského černo-
mořského pobřeží.
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TEXT: NADĚŽDA PETRŮ

FOTO: WEBOVÉ STRÁNKY FIREM

BALKAN GROUP 
OBCHODUJE S KÁVOU

Společnost Balkan Group byla zalo-
žena v  roce 1994. Hlavní činností této 
rodinné firmy je mezinárodní obchod 
a  dovoz surové kávy. Moderní tech-
nologie a  high-tech zařízení umožňují 
pražení, balení a  prodej této suroviny, 
které splňují mezinárodní požadavky 
a normy. Nosné produktové řady tvoří 
značky Spetema, LaVista, Santos krá-
lovský, Vendigo a  další. Od  roku 2000 
je firma členem a  národním zástup-
cem Speciality Coffee Association of 
Europe (SCAE).

VÍNO JAKO VÁŠEŇ: VARNA 
WINERY

„Pro nás je víno vášeň. Je to rodina 
a  přátelé. Je to teplo srdce a  velkory-
sost ducha.“ Tak prezentuje svůj rodinný 
podnik majitel Varna Winery. Vinařství 
ročně zpracuje z  vlastních vinic cca 
300 tisíc kilogramů vinné révy. Zaměřuje 
se i na vinařskou turistiku, součástí kom-
plexu je vinný sklep, motel a restaurace. 
Hlavní vizí zakladatele je oživit zapo-
menutou výrobní tradici vína v  regionu 
Varny a turistických komplexů Albeny. 

KVALITNÍ POLYGRAFII 
REPREZENTUJE DARS

Rodinná firma Dars byla založena před 
čtvrt stoletím. Jedním z odvětví, v němž 
úspěšně podniká, je polygrafie. Vedení 
společnosti zdůrazňuje, že se snaží hle-
dat nové trendy a  technologie. Při vý-
robě etiket využívá ofsetový tisk, reliéfy, 
lakování, teplou i  studenou laminaci, 
mačkání a  děrování, bronzový prášek, 
průhledné štítky, netradiční výseky atd. 

Ing. Naděžda Petrů je společníkem rodinné 

firmy Maradan Team. Ve své manažerské 

praxi řídila vstup divize kompaktní 

materiály společnosti Sindat Praha na trh 

východní Evropy. Je odbornou asistentkou 

VŠFS v Praze.
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Statistika 

Nezaměstnanost 7, 7 % (červen 2016)

Počet pracovních hodin 40 hodin týdně, osm hodin denně

Věk odchodu do důchodu 64 let muži, 61 let ženy, výhledově plánován růst na 65 let

Středoškolské vzdělání

Úroveň 3–6/7 let věku – předškolní vzdělávání 
6/7–15/16 základní škola (9 let)
15/16 + střední škola (různé specializace – všeobecné, technické, úžeji zaměřené)

Doba trvání studia 12 let (od prvního stupně základní školy)

Věk absolventa 18/19 let (maturita)

Vysokoškolské vzdělání

Úroveň Univerzity –  bakalářský stupeň (4 roky) 
 magisterský stupeň (1 rok) 
doktorské studium (3 roky)

Vysoké školy – dřívější vyšší vzdělávací instituty, často součástí univerzit
Vyšší odborné školy – nabízejí vzdělání v mnoha oborech – přírodní vědy, technologie, umění, 
sport, obrana a další. 

Délka studia 4 až 7 let

Kvalita Bulharské univerzity a vysoké školy mají tradičně velmi dobrou úroveň vzdělávání, která je 
uznávána také na mezinárodní úrovni. Proto např. mnoho bulharských absolventů medicíny 
pracuje v EU nebo v Severní Americe. 

Akademický titul Shodují se s úrovněmi vzdělání výše.

Průměrný věk absolventa 24 až 25 let (u magisterského vzdělávání)

PRACOVNÍ TRH BULHARSKA 
FAKTA A ČÍSLA
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REGIONÁLNÍ ROZDÍLY

30,2 % bulharské pracovní síly je zaměst-
náno v  průmyslu, jehož největšími stře-
disky jsou Sofie, Plovdiv a  okolí a  dále 
například Varna nebo Stara Zagora. Zde 
jsou produkovány elektronické kom-
ponenty, například domácí spotřebiče, 
telefony nebo počítačové příslušen-
ství. Bulharsko vyprodukuje také nej-
více železa a  oceli z  balkánských zemí 
v  přepočtu na  obyvatele, a  to zejména 

v Perniku a Kremikovci na západě země. 
63,1 % obyvatelstva pracuje ve službách, 
velkou roli zde hraje také turistický prů-
mysl. Nejvýznamnější jsou pobřežní 
oblasti, jako je Slănčev Brjag (česky 
Slunečné pobřeží), Albena, Sozopol 
nebo Sveti Vlas. Pro zimní sporty jsou 
vyhledávané například horské rezorty 
Bansko, Pamporovo, Čepelare a Borovec. 
Mezi turisty je oblíbené i  hlavní město 

Sofia, které je ekonomickým a  admini-
strativním centrem Bulharska a  jehož 
HDP na obyvatele je nejvyšší v celé zemi. 
Cca 6,7 % obyvatel Bulharska pracuje 
v zemědělství. 

Trh práce
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Zdroj: Teamconsult CR s. r. o., www.teamconsult.cz

Společnost Teamconsult je personálně poradenská společnost působící v ČR a SR v oblastech executive search a outplacement již více než 20 let. 
Při zakázkách překračujících hranice ČR a SR Teamconsult pracuje v rámci sítě Glasford International (www.glasford.com), což je uskupení 
předních světových personálně poradenských firem v oblasti executive search, respektive headhuntingu. V oblasti outplacementu je Teamconsult 
členem celosvětové sítě Career Star Group www.careerstargroup.com.

Recruitment – personální agentury 

Cílové skupiny všechny pozice

Nejoblíbenější sociální média, inzeráty, vlastní databáze

Náklady Odměna splatná po obsazení pozice. Její výše záleží na dané pozici a metodologii, zpravidla ale 
dosahuje 10–20 % ročního příjmu kandidáta. 

Executive search – headhunteři

Cílové skupiny experti, manažeři a ředitelé  

Nejoblíbenější sociální sítě, inzeráty a vlastní kontakty

Náklady Paušální honorář, zpravidla to bývá 25 až 35 % z prvního ročního platu přijatého kandidáta.

Podpora zahraničních investorů
Vládní agentura Invest Bulgaria Agency (IBA) podporuje rozvoj 
mezinárodních investic směrem do  Bulharska. Pomáhá jak stávajícím 
investorům, tak novým projektům, je napojená přímo na  Ministerstvo 
obchodu, a  působí proto jako facilitátor jednání mezi zahraničními 
investory a  státními úřady. Zdarma také poskytuje poradenství 
a zprostředkovává kontakty pro zahraniční firmy. 

Zájemci o  podnikání v  Bulharsku se mohou obrátit také například 
na  soukromou poradenskou firmu Invest Bulgaria, která provozuje 
informační portál InvestBulgaria.com.
Kontakt: 
Invest Bulgaria Agency, 31 Aksakov Street, Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 985-5500, E-mail: iba@investbg.government.bg 
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Profese Průměrná měsíční mzda

Malíř pokojů 200 až 550 EUR

Sekretářka 200 až 400 EUR

Junior programátor 300 až 550 EUR

Nástroje recruitmentu – internet

Cílové skupiny všichni relevantní kandidáti

Nejoblíbenější databáze kandidátů, pracovní portály – například jobs.bg, jobtiger.bg nebo buljobs.bg

Typické nefinanční odměny

Běžní zaměstnanci příspěvek na zdravotní a penzijní pojištění, možnost návštěvy kurzů a vzdělávání

Zaměstnanec na manažerské 
pozici

telefon, firemní auto, cestovní náhrady, lepší penzijní a zdravotní program, možnost návštěvy 
vzdělávacích kurzů v nadstandardním rozsahu 

Profese Průměrná měsíční mzda

Inženýr technického typu 400 až 700 EUR 

Managing Director 1000 až 2500 EUR

Bulharsko
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TĚŽCE ZKOUŠENÉ SRBSKO 
SE CHCE STÁT BALKÁNSKÝM 
EKONOMICKÝM TYGREM
SRBSKO SE DLOUHOU DOBU POTÝKALO S NÁSLEDKY DRAMATICKÉHO ROZPADU BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. 
SITUACI DÁLE ZHORŠILA NÁSLEDNÁ POLITICKÁ NESTABILITA. NYNÍ KONEČNĚ ZAČÍNÁ VYUŽÍVAT 
SVÉ STRATEGICKÉ POLOHY, KVALIFIKOVANÉ A ZÁROVEŇ LEVNÉ PRACOVNÍ SÍLY A ŘADY DOHOD 
O VOLNÉM OBCHODU K TOMU, ABY SE VRÁTILO NA EKONOMICKOU MAPU EVROPY.



TR A D E  N E W S  5 /20 16   39

ZEMĚ S VELKOU 
KUPNÍ SILOU

Období válečných konfliktů a  sankcí 
srazilo dříve prosperující zemi na  dno. 
Zpozdila se transformace centrálně ří-
zené ekonomiky a  země promeškala 
příležitost ucházet se o  zahraniční in-
vestice v období, kdy o ně byl ze strany 
západní Evropy a  USA zájem. I  přes 
tyto problémy je podle nominální hod-
noty 3. největší ekonomikou bývalé 
Jugoslávie po  Chorvatsku a  Slovinsku 
a  podle parity kupní síly dokonce nej-
větší ekonomikou této skupiny zemí.

V  posledních letech navíc vykazuje 
Srbsko trvalý růst HDP, který v  prvním 
kvartálu letošního roku činil na Evropu 
úctyhodných 3,8 %. Zaznívají dokonce 
hlasy, že spolu s Rumunskem je Srbsko 
novým balkánským ekonomickým 
tygrem. Na  druhou stranu, i  přesto, že 
úspěšně využilo příležitosti vytvořené 
ruským embargem, přetrvává negativní 
obchodní bilance.

Země je zajímavá značnou diverzifikací 
své ekonomiky. Na  rozdíl od  transfor-
mujících se ekonomik 90. let a přelomu 

tisíciletí nemá výrazně dominující sek-
tor. Historicky silný srbský průmysl se 
díky finišující privatizaci a  rostoucímu 
zájmu zahraničních investorů poda-
řilo restartovat a  dokonce roste podíl 
vývozu v  této oblasti. Slibně se rozvíjí 
i  srbské zemědělství, které však trpí 
značnou roztříštěností, nedostatkem 
laboratoří pro testování a  certifikaci 
potravin (Česká republika v  této oblasti 
realizovala významný rozvojový projekt 
http://czechaid.cz/projekty/podpora-
-vyroby-syru-v-oblasti-pestersandzak) 
a  v  neposlední řadě nedostatečnou 
kapacitou zpracovatelského průmyslu. 
Za zmínku stojí i značné zásoby nerost-
ného bohatství, například jedny z  nej-
větších světových zásob lithia.

Problémem naopak zůstává řešení 
sporů a  vymahatelnost práva, korupce 
a  přetrvávající provázanost politiky 
a byznysu na centrální i místní úrovni.

DOBRÉ ZPRÁVY PRO ČESKÉ 
PODNIKATELE

Minulé srbské vlády dlouho hledaly 
odvahu k  zahájení nezbytných, ale zá-
roveň i velmi sociálně citlivých reforem. 

Kvůli tomuto přešlapování na  místě 
až donedávna velkou část rozpočtu 
spolykaly státní subvence (elektrická 
energie, plyn, udržování virtuálních 
pracovních míst v  nefungujících stát-
ních podnicích apod.). Státní dluh rostl 
znepokojivým tempem a stejně znepo-
kojivě se rozvíjela šedá ekonomika.

Strukturální reformy, které představila 
proevropská vláda premiéra Vučiče, 
začínají nést své ovoce. Stand-by úvěr 
Mezinárodního měnového fondu 
z  roku 2014, který je svázán s  tvrdými 
podmínkami, se nepochybně vý-
znamně podílel na zlepšení rozpočtové 
kázně a také urychlil privatizaci. Srbsko 
se tak mění v ekonomicky stabilní zemi, 
která nabízí příležitosti pro rozvoj ob-
chodní výměny, ale i  investice. Velkým 
lákadlem pro potenciální investory je 
kombinace dohod o  volném obchodu 
s  Evropskou unií a  zároveň Ruskem, 
Běloruskem a Tureckem.

Srbsku se již podařilo otevřít několik 
kapitol v  rámci přístupových jednání 
s  EU. Zároveň získalo přístup k  před-
vstupním a  některým strukturálním 
fondům. Pokračuje harmonizace srbské 

Srbsko
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Rozhovor 

legislativy. To je pro české podnikatele 
dobrou zprávou hned z  několika úhlů 
pohledu: výhledově lze očekávat zjed-
nodušení procesu certifikace a  obecně 
vstupu výrobků na  srbský trh; vzroste 
poptávka po  některých typech pro-
duktů a služeb (velmi špatná je např. si-
tuace v  případě „ekologické infrastruk-
tury“, jako jsou čističky odpadních vod 
apod.) a  na  tyto typy opatření bude 
možné čerpat prostředky z fondů EU.

NAŠE KOMPARATIVNÍ 
VÝHODA: NĚMECKÁ 
KVALITA ZA ROZUMNOU 
CENU

V rámci socialistického bloku byla spo-
lupráce mezi ČSSR a  Jugoslávií velice 
intenzivní. Československo dodávalo 
pestrou škálu výrobků, od  obráběcích 
strojů přes zemědělskou mechanizaci 
až po  turbíny do  elektráren a  velké in-
vestiční celky. Dodnes přetrvalo velmi 
pozitivní vnímání českých výrobků. 
Často je zde skloňováno rčení „ně-
mecká kvalita za  rozumnou cenu“. To 
dává českým exportérům komparativní 
výhodu.

Ekonomická výměna mezi Českou re-
publikou a  Srbskem v  minulých letech 

rostla (s výjimkou roku 2014 vzhledem 
k  povodním, které měly silný nega-
tivní dopad na  srbské hospodářství). 
V  roce 2015 bylo Srbsko z  hlediska 
obratu 38.  nejvýznamnějším partne-
rem českých vývozců. Českému vý-
vozu do  Srbska dlouhodobě dominují 
motorová vozidla. Ze Srbska do  ČR se 
naopak dováží komponenty pro auto-
mobilový průmysl, měď a  výrobky z  ní 
a ovoce a zelenina.

Srbsko je také dlouhodobým příjem-
cem české rozvojové pomoci. Byla 
realizována řada projektů se zaměře-
ním na  rozvoj průmyslu, zdravotnictví, 
zásobování vodou a  sanitaci, životního 
prostředí, energetiku, ekonomický roz-
voj či dopravu.

OBRÁBĚCÍ STROJE 
A INVESTIČNÍ CELKY

Jak již bylo zmíněno, v  Srbsku se na-
chází velké množství českých zařízení 
a  strojů. Typickým příkladem jsou ob-
ráběcí stroje. U  řady z  nich byla vinou 
špatného stavu srbského průmyslu za-
nedbána údržba nebo stihly morálně 
zastarat. S  oživením srbského průmy-
slu lze očekávat rostoucí poptávku 
po strojích nových nebo repasích strojů 
původních.

Obdobná je situace u  řady investič-
ních celků. Československo se podílelo 
na  výstavbě elektráren a  vyvezlo řadu 
produktů těžkého strojírenství. Nyní re-
gistrujeme zájem o modernizaci těchto 
komplexů nebo jejich částí (turbíny, 
kotle, řídicí systémy atd.).

Oblastí, kde lze v  následujícím období 
očekávat enormní poptávku, je ekolo-
gická infrastruktura a  zelené technolo-
gie. Roste tlak na sblížení srbských eko-
logických standardů s  EU. Klasickým 
příkladem jsou čističky odpadních 
vod. Těch podle odhadů v Srbsku chybí 
okolo dvou tisíc. Podobná je situace 
v srbské energetice a průmyslu, kde re-
gistrujeme rostoucí poptávku po  tech-
nologiích na odsíření, odstranění oxidů 
dusíku nebo prachu. Řada těchto pro-
jektů bude realizována se spolufinan-
cováním EU.

Samostatnou kategorií je rozvoj obno-
vitelných zdrojů energie (OZE) a  ener-
geticky úsporná řešení. Překážkou 
většího rozvoje tohoto segmentu byla 
dotovaná a  regulovaná cena elektrické 
energie a  skutečnost, že Srbsko dosud 
nedokončilo unbundling požadovaný 
třetím energetickým balíčkem. Nyní 
se však zdá, že se věci daly do pohybu. 
Srbsko má velký nevyužitý potenciál 

Do světa za obchodem
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v  biomase, ale i  malých vodních elek-
trárnách nebo solární energii.

Opomenout by čeští podnikatelé ne-
měli ani agrární sektor a potravinářství. 
Srbsko je sice již dnes v  oblasti země-
dělství a  potravinářství nejsilnějším 
hráčem regionu a  zaznamenává v  této 
oblasti značný přebytek zahraničního 
obchodu (v  roce 2015 dosáhl vývoz 
2865,2 mil. USD a  dovoz 1489,3  mil. 
USD), ale hlavní exportní položkou 
je nezpracovaná kukuřice a  maliny. 
Zlepšení parametrů srbského zeměděl-
ství se neobejde bez nových technolo-
gií a  modernizace chovů. Snahy o  sní-
žení rizik v  zemědělském podnikání 
vytváří poptávku po  ochranné chemii, 
mechanických ochranných prostřed-
cích proti krupobití, závlahových systé-
mech atd.

Liberalizace obchodu a  zlepšující se 
ekonomická situace obyvatelstva při-
náší i  poptávku po  kvalitních znač-
kových potravinách. Tento trend se 
podařilo zachytit několika českým vý-
robcům piva, jehož export do  Srbska 
se velmi úspěšně rozvíjí. Bezesporu zde 
existuje prostor pro další kvalitní české 
potraviny, které jsou spojeny s  Českou 
republikou a  její velmi dobrou image. 
Příkladem může být pražská šunka.

Zajímavou částí trhu je i  zdravá výživa 
nebo bezlepková dieta, která díky po-
pulárnímu Novaku Djokovići zažila ne-
jen v Srbsku boom.

I  proto bylo letos Srbsko na  základě 
analýzy Ministerstva zemědělství ČR 
zařazeno mezi prioritní země agrár-
ního zahraničního obchodu a  tým am-
basády posílil zemědělský diplomat. 
Jeho cílem je rozvíjet obchod (a  to jak 
ve smyslu podpory českého vývozu, tak 
i  zajištění vstupních surovin pro český 
potravinářský průmysl) a  podporovat 
vývoz zemědělské, zpracovatelské a ba-
licí technologie.  

TEXT: IVANA HLAVSOVÁ

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV MZV

Ing. Ivana Hlavsová 

je velvyslankyní České 

republiky v Srbsku

RADY DO KAPSY PRO OBCHODOVÁNÍ 
SE SRBSKEM OD IVANY HLAVSOVÉ

1  Českou republiku a  Srbsko pojí slovanská kultura, podobný jazyk, bohaté 
vzájemné vazby od  devatenáctého století a  v  ekonomické oblasti úspěšná 
spolupráce v meziválečném období i po druhé světové válce. Přesto je pa-
trný vliv téměř 500 let, po které zde vládla Osmanská říše. Obchodnímu jed-
nání předchází často neformální a  přátelské seznámení, doprovázené tra-
diční srbskou pohostinností. Jednání samotné je mnohdy emotivní.

2 Velmi odlišné je i vnímání času. Ten, kdo vytrvá a uspěje, je však odměněn 
stabilním obchodním partnerstvím, které dokáže přestát i  cenově výhod-
nější nabídku konkurence.

3 Spolupráce se Srby bude jen stěží fungovat jako „vztah na dálku“. I v případě, 
že si zde najdete dobrého zástupce, musíte počítat s  pravidelnými návště-
vami v regionu a jednáními zdánlivě bez substance, jejichž hlavním cílem je 
ujistit se o vzájemné důvěře a přátelství.

4 Srbové jsou velmi společenští a žijí komunitně. Neměli byste proto být pře-
kvapeni, pokud bude k jednání přizváno větší množství lidí i přes jejich ne-
jasnou vazbu k předmětu jednání.

5 Řada českých firem podlehla šarmu místních obchodníků, kteří s  oblibou 
prezentují své dobré vazby na politiky regionální i centrální úrovně. Je dů-
ležité zachovat si zdravý a  přiměřený odstup a  potenciálního obchodního 
zástupce si před vstupem do dlouhodobějšího smluvního vztahu řádně pro-
věřit. Platí přitom, že obchod je řádně dokončen až v okamžiku, kdy jsou pe-
níze připsány na účet.

6 Platební morálka u  dlouhodobých vztahů je srovnatelná s  tou v  České re-
publice. Pro první obchody je však doporučeníhodné využít lepšího (i když 
dražšího) zajištění obchodního případu. Podstatná je i  volba příslušnosti 
soudů a  práva. Srbské soudy jsou velmi zdlouhavé a  nepříliš pozitivně lze 
hodnotit i  vymahatelnost práva. Je proto nanejvýše vhodné problémům 
a sporům předcházet.

NÍ
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Srbsko
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Jana Kotková:

KDYŽ NABÍZÍTE, CO JINÍ NEUMÍ, 
ZÁKAZNÍCI SI VÁS 
NAJDOU SAMI
„CHCEME STAVAŘINĚ VRÁTIT POVĚST POCTIVÉHO ŘEMESLA, KTERÉ PŘINÁŠÍ UŽITEK TĚM, JEŽ JE POTŘEBUJÍ, 
A RADOST Z PRÁCE I ČESTNÝ VÝDĚLEK TĚM, KTEŘÍ JI DĚLAJÍ.“ TO ŘÍKÁ JANA KOTKOVÁ, ŘEDITELKA STAVEBNÍ 
FIRMY ROMEX A JEDNA Z TROJICE OCENĚNÝCH NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH PODNIKATELEK V ROCE 2015.

Působí v  Romexu již více než dvacet 
let. Na  řízení se podílela již v  dobách, 
kdy začínal jako dceřiná společnost 
německé firmy Romex pro středoev-
ropský a východoevropský trh. „Od pře-
lomu tisíciletí působíme jako ryze česká 
středně velká soukromá firma se mnou 
jako jedinou společnicí a  vlastní tech-
nickou orientací na  tuzemském trhu. 
Výhodou této jednoduché majetkové 
a řídicí struktury bez ambiciózních akci-
onářů, sledujících především maximali-
zaci zisku, je prostor pro respekt a dodr-
žování i  neekonomických aspektů naší 
podnikatelské činnosti,“ naznačuje filo-
zofii své firmy Jana Kotková.

Ve  vypjaté atmosféře honby za  novými 
zakázkami se skoro nechce upřímnosti 
podobného výroku věřit. „Slovo konku-
rence chápeme jen jako marketingo-
vého strašáka. Když nabízíte to, co jiní 
neumí, tak si vás zákazníci najdou sami 
a  nešetří ani referencemi na  vaši práci,“ 
pohlíží s  nadhledem na  všudypřítomný 
konkurenční boj ředitelka společnosti 
na  rekonstrukci a  opravy objektů, spe-
cializované na izolaci plochých střech.

KLIENTI SI NÁS JISTÍ 
SERVISNÍMI SMLOUVAMI

„Kvůli výrazně zhoršené situaci v  or-
ganizaci výběrových řízení jsme se 
v  poslední době zaměřili na  soukromé 
investory, kteří jsou schopni rozlišovat 

hodnotová kritéria při respektování op-
timálního poměru cena-výkon. Vazby 
na  naše zákazníky jsou již mnohdy tak 
pevné, že si naše služby jistí servisními 
smlouvami. Tak mají jistotu, že budeme 
provádět údržbu objektů v pravidelných 
intervalech a v případě jakékoli potřeby 
či problému jsme u  nich během pár 
hodin a  rychle nedostatky odstraníme. 
Součástí těchto servisních smluv je rov-
něž pasportizace objektů z  hlediska je-
jich stavu a výhledových potřeb oprav či 
rekonstrukcí tak, aby se mohly tyto čin-
nosti dlouhodobě plánovat jak věcně, 
tak finančně,“ odhaluje kus tajemství 
věrnosti klientů.

Jedním z  charakteristických znaků 
Romexu je velmi nízká fluktuace, a  to 
i za podmínky, že udržet si kontakt s no-
vinkami v  oboru a  neustále se profesně 
rozvíjet znamená permanentní sebe-
vzdělávání. „Pracovníky pravidelně se-
znamujeme s  novými druhy materiálů 
a procesů. Někteří z nich dosahují takové 
odborné úrovně, že je z jiných firem zvou 
jako školitele,“ s hrdostí na své kolegy po-
znamenává úspěšná podnikatelka.

Zaměstnanci a  spolupracovníci navíc 
oceňují stabilitu, mají v  současné době 
vzácnou důvěru v  budoucnost a  věří 
svému vedení. I  na  firemní kultuře je 
znát, že Jana Kotková sama odvádí i po-
žaduje od  týmu kvalitní a  bezchybnou 
práci i férové jednání.

Profiliga

Ing. Jana Kotková, jednatelka a ředitelka 

stavební společnosti Romex, získala vloni třetí 

místo v kategorii Střední společnost 8.ročníku 

Ocenění Českých Podnikatelek
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JEDNOU NOHOU V TEORII, 
DRUHOU V PRAXI
Samozřejmým předpokladem konku-
renceschopnosti je využívání moderních 
a  progresivních materiálů, inovativních 
řešení a  technologií. Proto si společnost 
Romex, jejíž tým tvoří převážně autori-
zovaní inženýři a  technici České komory 
autorizovaných inženýrů a  techniků, vy-
tyčila dlouhodobou strategii výzkumu, 
vývoje a nových aplikací.

Po  celou dobu své existence spolupra-
cuje s  odbornými institucemi. Zejména 
využívá zkušeností a  kontaktů jednoho 
z kolegů, který několik let působil na sta-
vební fakultě VŠB TU v Ostravě a na sta-
vební fakultě VUT v  Brně a  podílí se 
na  aktivitách jeho výzkumného centra 
AdMaS. „Je to vlastně součást naší práce. 
Se školami řešíme jejich odborné a  vý-
zkumné projekty a  ony nás na  oplátku 
podporují ve  společných rozvojových 
programech firmy. Přínosem těchto spo-
lečných aktivit je několik průmyslových 
vzorů a  jeden vynález,“ poznamenává 
Jana Kotková na  téma stabilita a  další 
rozvoj společnosti.

Romex rovněž průběžně zadává té-
mata diplomových a  doktorských prací 
a účastní se odborných akcí a konferencí. 
V  letošním roce to byla například pres-
tižní mezinárodní konference o architek-
tuře a  pozemním stavitelství ICSA 2016 
v Portugalsku a nyní firma připravuje pří-
spěvek na 25. ročník tradiční konference 
Hydroizolace 2016.

Čerstvou aktualitou je zapojení Romexu 
do  programu Jihomoravského ino-
vačního centra Platinn, který pomáhá 
odhalit inovační příležitosti, napláno-
vat a  realizovat změny vedoucí k  růstu 
firmy a  vytvoření dlouhodobé strate-
gie. Technický a  odborný rozvoj firmy 

a personální a odborný osobní růst všech 
pracovníků společnosti tak vytváří har-
monický celek.

SOBĚ K VÝROČÍ

Po  čtvrtstoletí poctivého podnikání 
a  budování dobrého jména si spo-
lečnost nadělila dárek. Letos získala 
z  programu Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost, který je spolufi-
nancován Evropskou unií, dotaci na  vy-
budování vlastního sídla – moderního 
podnikatelského areálu v  lokalitě bý-
valých Adamovských strojíren Adast 
v Adamově. Do budoucna zde má vznik-
nout rovněž výzkumné a  vývojové cent-
rum a školicí středisko, jehož cílem bude 
mimo jiné podpora rozvoje tradičních 
řemesel.  

TEXT: VĚRA VORTELOVÁ

FOTO: ARCHIV ROMEXU

Romex s.r.o.

Stavební firma specializovaná ze-

jména na  oblast hydroizolací ob-

čanských, průmyslových a  inženýr-

ských staveb vznikla v  roce 1991 

jako dceřiná společnost německé 

firmy Romex s  působností na  tr-

zích střední a  východní Evropy. 

Na  přelomu tisíciletí se transfor-

movala v  ryze českou společnost 

s Ing. Janou Kotkovou jako jediným 

vlastníkem. Zaměřuje se na  izolace 

plochých střech. Mezi její projekty 

patří v tuzemsku např. Národní pa-

mátník Vítkov, Rudolfinum, Obecní 

dům, Karlův most, zámky Červená 

Lhota a Hluboká, z oblasti inženýr-

ských staveb přehrada Dalešice či 

mosty železničního koridoru Brno–

Česká Třebová, objekty Siemens, 

ČEZ Hodonín nebo ZKL Brno. 

Podílela se na  stavbě Centra bu-

ddhismu Diamantové cesty v Brně, 

která získala třetí místo v  soutěži 

staveb Jihomoravského kraje 2012. 

Romex
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BOSNA A HERCEGOVINA 
SE MŮŽE STÁT STAVEBNÍM 
RÁJEM PRO ČESKÉ FIRMY
MNOHO ČESKÝCH PODNIKATELŮ ČASTO VNÍMÁ BOSNU A HERCEGOVINU NAVZDORY GEOGRAFICKÉ BLÍZKOSTI 
JAKO TERRA INCOGNITA – ZEMI NEZNÁMOU, KTEROU SI NĚKTEŘÍ MOŽNÁ MATNĚ PAMATUJÍ JAKO JEDNU 
Z REPUBLIK BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. ROZPAD JUGOSLÁVIE A NÁSLEDNÁ OBČANSKÁ VÁLKA V PRVNÍ POLOVINĚ 
90. LET 20. STOLETÍ VŠAK ZEMI DRAMATICKY ZMĚNILY A POZNAMENALY JEJÍ VÝVOJ NA DALŠÍ DESETILETÍ. 
PŘES OBJEKTIVNÍ A OČIVIDNÉ PROBLÉMY, KTERÉ PŮSOBÍ SLOŽITĚ ZKONSTRUOVANÝ A MNOHOVRSTEVNÝ 
APARÁT STÁTNÍ MOCI VZNIKLÝ NA ZÁKLADĚ DAYTONSKÉ MÍROVÉ DOHODY Z ROKU 1995 (V ZEMI NA RŮZNÝCH 
ÚROVNÍCH PŮSOBÍ 5 PREZIDENTŮ A 4 VICEPREZIDENTI, 14 PARLAMENTŮ, 14 PREMIÉRŮ A VLÁD, CCA 
150 MINISTERSTEV A DÁLE NEPŘEHLEDNÉ MNOŽSTVÍ DALŠÍCH STÁTNÍCH INSTITUCÍ A AGENTUR), VIDÍME 
V POSLEDNÍCH DVOU LETECH URČITÉ POZITIVNÍ SIGNÁLY, KTERÉ BY MOHLY PŘINÉST TOLIK POTŘEBNOU 
A HLAVNĚ TOLIK OČEKÁVANOU ZMĚNU HOSPODÁŘSKÝCH POMĚRŮ. NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM BYL PÍSEMNÝ 
ZÁVAZEK VŠECH PARLAMENTNÍCH POLITICKÝCH STRAN Z LEDNA 2015, ŽE BUDOU AKTIVNĚ PODPOROVAT 
USKUTEČNĚNÍ HLUBOKÝCH SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝCH REFOREM. NĚKTERÉ Z NICH, NAPŘÍKLAD NOVÝ ZÁKONÍK 
PRÁCE, SE POSTUPNĚ DAŘÍ PROSAZOVAT. DALŠÍ VÝVOJ EKONOMIKY A JEJÍ KONDICE BUDE SAMOZŘEJMĚ 
ZÁVISET ZEJMÉNA NA RYCHLOSTI A KVALITĚ IMPLEMENTACE REFORMNÍCH OPATŘENÍ. V TOMTO OHLEDU 
PANUJE V ZEMI OPATRNÝ OPTIMISMUS.

Hodnoceno makroekonomickými uka-
zateli byl hospodářský vývoj v  posled-
ních dvou letech relativně úspěšný, 
podpořený zejména pokračujícím růs-
tem HDP (odhad 2016 – 3,0 %), stabilní 
měnovou politikou, mírně klesající ne-
zaměstnaností, rostoucím exportem, 
akcelerující průmyslovou výrobou a  za-
hraničními devizovými rezervami, které 
se meziročně zvyšují o  více než 10 %. 
Povzbudivým signálem pro firmy a  in-
vestory je též přijetí přihlášky Bosny 
a  Hercegoviny ze strany Evropské unie 
letos v září.

Ve  zprávě Světové banky Doing 
Business o  stavu podnikatelského pro-
středí ve  189 zemích světa poskočila 

Bosna a  Hercegovina ze 131. místa 
v  roce 2013 na  82. místo v  roce 2014 
a 79. místo v roce 2015.

VYUŽIJTE ŘADY 
PODNIKATELSKÝCH 
POBÍDEK
Firmy obvykle neinvestují či neroz-
jíždějí byznys v  cizích zemích z  nos-
talgických či humanitárních důvodů. 
Potřebují mít určitou míru jistoty, že 
peníze vložené do  jedné země ne-
mohly být lépe investovány do  země 
druhé. Bosna a Hercegovina poskytuje, 
zejména pro české firmy, celou řadu 
neformálních „investičně-podnikatel-
ských pobídek“.

Dobře známá je historická, kulturní 
a  jazyková blízkost, která sahá až 
do  doby Rakouska-Uherska. Firmy 
mohou dobře navázat na  pozi-
tivní povědomí o  českých výrobcích 
a  českém průmyslu zejména z  doby 
Československa, ale i  ze současnosti. 
Bosna a  Hercegovina je propojena 
dohodou o  volném obchodu CEFTA 
s  dalšími balkánskými zeměmi, které 
vytváří trh o  velikosti 50 milionů oby-
vatel. Mezi další bonusy podnikání 
v  této geografické oblasti patří stabilní 
měna (konvertibilní marka – BAM) s fix-
ním kurzem k  euru, jednotná sazba 
DPH ve  výši 17 %, nízké zdanění firem 
ve  výši 10 %, relativně levná, vzdělaná 
a  dostupná pracovní síla, perspektiva 

Do světa za obchodem
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integrace do EU a státem podporované 
projekty financované z  fondů EU (IPA 
2), EBRD, EIB…

PRIORITOU JE DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA

Nejvýraznějším milníkem z hlediska roz-
voje dopravní infrastruktury bylo beze-
sporu schválení nové dopravní strategie 
pro léta 2016–2030 v letošním červenci. 
Odstranila poslední překážku, která do-
sud bránila Bosně a Hercegovině čerpat 
finanční prostředky z  fondů Evropské 
unie. Strategie kriticky vyhodnocuje 
současný nepříliš lichotivý stav doprav-
ních komunikací a stanovuje jasné prio-
rity. Můžeme se v  ní například dočíst, 
že z  22 tisíc kilometrů silnic v  Bosně 
a  Hercegovině je pouhých 128 kilome-
trů (0,5 %) klasifikováno jako dálnice. 
Právě nedostatek dálnic a  rychlostních 
silnic je dlouhodobě vnímán jako jedna 
z  hlavních překážek rychlejšího ekono-
mického rozvoje země a přílivu přímých 
zahraničních investic.

Nejdůležitější a  nejznámější infrastruk-
turní stavbou je dálniční koridor Vc 
protínající zemi ze severu na  jih a  tvo-
řící součást panevropské dálnice spoju-
jící Budapešť s  chorvatským přístavem 

Ploče. Plánovaná trasa je dlouhá 340 km. 
Dosud bylo zprovozněno pouze 90 km 
této dálnice, a  to za  1,8  mld. eur. Podle 
Ministerstva dopravy a  komunikací 
Bosny a  Hercegoviny jsou aktuálně 
k  dispozici finanční prostředky ve  výši 
130 mil. eur k  okamžitému použití 
na  výstavbu silniční infrastruktury. 
Země má přislíbeno dalších 934 mil. eur 
od  mezinárodních finančních institucí. 
Do  roku 2020 má Bosna a  Hercegovina 
za cíl postavit dalších 84 km dálnic.

V  následujících dvou až třech letech 
má také proběhnout dlouho připravo-
vaná rozsáhlá oprava silnic poškoze-
ných povodněmi v roce 2014, a to za cca 
70 mil ionů eur, které poskytne Evropská 
banka pro obnovu a rozvoj. Úvěrová do-
hoda byla podepsaná letos v červenci.

Velkorysé jsou i  plány na  modernizaci 
některých stávajících silnic. Pro Bosnu 
a  Hercegovinu je pravděpodobně nej-
významnější panevropský projekt 
na  rekonstrukci silnice s  označením 
R2a a  R2b spojující Záhřeb a  Tiranu 
a  vedoucí přes Banja Luku, Sarajevo 
a  Podgoricu. Kratší, ale stejně vý-
znamný je úsek R3 spojující Sarajevo 
s  Bělehradem. Ambiciózní jsou plány 
rekonstruovat stovky kilometrů cest 

druhé a  třetí třídy, které jsou v  havarij-
ním stavu, a  vystavět obchvaty větších 
měst. Tyto stavby by měly pomoci fi-
nancovat Evropská investiční banka, 
Světová banka a Evropská banka pro re-
konstrukci a rozvoj.

V POPŘEDÍ ŽELEZNIČNÍ 
A KOLEJOVÁ DOPRAVA

Bosna a  Hercegovina má značně za-
staralou železniční infrastrukturu a  vo-
zový park, které je třeba urgentně 
modernizovat. Z  celkové délky jed-
noho tisíce kilometrů tratí je pouhých 
8 % dvoukolejných. Celých 85 % je 
v  kategorii D4 z  hlediska zatížení, tj. 
maximální zatížení na  jeden lineární 
metr soupravy je 8 tun. Maximální 
rychlost nákladních vlaků je 50 km/h. 
Modernizace se týká celé páteřní želez-
niční trati vedoucí podél budovaného 
panevropského dálničního koridoru Vc 
z Bosanského Šamace do Čapljiny přes 
Sarajevo a dále západo-východní větev 
od  města Bosanski Novi do  Zvorniku 
přes Banja Luku. Odhaduje se, že 
do roku 2030 by se měl objem nákladní 
železniční dopravy zvětšit až desetiná-
sobně. Evropská unie přislíbila v  rámci 
rozvoje interkonektivity v  regionu 
západního Balkánu investovat jednu 

Bosna a Hercegovina



46 TR A D E  N E W S  5 /20 16 

miliardu eur do  roku 2020. Podobně 
pomáhají již několik let financovat ty 
nejnaléhavější opravy i  mezinárodní fi-
nanční instituce.

BOOM ČISTIČEK 
ODPADNÍCH VOD

V  posledních několika letech začaly 
vznikat ambiciózní plány na  výstavbu 
čističek odpadních vod (ČOV) a  kanali-
zací, a to jak pro větší města, tak i menší 
obce a  vesnice. Některé z  těchto pro-
jektů již byly úspěšně realizovány, napří-
klad čistírny odpadních vod v  Sarajevu 
Konjici, Ljubuškinu a další. Mnoho už se 
realizuje, jako například Mostar, Bijeljina, 
Gradačac, Bihać, Široki Brijeg, Čitluk. 
Obvykle se jedná o  projekty v  hodnotě 
od  jednoho do  patnácti milionů eur, 
podle velikosti ČOV a  rozsahu navazu-
jící kanalizace. Financování obvykle za-
jišťuje Evropská banka pro rekonstrukci 
a  rozvoj, Světová banka, Evropská unie 
nebo zahraniční donoři včetně České 
republiky. S  postupnou integrací Bosny 
a  Hercegoviny do  Evropské unie a  pře-
jímáním acquis se reálně očekává, že 
porostou nároky na  výstavbu ČOV 
i  v  dalších městech a  vesnicích, a  proto 
existuje do  budoucna pro jejich vý-
stavbu obrovský potenciál.

KAŽDÉ PRO MÁ SVÉ PROTI

Má-li se Bosna a  Hercegovina přiblížit 
prosperujícím evropským ekonomi-
kám a stát se magnetem pro zahraniční 
firmy, včetně těch českých, musí odstra-
nit některé chronické nedostatky, jako 

jsou mimo jiné nízká konkurenceschop-
nost v  takřka všech odvětvích hospo-
dářství, přílišná závislost na  dovozu 
nebo přebujelost státního sektoru.

Není žádným tajemstvím, že se Bosna 
a Hercegovina při nejrůznějších ekono-
mických hodnoceních či srovnáváních 
se sousedními zeměmi umisťuje častěji 
hůře než lépe. Firmy musí počítat s tím, 
že se v tomto regionu mohou potkávat 
s  neefektivní a  občas nekompetentní 
administrativou, vysokou úrovní ko-
rupce, nedostatečnou úrovní infrastruk-
tury (doprava, energetika, telekomuni-
kace), nedostatkem volného kapitálu, 
vysokým rizikem nezaplacení v termínu, 
slabou úrovní harmonizace předpisů 
mezi státem, entitami, kantony a  mu-
nicipalitami, špatnou vymahatelností 
práva, nízkou podporou inovacím, ne-
dostatečně regulovaným trhem, vyso-
kým podílem šedé ekonomiky a  v  ne-
poslední řadě nestabilní politickou 
situací.

Bosenští partneři přitom kladou dů-
raz na  profesionální úroveň jednání. 
Příprava na  něj by měla zahrnovat 
důkladné seznámení se s  teritoriem 
a  všemi jeho specifiky včetně politic-
kých a historických. Na začátku jednání 
je vhodné zdůraznit zájem o  dlouho-
dobý obchodní vztah. Důležité je zís-
kat si obchodního partnera po  lidské 
stránce, například poukazem na  spo-
lečné zájmy, dějiny, blízkost mentality 
a  jazyka. Pokud se toto dobře zvládne, 
jde technická i  obchodní část jednání 
celkem snadno.

Důležité je, že české společnosti jsou 
přijímány pozitivně a  mají renomé vy-
soké odbornosti a  profesionality. Jako 
místo jednání doporučujeme zvolit 
sídlo partnera, což umožňuje vytvořit 
si dostatečnou představu o  jeho mož-
nostech a  seznámit se na  místě s  jeho 
technickým zázemím. Ve státě se použí-
vají tři oficiální jazyky – bosenština, srb-
ština a  chorvatština. Obchodní jednání 
lze zpravidla vést i  v  angličtině, někdy 
i v němčině. Zájem o neformální setkání 
s obchodním partnerem se obvykle vy-
jadřuje pozváním na  kávu, i  když poz-
ději na  druhu konzumovaného nápoje 
vůbec nezáleží.

Náš zastupitelský úřad v  Sarajevu se 
aktivně angažuje v  pomoci a  podpoře 
českých podnikatelských subjektů, 
které v  Bosně a  Hercegovině podnikají 
nebo vstup na její trh plánují. Proto nás 
v  případě, že o  podnikání či obchodo-
vání v  této zemi uvažujete, neváhejte 
kontaktovat.  

TEXT: JAKUB SKALNÍK

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV MZV

Do světa za obchodem

RNDr. Jakub Skalník je 

velvyslancem ČR v Bosně 

a Hercegovině
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CHYTRÁ ČESKÁ ŘEŠENÍ 
MAJÍ ZELENOU
POROZUMĚT POTŘEBÁM NAŠICH EXPORTÉRŮ. TO JE JEDNOU Z NAŠICH HLAVNÍCH PRIORIT. PROTO JSME 
I NA NEDÁVNÉM SVÁTKU NAŠICH STROJAŘŮ A NEJVĚTŠÍ TUZEMSKÉ VELETRŽNÍ AKCI CHTĚLI BÝT VÝVOZCŮM CO 
NEJBLÍŽ A PŘEDAT JIM CO NEJVÍC INFORMACÍ O EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH VE SVĚTĚ. SPOLU S EXPORTNÍ 
GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTÍ (EGAP) JSME PŘIŠLI S NOVINKOU – POSTAVIT NA VELETRŽNÍ PŮDĚ 
EXPORTNÍ DŮM. SÍLA TÉTO MYŠLENKY PŘEDČILA NAŠE PLÁNY I OČEKÁVÁNÍ: BĚHEM PĚTI DNŮ VELETRHU NAVŠTÍVILO 
STÁNEK VÍCE NEŽ 1400 PODNIKATELŮ A ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH FIREM, COŽ POVAŽUJI ZA VELKÝ ÚSPĚCH.

V  Exportním domě jsme pořádali semi-
náře, specialisté Klientského centra pro 
export a  zástupci EGAPu poskytovali 
konzultace o  možnostech podpory vý-
vozu i  financování. Další letošní premi-
érou byla přítomnost zástupců České 
rozvojové agentury. Ti firmám radili, jak 
propojit rozvojovou pomoc s  komerč-
ními aktivitami na  zahraničních trzích. 
Věřím, že mezi rozvojovými a  komerč-
ními projekty existuje přirozené pojítko, 
které označuji jako chytrá česká řešení. 
Staromódní vnímání rozvojové pomoci 
jako pouhé charity je již dávno překo-
nané. Rozvojovou pomoc je nutné vní-
mat i  jako investici do  budoucího roz-
voje a  krok, který směřuje k  budování 
komerčních obchodních příležitostí.

Individuální konzultace v  Exportním 
domě poskytovali rovněž vybraní ob-
chodní radové z  českých ambasád. 

Přijeli například kolegové ze zastupitel-
ských úřadů ve Spojených státech ame-
rických, Íránu, Kazachstánu, Rusku či 
Saúdské Arábii.

Spolu s EGAPem a dalšími partnery jsme 
v  Brně zorganizovali dvě konference. 
Jedna z nich se soustředila na strojíren-
ství jako exportní obor a druhá, na kte-
rou přišlo na  150 zástupců firem, byla 
tematicky zaměřená na  vývoz do  Íránu. 
Veliký zájem českých firem o  nově se 
otevírající íránský trh byl vidět i  během 
konzultací s  ekonomickými diplomaty. 
S  nadsázkou si dovolím tvrdit, že ob-
chodní rada ze zastupitelského úřadu 
ČR v Teheránu se stal nejžádanější oso-
bou celého veletrhu. Kromě toho jsme 
pro návštěvníky MSV připravili také se-
minář o  exportu do  Kazachstánu a  net-
workingové setkání s  nizozemskými 
firmami.

Během veletrhu se v  Brně vystřídalo 
velké množství zahraničních delegací. 
Jejich přítomnost jsme využili k  bila-
terálním setkáním, během nichž jsme 
mluvili především o  příležitostech 

k  prohloubení ekonomické spolupráce. 
Těší mě fakt, že zahraniční partneři mají 
o spolupráci s Českou republikou zájem 
a  vnímají české firmy jako perspektivní 
obchodní kontakty. Letošní MSV byl 
také důkazem toho, že se v  naší zemi 
stále najde nespočet firem, které jsou 
schopné obstát ve  vysoké mezinárodní 
konkurenci. A  z  toho máme obrovskou 
radost.  

TEXT: MARTIN TLAPA

FOTO: ARCHIV MZV A SHUTTERSTOCK

Ohlédnutí

Návštěvnosti Exportního domu 

jistě napomohlo i informování přes 

sociální sítě, které jsme zařadili mezi 

standardní cesty sdílení informací 

s exportéry. Zadejte si heslo Ekono-

mická diplomacie ve své oblíbené 

sociální síti a buďte s námi v kontaktu. 

Mimo jiné najdete i odkazy na články 

expertů MZV v TRADE NEWS.
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Ing. Martin Tlapa, 

MBA, je náměstkem 

ministra zahraničních 

věcí pro řízení sekce 

mimoevropských zemí, 

ekonomické a rozvojové 

spolupráce
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Rozhovor 

Sedím si tu v  hlavním městě Bosny 
a  Hercegoviny, jím božské čevapi s  bí-
lou cibulí a  kajmakem, piju bosánské 
víno. Přes dvě další pohostinství naku-
kuju do  mešity, kde se před vchodem 
baví ženy, jedna s  šátkem, druhá bez 
něho, zato v útlých džínách a přiléhavém 
tričku... Po deseti letech opět v Sarajevu. 
Bože, to je boží, že tady stále mohu pít 
víno a slyšet Allahu akbar.

Naší bránou na  Balkán byla tentokrát 
Subotica (nyní tak „proslavená“ uprch-
lickým záchytným táborem, kde lidé 
čekají na  povolení vstoupit do  zemí 
zaslíbených). Projíždíme hranice, aniž 
bychom zaznamenali nějaké zmiňo-
vané nepokoje, a  jsme v  Srbsku. Naše 
cesta vede dál do  Sarajeva přes Mostar 
do  Černé Hory. Jedu z  České republiky, 
mého domova, opět tam, kde jsem trá-
vila čas před lety a  nechala tam kousek 
svého srdce. V  hlavě mi zní píseň: „Bilo 
gdje da krenem / o tebi sanjam / putevi 
me svi tebi vode, / cekam s nekom cezn-
jom / na  svijetla tvoja / Sarajevo ljubavi 
moja.“* Neubráním se a srovnávám, jaké 
to zde bylo před deseti lety a  jaké je to 
nyní, a také jaké to bylo před deseti lety 
v Čechách.

Za  tu dobu se na  Balkáně změnily snad 
jen cesty a odminovaná území, která to-
lik ztěžovala dostupnost. Lidé jsou stále 
milí, pohostinní, bez větších předsudků, 
nezmiňujete-li politiku. Mezi nyní spřáte-
lenými zeměmi jsou otevřeny nové hra-
niční přechody, a  vy tak můžete plynule 

projet vnitrozemím bývalé Jugoslávie. 
Necítila jsem nikde strach ani obavy či 
rostoucí nacionalismus, a  to ani v  blíz-
kosti města Subotica. Přemýšlela jsem, 
proč je u nás doma tolik strachu a rostou-
cího nacionalismu. Možná proto, že válku 
už pomalu nepamatují ani naše babičky 
a  bohem se stal pro mnohé z  nás kon-
zumní styl života. Strach ze ztráty toho, 
co mnohdy ani nevlastníme. Nikdy jsme 
se neměli materiálně lépe než v  těchto 
dobách. Že by to bylo příčinou?

V  Mostaru se na  chvíli zastavím a  vzpo-
mínám na  dobu, kdy byl velmi krátce 
obnoven Starý most a jak na něm byl jen 
jeden člověk, abych ho mohla zachytit 
na  fotografii. Dnes je Mostar přeplněn 

turisty, všude se buduje, město roste 
a prosperuje. I díky českým turistům, kte-
rých je tu, zdá se, většina.

A  zase sedím v  hlavním městě Bosny 
a Hercegoviny, jím božské čevapi s bílou 
cibulí a kajmakem... A přeji si, aby to tak 
bylo, kdykoli budu chtít, abych tam byla 
kdykoli vítána. Ze srdce přeji neklidně 
krásným balkánským zemím klid a  po-
krok. A  vždy rozumný vlastní úsudek. 
Kdykoli budu mít příležitost se tam vrátit, 
vrátím se. A ráda.  

TEXT A FOTO: VĚRA VESELÁ

* Kemal Monteno: Sarajevo ljubavi moja

Objektivem

JEDINI MOJ GRAD
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Balkán

Věra Veselá je grafičkou, fotografkou 

a nadšenou cestovatelkou. S jejími 

fotografiemi se setkáváte i na stránkách  

TRADE NEWS.
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Rozhovor 

ČERNÁ HORA 
JE MALÁ ZEMĚ  
S VELKÝMI AMBICEMI
KDYŽ JSEM PŘED PŘISTÁNÍM VYHLÉDL Z OKÉNKA LETADLA A VIDĚL TY TMAVÉ HORY, VZPOMNĚL JSEM SI 
NA TO, CO KDYSI DÁVNO PRONESLA BĚHEM DOVOLENÉ V JUGOSLÁVII MÁ MATKA: „ČERNÁ HORA JE ZEMĚ, 
KTERÁ MÁ SVÉ MUŽE JAKO SVÉ HORY – OPRAVDU VYSOKÉ A S OPRAVDU ČERNÝMI VLASY.“ KDYŽ PAK ČLOVĚK 
POTKÁ NA JEDNÁNÍ ČERNOHORSKÉHO MINISTRA HOSPODÁŘSTVÍ VLADIMIRA KAVARIĆE A ŠÉFA ČERNOHORSKÉ 
ELEKTRÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI EPCG SRDJANA KOVAČEVIĆE, KTEŘÍ MAJÍ OBA SNAD PŘES DVA METRY, MUSÍ 
SE V TOMTO TVRZENÍ UTVRDIT. OBTÍŽNÝ A NEPROSTUPNÝ HORNATÝ TERÉN.

Do světa za obchodem
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A  pak se mi hned vybavilo, jak jsem 
jednou v  autě objížděl jejich známý 
záliv, Boku Kotorskou. To, co se 
na  mapě zdálo tak malé, jsem jel snad 
celý den. Samá zatáčka, zleva skalní 
stěna, zprava nádherné, ale hluboké 
moře, jízda stylem brzda-plyn, prů-
měrná rychlost snad jen třicet kilome-
trů v  hodině. Rychleji to při tom pro-
vozu na  tak úzké cestě ani nešlo. Další 
den totéž z  Kotoru nazpět, protože 
se to prostě vnitrozemím objet nedá. 
Dodnes nechápu, jak je možné posta-
vit cestu na  skále, která se tyčí z  moře 
kolmo do  nebes. Žádný vápenec, jaký 
mají v  Chorvatsku, ale tvrdý tmavý 
kámen. Ale zpět, pohled na  Černou 
Horu od  moře je vskutku impozantní. 
A  napadne vás, že místní to musí mít 
opravdu těžké.

NEJVĚTŠÍM PROJEKTEM 
JE DÁLNICE, ALE U NÍ TO 
NEKONČÍ
Neudiví proto, jakou důležitost věnuje 
celá černohorská společnost současné 
výstavbě své dálnice z  Baru na  jader-
ském pobřeží až na  hranici se Srbskem 
a dále na Bělehrad. Celkem 170 kilome-
trů na  území Černé Hory. Největší pro-
jekt v historii této země, jak to říkají sami 
Černohorci. Z  toho nejtěžší 41kilomet-
rový úsek Smokovac–Mateševo má mít 
18 tunelů (všechny dohromady v  délce 
17 km) a 18 mostů (dohromady 3,5 km). 
Říkám si: škoda, že se tady neprosadily 
naše firmy. Ale vždyť ono to proti levné 
čínské konkurenci ani nešlo. A  to je to, 

co nyní pořád slýchám z  celého západ-
ního Balkánu. Je jasné, že kvalita je jiná, 
ale při těch nízkých cenách a zajištěném 
nízkoúročeném financování projektů 
řada zemí lákavé čínské nabídce nako-
nec neodolá. Ale u dálnice černohorské 
ambice nekončí.

S Itálií se Černá Hora domluvila na polo-
žení podmořského elektrického kabelu. 

Na  tomto projektu spolupracují ital-
ské a  norské firmy. Dvě lodě pokládají 
na  dno Jadranu mezi městy Pescara 
a Kotor trubku v celkové délce 400 kilo-
metrů, v  níž jsou umístěny dva vysoko-
napěťové kabely, na  nejhlubším místě 
v  hloubce 1200 metrů. Až bude tento 
projekt dokončen, má být tímto kabe-
lem přes Černou Horu do  Itálie přená-
šena elektrická energie z  balkánských 
vodních elektráren. Západní Evropa 
chce jen tu čistou energii.

BEZPEČNÝMI KROKY K LEPŠÍ 
BUDOUCNOSTI
Vystupujeme na  mezinárodním leti-
šti v  Podgorici. Právě probíhá předvo-
lební kampaň a  mezi hlavními kandi-
dáty je opět čtyřiapadesátiletý Milo 
Djukanović, šéf tradičně nejsilnější 
strany, Demokratické strany socialistů 
Černé Hory. Jeho dobře známá tvář je 
vidět snad na  všech billboardech. Můj 
místní kolega mne informuje, že mezi 
obyvatelstvem už je cítit určitá únava 
z jeho osoby, protože se v nejpřednějších 
funkcích státu pohybuje od  nepaměti, 
ale na  druhou stranu představuje pro 
všechny jakousi jistotu a předvídatelnost 
dalšího směřování. Určitě zase vyhraje.

Napadá mne, že jeho heslo „Bezpečnými 
kroky k  lepší budoucnosti“ opravdu 
sedí. Kroky politiků totiž nejsou tak 
rychlé, jak by si voliči přáli. Pomalými 
kroky se zase na plakátech chlubit nedá. 
Ale „bezpečnými kroky“, no, to sedí. 
Probíhající začleňování do EU a NATO je 
pro Černohorce vizí lepší budoucnosti 
a  prosperity. Takže opravdu – i „k  lepší 
budoucnosti“. V  NATO už Černá Hora 
takřka je. Čeká se jen na  ratifikaci pří-
stupové smlouvy ve  všech členských 
zemích aliance, a  to se do  roka bezpo-
chyby stane. A  co se týče přístupových 
jednání s  EU, je Černá Hora ze všech 
kandidátských zemí nejdál. Dokonce 
i euro si už sami v Černé Hoře před lety 
zavedli, i  když se to Komisi tehdy nelí-
bilo. Vše samozřejmě bez plnění kritérií 
a  striktního Bruselem daného postupu. 
Ale Černohorci už jsou takoví. To k  nim 
patří, myslím si.

ŠKODA PRAHA 
ČERNOHORSKOU  
MEDIÁLNÍ HVĚZDOU
Evropská unie však po  Černohorcích 
chce, aby v  letech 2020–2021 uzavřeli 
svoji starou uhelnou elektrárnu, která 

by po začlenění Černé Hory do Evropské 
unie zhoršila unii její ekologický profil 
a  kritéria, jež se na  mezinárodních fó-
rech zavázala do  budoucna plnit. Jde 
o  tepelnou elektrárnu v  obci Pljevlja 
o  výkonu 210 MW produkující třetinu 
černohorské elektrické energie. Byla 
dána do  provozu v  roce 1982 a  spaluje 
snad největší nerostný zdroj Černé Hory 
a vlastně i Balkánu – lignit.

Stojím před chladicí věží staré elek-
trárny v  Pljevlji a  sleduji, jak se ne-
scházejí linie jejích podpůrných příček. 
Vidím obrovskou velmi nepravidel-
nou bouli v profilu křivky chladicí věže 
a  uvažuji, jak k  takovémuto defektu 
může vůbec dojít. Je možné, že se sta-
vělo moc rychle a  beton ještě dosta-
tečně nezatvrdl, když na  něj přikládali 
další těžké vrstvy? Mohl žár místního 
slunce přispět k  pnutí a  nerovnová-
hám struktury? Šlo o  rychlou stavbu 
mládeže, jaké jsme měli u  nás v  pa-
desátých letech? Můj místní kolega si 
všimne mého pohledu na  věž a  poho-
tově komentuje: „Říká se, že když archi-
tektka projektovala chladicí věž, byla 
zrovna těhotná.“ Myslím si: „Kamaráde, 
to jste přesně vy Černohorci, za  každé 

Černá Hora

ZÁKLADNÍ OTÁZKA 
JE V KAŽDÉ 

ZÁPADOBALKÁNSKÉ ZEMI 
STEJNÁ: KDO TO ZAPLATÍ?
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situace pohotově improvizujete.“ Ale ří-
kám: „No co, na funkci to nemá vliv. Tak 
o co vlastně jde?“

Kontrakt mezi firmami je podepsán. 
Generální ředitelé Škody Praha a  EPCG 
se stávají tento den mediálními hvěz-
dami v  černohorských sdělovacích pro-
středcích. Konečně jsme byli jednou 
lepší než čínská konkurence. Trvalo 
to dlouhé roky, říkám si – část života 
mého předchůdce. Ale o  úspěchu za-
tím ještě nemůžeme hovořit, dokud se 
podepsaný projekt nerealizuje. Černá 
Hora má o  výstavbu nového bloku 
za  324,5  milionu eur, který má nahra-
dit ten starý v  Pljevlji, nesmírný zájem 
a všem to dává jasně najevo. Ceremonii 
je přítomen premiér Milo Djukanović, 
také místopředseda vlády, ministr 
hospodářství Kavarić, vedení EPCG 
včetně ředitele Kovačeviće a  italského 
managementu.

Následuje jednání mezi stranami, 
na  kterém musíme našim přátelům 
připomenout jejich nedůslednost při 
plnění dohodnutých termínů. Je to 
kulturní odlišnost mezi Jihoevropany 

a  námi ze severu. Zde však další nepl-
nění termínů bude znamenat konec 
celého projektu. S  lehkostí nám slibují, 
že samozřejmě veškerou dohodnutou 
dokumentaci předají. Můžeme se ale 
opravdu spolehnout?

KDO TO ZAPLATÍ?

Zajištění financí je alfou a omegou, živo-
tem a  smrtí každého velkého projektu 
na  Balkáně. Západobalkánské státy 
doslova žízní po  obnově infrastruktury 
a  po  modernizaci vybavení. Od  váleč-
ných devadesátých let až po současnost 
se podnikům nedostávalo mnohdy ani 
základního kapitálu. A nezaměstnaných 
jsou všude celé zástupy. Možností, kde 
se mohou české firmy realizovat, je ne-
konečně. Můžete tu dokonce outsour-
covat manuálně náročnou práci. Tady 
jsou mzdy zatím ještě nízké. Od energe-
tiky přes zemědělství a  dopravu, na  co 
si jen vzpomenete. Všechno se jim hodí. 
Základní otázka je však v každé západo-
balkánské zemi stejná: kdo to zaplatí? 
Ani projekt dostavby hnědouhelné elek-
trárny to zatím nemá dořešeno. Velké 
ambice bohužel vyčerpaly všechny 

možnosti dalších státních záruk na další 
velké projekty a  Mezinárodní měnový 
fond už vládě další státní záruky posky-
tovat zakázal.

Stojím v  letištní hale s  občanským prů-
kazem – pas k  cestám do  Černé Hory 
nepotřebujeme. Přemýšlím nad předví-
datelností kulturních odlišností a  sché-
maty lidského chování. Přeji si, aby se 
český projekt v Černé Hoře nakonec po-
vedlo realizovat. Podařilo se nám na jed-
nání posunout dostatečně celou věc? 
Nebylo možné udělat ještě něco lépe? 
Nasedám do letadla. Vysoké tmavé hory 
vystupující z  hlubin moře pomalu mizí 
ve tmě a z dohledu mého okénka.  

TEXT: ROMAN PLEVÁK

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV MPO

Ing. Roman Plevák, 

Ph.D., teritorialista pro 

balkánské země, odbor 

zahraničně ekonomických 

politik I,  Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR

Do světa za obchodem
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Spolehlivý partner
českého exportu

www.egap.cz

Za dobu své existence EGAP pojistil export:

5 051 autobusů

4 281 nákladních vozů

1 586 traktorů

35 090 osobních automobilů 1 041 trolejbusů

75 letadel

59 elektráren

169 vrtulníků
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ÚZEMÍ BALKÁNU NEBOLI BALKÁNSKÉHO POLOOSTROVA TVOŘÍ EVROPSKÁ PEVNINA JIŽNĚ OD ŘEKY SÁVY A DOLNÍHO TOKU DUNAJE. 
ŠESTICE STÁTŮ – SLOVINSKO, CHORVATSKO, SRBSKO, RUMUNSKO, ŘECKO A TURECKO – TAK LEŽÍ NA BALKÁNĚ JEN ČÁSTEČNĚ. 
REGION JE HORNATÝ, A TO DOSLOVA. VÝRAZ BALKÁN, KTERÝ PŮVODNĚ POCHÁZÍ Z PERŠTINY, LZE PŘELOŽIT JAKO „HORA“.
HOSPODÁŘSTVÍ POLOOSTROVA PATŘÍ K  NEJMÉNĚ ROZVINUTÝM V  EVROPĚ. KAŽDÝ ŠESTÝ EVROPAN ŽIJE NA  BALKÁNĚ, AVŠAK 
VYTVÁŘÍ SE ZDE JEN JEDNA DVANÁCTINA HDP STARÉHO KONTINENTU. V MINULOSTI BYL BALKÁN PO STALETÍ SOUČÁSTÍ OSMANSKÉ 
ŘÍŠE. SMÍŠENÉ OBYVATELSTVO A  PRVKY MUSLIMSKÉ KULTURY JSOU TOHO DODNES DŮKAZEM. I  V  SOUČASNOSTI JE ŘADA ZEMÍ 
NUCENA ČELIT VLNĚ MIGRANTŮ SMĚŘUJÍCÍCH Z ASIE DO BOHATŠÍCH EVROPSKÝCH STÁTŮ.
BULHARSKO, ZE KTERÉHO OD ROKU 1989 ODEŠLY STATISÍCE TURKŮ, VYKAZUJE NEJNIŽŠÍ HDP NA OBYVATELE ZE VŠECH ZEMÍ 
EVROPSKÉ UNIE. NA  DRUHOU STRANU DOSAHUJE SLUŠNÉHO RŮSTU. TO SAMÉ LZE ŘÍCI O  VÝVOJI EKONOMIKY SRBSKA, KTERÉ 
MÁ JAKO JEDINÁ EVROPSKÁ ZEMĚ SMLOUVU O  VOLNÉM OBCHODU ZÁROVEŇ S  EU A  RUSKEM. I  BOSNA A  HERCEGOVINA, 
ZNIČENÁ VÁLKOU Z  LET 1992 AŽ 1995, JE NA  VZESTUPU. DO  ZEMĚ PROUDÍ ZAHRANIČNÍ INVESTICE I  TURISTÉ – JE JEDNOU 
Z NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH ZEMÍ REGIONU.
DOPRAVA A STAVEBNICTVÍ PATŘÍ K HLAVNÍM SEKTORŮM EKONOMIKY BALKÁNU, PROTO JSME SE NA NĚ ZAMĚŘILI V NAŠÍ NABÍDCE 
ANAMORFNÍCH MAP.

BALKÁN 
V OBRAZU ANAMORFNÍCH MAP

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

Zdroj dat: Wikipedia

nad 2010–206–10do 6
HDP/obyv. (v tis. USD)

Infografika: ©ANTECOM

4 mm2 odpovídají 1,5 mld. USD

LEGENDA

ČESKÁ 
REPUBLIKA

RUMUNSKO
CHORVATSKO

ŘECKO

BULHARSKO

SR
BS

KO

B
A
H

SLOVINSKO

ALBÁNIE KO
SO

VO

MAKEDONIE

ČERNÁ HORA

TU
RE

CK
O

POČET  OBYVATEL

Zdroj dat: Wikipedia

4 mm2 odpovídají 140 tis. obyvatel

LEGENDA

nad 10090–10080–90do 80
hustota zalidnění (obyv./km2)

Infografika: ©ANTECOM

RUMUNSKO

ČESKÁ 
REPUBLIKA

CHORVATSKO

ŘECKO

BULHARSKO

SRBSKO
BOSNA 

A 
HERCEGOVINASLO

VIN
SKO

ALBÁNIE
KOSOVO

MAKEDONIE

ČERNÁ HORA

TU
RE

CK
O

HDP (mld. USD)

TURECKO 837

ŘECKO 242

ČR 198

RUMUNSKO 183

CHORVATSKO 58

BULHARSKO 53

SLOVINSKO 47

SRBSKO 43

BOSNA A HER-
CEGOVINA

18

ALBÁNIE 13

MAKEDONIE 10

KOSOVO 7

ČERNÁ HORA 4

POČET OBYVATEL (mil.)

TURECKO 78,2

RUMUNSKO 20,1

ŘECKO 11,1

ČR 10,5

BULHARSKO 7,3

SRBSKO 7,2

CHORVATSKO 4,3

BOSNA A HER-
CEGOVINA

3,8

ALBÁNIE 2,8

SLOVINSKO 2,1

MAKEDONIE 2,1

POČET OBYVATEL (mil.)

KOSOVO 1,8

ČERNÁ HORA 0,6
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Tematické mapy
IMPORT KOLEJNIC, OZUBNIC, HROTOVNIC, 
SRDCOVEK, PRAŽCŮ, VÝHYBEK, KLEŠTIN

nad 103–102–3do 2

Z
d

ro
j d

a
t:

 C
o

m
tr

a
d

e

celkový 
export ČR

4 mm2 odpovídají 400 tis. USD 
importu (u ČR i exportu)

podíl ČR na importu země (v %)LEGENDA

z toho na Balkán

In
fo

g
ra

fik
a

: ©
A

N
TE

C
O

M

RUMUNSKO
CHORVATSKO

ŘECKO

BULHARSKOSR
BS

KO

1

2

3

SLOVINSKO

MAKEDONIE

1 BOSNA A HERCEGOVINA
2 ČERNÁ HORA
3 ALBÁNIE

TURECKO

IMPORT VÝROBKŮ Z CEMENTU, BETONU 
NEBO UMĚLÉHO KAMENE

nad 74–71–4do 1

Z
d

ro
j d

a
t:

 C
o

m
tr

a
d

e

celkový 
export ČR

4 mm2 odpovídají 320 tis. USD 
importu (u ČR i exportu)

podíl ČR na importu země (v %)LEGENDA

z toho na Balkán

In
fo

g
ra

fik
a

: ©
A

N
TE

C
O

M

RUMUNSKO

CHORVATSKO
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KOSLOVINSKO

ALBÁNIE

ČERNÁ 
HORA

TURECKO

1

2

1 BOSNA A HERCEGOVINA
2 MAKEDONIE

IMPORT STŘEŠNÍCH TAŠEK 
A KOMÍNOVÝCH VLOŽEK

nad 30,3–30,1–0,3do 0,1
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celkový 
export ČR

4 mm2 odpovídají 125 tis. USD 
importu (u ČR i exportu)

podíl ČR na importu země (v %)LEGENDA

z toho na Balkán
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BOSNA A HERCEGOVINA

ALBÁNIEČERNÁ 
HORA

TURECKO

IMPORT VÝROBKŮ Z NEROSTNÝCH MATERIÁLŮ 
URČENÝCH K TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACI

nad 3,01,5–3,01,0–1,5do 1,0

Z
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e

celkový 
export ČR

4 mm2 odpovídají 270 tis. USD 
importu (u ČR i exportu)

podíl ČR na importu země (v %)LEGENDA

z toho na Balkán
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KOSLOVINSKO

TURECKO

1

2 3 4

1 BOSNA A HERCEGOVINA
2 ČERNÁ HORA
3 ALBÁNIE
4 MAKEDONIE

EXPORT (mil. USD)

ČR 242,9

EXPORT (mil. USD)

ČR 25,7

EXPORT (mil. USD)

ČR 191,3

EXPORT (mil. USD)

ČR 111,5

IMPORT (mil. USD)

TURECKO 69,2
RUMUNSKO 34,3
BULHARSKO 27,4
CHORVATSKO 22,5
SRBSKO 16,5
SLOVINSKO 9,9
ŘECKO 3,4
MAKEDONIE 2,2

IMPORT (mil. USD)

RUMUNSKO 25,5
SLOVINSKO 19,0
BOSNA A HER-

CEGOVINA
18,0

BULHARSKO 13,7
CHORVATSKO 13,0
ALBÁNIE 9,9

IMPORT (mil. USD)

TURECKO 33,5
CHORVATSKO 27,2
RUMUNSKO 21,8
SLOVINSKO 19,9
BULHARSKO 13,5
ŘECKO 12,5
SRBSKO 8,3
BOSNA A HER-
CEGOVINA

5,6

IMPORT (mil. USD)

TURECKO 63,7
RUMUNSKO 40,1
SLOVINSKO 20,0
BULHARSKO 19,9
CHORVATSKO 12,6
ŘECKO 9,2
SRBSKO 6,9
BOSNA A HER-
CEGOVINA

4,9

IMPORT (mil. USD)

BOSNA A HER-
CEGOVINA

1,8

ČERNÁ HORA 0,5
ALBÁNIE 0,2

IMPORT (mil. USD)

ČERNÁ HORA 4,7
MAKEDONIE 3,7
SRBSKO 1,9
TURECKO 1,5
ŘECKO 0,4

IMPORT (mil. USD)

ALBÁNIE 5,5
MAKEDONIE 4,7
ČERNÁ HORA 4,0

IMPORT (mil. USD)

MAKEDONIE 2,4
ČERNÁ HORA 1,1
ALBÁNIE 1,1
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SPRÁVNÝ PROJEKTANT  
JE NĚCO MEZI RODINNÝM 
LÉKAŘEM A PRÁVNÍKEM
ROZHODLI JSTE SE INVESTOVAT DO POZEMKU NEBO NEMOVITOSTI A MÁTE HRŮZU, JAKÉ STAROSTI S TÍM SPOJENÉ 
VÁS ZASE ČEKAJÍ? PŘENESTE JE NA PROJEKTANTY, A TO DOKONCE JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ NĚCO KOUPÍTE. MOŽNÁ 
NEVÍTE, ŽE PRO VÁS MOHOU INVESTIGATIVNĚ PROZKOUMAT, ZDA SE VÁM VLOŽENÉ PROSTŘEDKY VYPLATÍ, A TAKY 
ŽE RUČÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU PROJEKTU PO CELOU DOBU EXISTENCE STAVBY. A ŽE DOKONALÁ SLUŽBA 
V TOMTO OBORU NEKONČÍ SKVĚLÝM NÁVRHEM VYVEDENÝM VE 3D, ALE ZAHRNUJE I ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ ČI BRODĚNÍ SE V BLÁTĚ PŘI PRAVIDELNÝCH KONTROLÁCH NA STAVENIŠTI. TO NÁM POTVRDILI LÍDŘI 
ATELIÉRU ARCHICON PLUS MILAN NEVOLE A JAN BŘEZINA, NA JEJICHŽ SEZNAMU ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 
NAJDEME TŘEBA I ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU FIRMY LINET V ŽELEVČICÍCH NEBO LETOS OTEVŘENÝ ROBOTICKÝ 
A HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL NEMOCNICE NA HOMOLCE V PRAZE.

PROJEKTANT VSTUPUJE 
DO HRY JEŠTĚ PŘED 
NÁVRHEM

Většina z  nás si práci projektanta 
představí až v  souvislosti s  kresle-
ním návrhu konkrétního projektu 
a  netuší, že by se právě s  ním měla 
radit, zda má pozemek či nemovitost 
vůbec koupit. Proč to tedy udělat, 
ještě než se staneme jejich šťastným 
majitelem?
Březina: Stručně řečeno, vyvarujete se 
toho, že se dostanete do  situací, které 
by mohly váš investiční záměr ohrozit, 
omezit nebo zcela vyloučit. Málokoho 
by například napadlo, že ve  výpisu 
k  pozemku z  katastru nemovitostí ne-
musí najít všechny existující podzemní 
sítě, jejichž ochranná pásma mohou 
zasahovat až desítky metrů. Na  první 
pohled příjemný pozemek v sobě může 
skrývat těžko odtěžitelnou skálu nebo 
hladinu podzemní vody v  hloubce do-
týkající se budoucích základů. Na  to 
všechno dokážeme přijít a  ušetřit vám 
spoustu problémů.

Nevole: Pro jednu regionální železniční 
společnost jsme například v  rámci po-
dobné studie ověřovali záměr realizo-
vat na vybraném pozemku ve středních 
Čechách středisko pro provozování re-
gionálních vlaků. Nakonec se na základě 
našich zjištění rozhodla od  záměru 
ustoupit, protože se ukázalo, že pod-
mínky jsou pro ni nepřijatelné. Nebo 
jsme nedávno zjišťovali, zda je klientem 
vybraná parcela nedaleko Prahy vhodná 
pro stavbu rodinného domu. Stavební 
úřad říkal „ano, vše je v  pořádku“. Ale 
když jsme šli do  detailů, ukázalo se, že 
jeden ze správců sítí, konkrétně plynaři, 
tam mají skryté potrubí, které není za-
kresleno v  mapách, protože dřív tato 
povinnost nebyla.

Studie, o  níž mluvíte, musí být ale 
časově i  finančně dost náročná, je to 
tak?
Nevole: Naši klienti o  nás tvrdí, že 
s  námi spolupracují taky proto, že pra-
cujeme rychle a  víme, že čas jsou pe-
níze. Takže taková ověřovací studie trvá 
od jednoho do tří měsíců a ty tři měsíce 

tam jsou jen z toho důvodu, že čekáme 
na  odezvu od  některých úřadů, které 
nezareagují obratem.

Ing. Jan Březina

Dvojrozhovor
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Březina: A  co se týče financí, je to po-
dle náročnosti, ale pohybujeme se 
v  desítkách tisíc, což je, myslím, vzhle-
dem k  charakteru takového průzkumu 
a  ke  skutečnosti, jakým komplikacím 
a škodám tak dokážeme zabránit, téměř 
zanedbatelné.

To souhlasím. Jak vás tak poslou-
chám, zažitá představa „je to můj 
pozemek a mohu si na něm dělat, co 
chci“ bohužel neplatí.
Březina: Spíš bychom se měli bavit 
o  právu užívat pozemek na  území to-
hoto státu, než se nechat opájet poci-
tem, že konečně něco vlastním a  že je 
to moje. To si uvědomíte až v momentě, 
když na  něm chcete něco postavit. 
Najednou se třeba dozvíte, že je vaše 
parcela menší, než vyžaduje územní 
plán pro umístění nového rodinného 
domu, že k  pozemku chybí příjezdová 
komunikace a ani se tam neplánuje.

Nevole: Současná legislativa není „user 
friendly“. Je to záplava měnících se vy-
hlášek a nařízení, ve které se snad běžný 
smrtelník ani nemůže vyznat. Proto je 
výhodné poradit se s  někým, kdo s  tím 
má zkušenosti a v tomto směru se neu-
stále vzdělává.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Když už jsme u  legislativy, málokdo 
také ví, že jako projektanti vlastně 
doživotně ručíte za zrealizované pro-
jekty, pokud tyto existují. To je dobrá 
zpráva pro investora.
Nevole: Ano, vztahy mezi investory 

a  jejich dodavateli se za  poslední roky 
zpřísnily, každý, kdo utrácí své peníze, si 
je víc hlídá a kompromisy známé z dob 
minulého století se vytrácejí. Tehdy se 
projektant nemusel příliš obávat zod-
povědnosti za  vady v  projektové do-
kumentaci, nebyl za  ně většinou nikdy 
postihován, a tedy se ani neřešilo jakési 
profesní pojištění. Dnes jako autoři pro-
jektové dokumentace ručíme za  škody 
způsobené vadou projektu po  celou 
dobu jeho existence. Budova, u  které 
se časem prokáže chyba vlivem nedo-
držení norem a předpisů v době vzniku 
projektové dokumentace, může auto-
rovi přivodit škodní řízení i  po  mnoha 
desítkách let.

Březina: Kdo se tedy jednou vydá 
na stejnou profesní dráhu jako my a řeší 
otázky statiky, akustiky, hydroizolací 
a  dalších exaktně měřitelných a  kont-
rolovatelných oblastí projektové čin-
nosti, musí si uvědomit poměrně velkou 

zranitelnost po zbytek svého života, a to 
nejen profesního, vlivem chyb svých 
i  svých subdodavatelů. Jak už zmínil 
můj kolega, máme pro tyto případy uza-
vřeny vysoké pojistky a  je pro nás ne-
zbytné platit je do konce života.

Pohledy na  dnešní situaci ve  sta-
vebnictví se různí. Podle některých 
je nyní stavební boom. Jak to cítíte 
ve vašem ateliéru? Máte dost práce?
Březina: Momentálně je alespoň u  nás 
práce hodně, dokonce tolik, že ji mu-
síme odmítat, protože nestíháme. Máme 
v  běhu asi patnáct projektů a  několik 
tzv. zamrzlých, kdy čekáme na  vyjádření 

DNES JAKO AUTOŘI 
PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE RUČÍME 
ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ 

VADOU PROJEKTU 
PO CELOU DOBU JEHO 

EXISTENCE.

Ing. arch. Milan Nevole

Stavebnictví
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úřadu. Za tu dobu, co fungujeme, se naše 
klientela rozrostla, mnozí se k nám vrací, 
doporučují nás svým známým. Když 
jsem například zrovna dnes jednomu 
zájemci musel sdělit, že se k  jeho pro-
jektu bohužel dřív než po  Novém roce 
nedostaneme, potěšil mě prohlášením, 
že si na  nás raději počká. Naše profese 
má dnes nejblíž k  rodinnému doktorovi 
nebo právníkovi. Víc závisí na  osobním 
přístupu než na  tom, kolik papírů a  jak 
krásně narýsovaných odevzdáme…

RESPEKT KE STAVAŘŮM 
ZÁRUKOU ÚSPĚCHU

Ateliér samozřejmě nejste jen vy dva. 
Máte pro realizaci svých zakázek dost 
kvalitních lidí v týmu? Jak je sháníte?
Březina: Máme skvělý tým. Budovali 
jsme ho dlouho a dokázali jsme ho udr-
žet i  v  době krize před asi dvěma lety, 
která zlikvidovala mnoho menších ate-
liérů, jako je ten náš. Vlastně právě tito 
naši nejbližší spolupracovníci byli nej-
větší motivací, proč to nevzdat. Někteří 
z  nich u  nás začínali už jako studenti 
ČVUT a  VUT a  dnes se z  nich stávají 
velmi zdatní projektanti. A  pomalu se 
rozrůstáme, přibíráme další.

Co je u vás drží? Vždyť nejste ateliér, 
který má až tak známé jméno. Neláká 
je pracovat pod nějakou věhlasnější 
značkou?

Nevole: Říkají, že je na práci u nás baví 
nejvíc to, jak je různorodá. Že je pustíme 
i k realizaci samotných projektů, k inves-
torovi, na  stavbu. Na  každém projektu 
se učí a rostou. Tak to u velkých projekč-
ních kanceláří většinou nechodí. Sám 
jsem kdysi v  jedné takové v  roce 1989 
začínal jako „záchodový architekt“, pro-
tože nic jiného než toalety jsem neřešil, 
nebyl jsem k tomu připuštěn.

Skutečně i  ty mladé pouštíte 
na stavbu? Vyjít se stavební firmou je 
přece oříšek.
Nevole: Jinak než v terénu se to ale ne-
naučí. Musí si uvědomit, že každý pro-
jekt je vlastně originální vědecké dílo, 
jehož realizace pak vyžaduje dokonalou 

součinnost celého složitého týmu 
včetně stavby. Život mě naučil na stavbě 
nehartusit, spíš v  klidu říct stavbyve-
doucímu: „Vím o  tom, že tady jste si to 
usnadnili, není to sice podle projektu, 
ale není to na závadu.“ Protože jsem při-
pravený na  to, že může zase on objevit 
v  projektu mou chybu, a  chci, aby byl 
stejně vstřícný. Projektant a  stavba mu-
sejí dokonale spolupracovat, protože 
mají společný cíl, a  tím je spokojený 
klient, který se vrátí.

Věřím, že mluvím i za investory, když 
vyjádřím přání, aby podobných reali-
začních týmů bylo co nejvíc.

S MILANEM NEVOLEM A JANEM BŘEZINOU  
SI POVÍDALA JANA JENŠÍKOVÁ

FOTO: MAREK JENŠÍK, SHUTTERSTOCK  
A ARCHIV ARCHICON PLUS

KAŽDÝ PROJEKT JE 
VLASTNĚ ORIGINÁLNÍ 

VĚDECKÉ DÍLO, JEHOŽ 
REALIZACE PAK VYŽADUJE 
DOKONALOU SOUČINNOST 
CELÉHO SLOŽITÉHO TÝMU 

VČETNĚ STAVBY.

Ateliér ArchiCon plus patří k těm menším 

projektovým kancelářím. Ročně zreali-

zuje zhruba 50 projektů v  investičním 

objemu 300 mil. Kč. Opírá se o zkušenosti 

Ing.  arch. Milana Nevoleho a  absolventa 

oboru pozemní stavby na  ČVUT Ing.  Jana 

Březiny. Ateliér není úzce specializovaný, 

což mu umožnilo lépe proplout obdobím 

hypoteční a  stavební krize. Dlouhodobě 

je mimo jiné hlavním řešitelem faceliftu 

poboček firem Česká pojišťovna, Gene-

rali a  podílel se na  tváři prodejen Spor-

tisimo, Gant, Pietro Filipi, Yves Rocher 

či  Bushman. Na  seznamu úspěšných pro-

jektů má například administrativní bu-

dovu firmy Linet, hotel Hejtmanský dvůr 

Slaný, viladomy Šárka v Praze, restaurant 

a  penzion U  Labutě nebo hotel Ambi-

ance v  Praze a  z  poslední doby robotický 

a hybridní operační sál pražské Nemocnice 

Na Homolce.

Dvojrozhovor
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STROJAŘI VE STAVAŘINĚ
ANEB JDE PŘEDEVŠÍM O LIDI
ZAČALI JSME PODNIKAT HNED PO REVOLUCI V LEDNU 1990. JÁ A MŮJ TCHÁN-STAVAŘ. NA ZAČÁTKU JSEM 
TĚŽIL Z TCHÁNOVÝCH ZKUŠENOSTÍ, ALE VĚCI JSEM SE MUSEL UČIT VELMI RYCHLE. DO TŘÍ LET JSME MĚLI PŘES 
200 LIDÍ NA STAVBÁCH U NÁS A V NĚMECKU. KDYŽ SI DNES PROHLÍŽÍM FOTKY Z TÉ DOBY, VYPADALI JSME 
DOCELA TROUFALE. TO MOŽNÁ TAKÉ POMOHLO K TOMU, ŽE TEHDEJŠÍ NĚMEČTÍ PODNIKATELÉ V NÁS VIDĚLI 
SAMI SEBE, JAK ZAČÍNALI PO VÁLCE. PROTO NÁM FANDILI A RÁDI S NÁMI DĚLALI. MOC JSME SE TAM NAUČILI, 
ALE PLATILI JSME ZA TO OBROVSKÝM OSOBNÍM NASAZENÍM.

Jako strojař jsem ve  stavařině hledal 
nějakou oblast, kde by se produkt 
dal spočítat přesně a  vyrobit alespoň 
na milimetry. Takové to klasicky stavař-
ské „to je dobrý, to spraví omítka“ mě 
moc nebralo. Pro nás strojaře musí pře-
vodovka fungovat už na výkrese. A tak 
jsme se nakonec našli ve  výstavbě 
ocelových hal, dodávkách stropních 
podhledů a  výrobě systémových hliní-
kových příček. Stropní akustické pod-
hledy a příčky jsme nejdříve dováželi ze 
zahraničí, ale brzy jsme naše dodava-
tele přerostli a vyráběli podle vlastního 
vývoje.

Měl jsem velké štěstí, že se nám po-
dařilo několikrát najít ve  stavařině 
produktovou niku, ve  které jsme ote-
vírali nový trh. Po  akustických pod-
hledech a  příčkách to byly vestavky R  
(ano, na  toto slovo máme ochrannou 
známku, neboť jsme ho pro stavařinu 
objevili) a  později nová generace te-
pelných pěnových izolací. K  té jsme se 
dostali tak, že jsme okolo roku 2000 
hledali další produkt, v  němž bychom 
se mohli odlišit od  konkurence. Na  vý-
stavě v  Torontu jsme našli v  té době 
malou lokální firmu s  letáčkem, který 
ukazoval úplně úžasnou možnost 

zateplování domků a podkroví měkkou 
difuzně otevřenou pěnou.

VĚŘTE KLUKŮM Z VÝCHODU

Stejně jako v minulosti i na tuto příleži-
tost jsme se s vervou vrhli. Ale tady jsme 
zpočátku narazili. Jednak na  váhání 
na straně našeho kanadského partnera, 
který klukům z východní Evropy nevěřil, 
ale zároveň i  na  lobbing velkých nad-
národních firem vyrábějících klasické 
zateplovací systémy a na ohromnou se-
trvačnost a konzervativnost našeho trhu 
v této oblasti.

Vaše zkušenosti
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Trvalo nám několik let, než jsme v  ce-
loevropském certifikačním procesu 
získali potřebné dokumenty prokazu-
jící nezávadnost nového produktu. Ale 
nakonec jsme byli první firma v Evropě, 
která to dokázala a novinku na  trh při-
nesla. Dnes má úspěšný Icynene velký 
podíl v  tepelných izolacích na  celém 
americkém kontinentu a  díky nám 
i  ve  střední Evropě. Jsme rádi, že jsme 
stavebníkům tuto novou izolační me-
todu mohli přinést a  dnes izolujeme 
i deset domků denně.

S hrdostí můžeme říci, že jsme do pro-
cesu izolování přinesli po  letech kva-
litu. Dříve dodavatelé klasických izo-
lačních systémů sice dodávali kvalitní 
desky, ale příliš nedbali na  kvalitu in-
stalace na  stavbách. Poslední izolatér 
se v naší zemi vyučil v roce 1998, a tak 
izolatérské práce prováděl dlouhé 
roky kdekdo. Tak se stalo, že oficiálně 
více než polovina rodinných domků 
u  nás je špatně zateplena. Již deset 
let se snažíme stavby dokonale zatep-
lovat a  tento náš tlak vyvolává zlep-
šování i  u  konkurentů. A  to je dobře 
pro konečného uživatele, o  něhož jde 
vždycky především.

Ano, ve stavařině jde o lidi. Ještě dlouho 
se nebude stavět za  pomoci robotů 
a  stavební dělníci, technici, stavbyve-
doucí rozhodují přímo o  kvalitě koneč-
ného díla. A také stavba samotná ovliv-
ňuje životy těch, co v  ní po  dokončení 
žijí a pracují.

STAVBA JAKO OÁZA

V  posledních letech nás trápí horko. 
Například letos v  létě se měřily teploty 
v  brněnských ulicích a  ukázalo se, že 
uprostřed zástavby jsou téměř shodné 

s teplotou na Sahaře. Je evidentní, že je 
to dané systémem stavění. Stavba, která 
zbaví přírodu schopnosti absorbovat 
sluneční záření, hluk, prach a  vodu, vy-
tváří poušť.

Získali jsme údaj, že se u  nás v  posled-
ních letech staví tempem okolo deseti 
hektarů denně. To je zajímavé číslo 
a myslím, že by bylo ještě více ohromu-
jící, pokud by se interpretovalo tak, že 
se u nás poušť rozšiřuje rychlostí deseti 
hektarů denně. Zřejmě by tato zpráva 
patřila na  přední stránky našich deníků 
a  tento jev by odborníci začali nepro-
dleně řešit.

Neměli bychom se tedy zabývat otáz-
kou, jak vlastně může člověk trvale žít 
na  poušti? Při hledání odpovědí budou 
jistě důležití právě stavaři. Ti budou mu-
set buď postavit nějaký „skylab“, ve kte-
rém za  pomoci moderních technologií 
vytvoří pro člověka uměle podmínky 
k  přežití, anebo se necháme inspirovat 
pouštní oázou. Nejsou plechové a  skle-
něné komerční stavby z  posledních let 
právě těmi „skylaby“ nabitými techno-
logiemi, kde na  nás fouká upravovaný 
vzduch a  jsme na  hony vzdáleni kon-
taktu se zelení?

Položme si otázku, co je základním ry-
sem oázy? Je to voda a  zeleň okolo ní. 
V  tomto duchu jsme pojali výstavbu 
našeho vývojového centra ve  Slavkově 
u  Brna. Stavba dostala název LIKO- 
-NOE. Jako archa zachraňující zdravý 
rozum ve  stavění. Chtěli jsme udělat 
objekt, ve  kterém našim lidem bude 
dobře, a  přitom to musí být trendově 
rychle montovaná stavba. A  podařilo 
se to za  27 dní. Dnes již LIKO-NOE žije 
druhým rokem a  překvapuje nás jen 
příjemně.

Naše stará správní budova je typický 
„skylab“. Tam na  nás v  létě od  rána 
do  večera fouká chladný vzduch, její 
fasáda a  střecha se v  největším slunku 
rozpálí až na  70 °C, tak jako u  většiny 
moderních staveb, není v ní možné při-
rozeně větrat, a  tak lidé dýchají po  vět-
šinu dne deionizovaný vzduch a  nedo-
statek zeleně okolo nahrazuje pár rostlin 
v květináčích. Vše je podle platných no-
rem, ale...

Kousek vedle stojí LIKO-NOE, kde kli-
matizaci nemáme, lidé jsou v  práci 
méně unavení, mohou si vybrat pobyt 
v  interiéru nebo venku, oddechnout 
si pohledem do  zeleně nebo na  žáby, 
užovky, rybky, ptáky, včelky anebo 
jen tak zhluboka dýchat příjemně 
vlhký vzduch. Oáza uprostřed pouště.  
NOE – New Opportunity Exists.  

TEXT: LIBOR MUSIL

FOTO: ARCHIV LIKO-SU

ING. LIBOR MUSIL JE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA  
SPOLEČNOSTI LIKO-S

Stavebnictví
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DOPRAVA A LOGISTIKA

BANKOVNÍ TECHNIKA A PRAXE

ARBITRÁŽ A PRÁVO

ÚČETNICTVÍ

NABÍDKA 
SEMINÁŘŮ „NA MÍRU“ 
POŘÁDANÝCH ICC ČR
Nabízíme:
dopolední / odpolední / celodenní / víkendové školení typu 

„in house“, kde dostanou zaměstnanci intenzivní a kompletní 

výklad s možností řešení otázek a problémů přímo „na míru“ 

společnosti.

Cena:
zahrnuje výuku, prezentaci k danému tématu (v elektronické 

podobě) a dopravu lektora. K vybraným seminářům nabízíme 

publikace vhodné k tématu zdarma či za zvýhodněnou cenu. 

Konečnou cenu kalkulujeme podle: délky semináře, jeho 

obsahu, počtu účastníků a místa konání akce.

Kontakty: www.icc-cr.cz, tel.: 257 217 744

Nabízená témata je možno různě kombinovat, další témata 

podle Vaší poptávky.
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ODPOVÍDÁ JUDITA PÁRALOVÁ, 
EXPERT FINANCOVÁNÍ OBCHODU, FACTORING KB, A.S.

ODKUP POHLEDÁVEK JE 
KOMPLEXNÍ PRODUKT

S  poptávkami našich klientů po  odku-
pech pohledávek v oboru stavebnictví se 
setkáváme stále častěji. Jedná se o  pro-
dukt, který v sobě zahrnuje nejen odkup 
samotné pohledávky, ale pokrývá rov-
něž její správu, poskytnutí financování, 
inkaso při splatnosti a v neposlední řadě 
i  převzetí rizika případného nezaplacení 
odběratelem.

Principem produktu je postupování 
v  budoucnu splatných pohledávek do-
davatele na  banku nebo finanční insti-
tuci. V  případě skupiny Komerční banky 
jsou pohledávky postupovány na  její 
100% dceřinou společnost Factoring 
KB, jejíž hlavní činností je právě posky-
tování služeb spojených s  financováním 
pohledávek.

Zadavateli příslušných zakázek bývají jak 
právnické osoby, tak subjekty veřejného 
sektoru. V  případě odkupů pohledávek 
není obvyklá jen krátkodobá splatnost, 
ale stále častěji je mezi dodavatelem 
a  zadavatelem zakázky dohodnuta 
splatnost středně- nebo dlouhodobého 
charakteru. U  takových pohledávek je 
splatnost sjednána formou fixního splát-
kového kalendáře. Touto formou mo-
hou být financovány jak jednorázové 

dodávky, kdy k  odkupu dochází až 
po  dokončení celého projektu, tak za-
kázky, které jsou realizovány na  základě 
průběžných dílčích dodávek, vždy po do-
končení jednotlivých časových milníků 
(fakturačních celků).

Je třeba rovněž zmínit, že předmětem 
financování jsou pohledávky založené 
na  korektních dodávkách. Garance pře-
vzetí rizika nezaplacení pohledávky 
se nevztahuje na  případné reklamace 
nebo spory mezi dodavatelem a  zada-
vatelem zakázky. Postoupením pohle-
dávky zadavatel zakázky nepřichází o svá 
práva sjednaná v  obchodním kontraktu, 
pro něj tímto fakticky dochází pouze 
ke změně platební instrukce, podle které 
hradí příslušné pohledávky při splatnosti 
nikoliv svému dodavateli, ale příslušné 
bance nebo financující instituci.

PŘEDNOSTI PRO 
DODAVATELE I JEHO 
ZÁKAZNÍKA

A  jaké přednosti přináší odkupy pohle-
dávek dodavateli a  jeho zákazníkovi? 
Kromě pozitivních bilančních dopadů 
do  účetnictví odkup pohledávek doda-
vateli umožňuje nabídnout zákazníkovi 
odloženou platbu za dodané smluvní pl-
nění, tzv. dodavatelský úvěr se splatností 
přizpůsobenou jeho potřebám, a  získat 
tak možnou konkurenční výhodu. Další 
výhodou je možnost sjednání odkupu 
již v  předkontraktační fázi. Náklady 

spojené s  poskytnutím dodavatelského 
úvěru pak mohou být zahrnuty do ceny 
zakázky.

Asi nejvýznamnějším faktorem je však 
pro dodavatele skutečnost, že obdrží 
úhradu pohledávky bezprostředně 
po  jejím vzniku, a  nemusí tak čekat až 
do její splatnosti. Při odkupu pohledávky 
obdrží dodavatel 100 % její hodnoty sní-
žené o úrok, který je vypočten z hodnoty 
postupovaných pohledávek a  je stano-
ven individuálně v závislosti na konkrét-
ních parametrech transakce.  

TEXT: JUDITA PÁRALOVÁ

FOTO: THINKSTOCK

V  rámci výběrových řízení pro realizaci stavebních zakázek se stále častěji 
setkáváme se zájmem investorů o  možnost prodloužení splatnosti pohle-
dávek, a  to v  řádu měsíců, případně i několika let s postupným splácením. 
V minulosti naše společnost realizovala tyto zakázky za podpory vlastních 
zdrojů či provozních úvěrů. Naši odběratelé nás informovali, že ideálním ře-
šením tohoto požadavku jsou odkupy pohledávek. Uvítali bychom více in-
formací, jak tento nástroj funguje.  

Tomáš Halas, H + H TECHNIKA, spol. s r. o. 

ODKUPY POHLEDÁVEK JAKO NÁSTROJ  
FINANCOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ  
ZÍSKEJTE KONKURENČNÍ VÝHODU

Finanční rádce

Pro zadavatele zakázky mohou být 

odkupy rovněž alternativní formou 

financování namísto klasických 

úvěrů, která však nezvyšuje jejich 

celkovou zadluženost u bank. 

U subjektů veřejného sektoru tento 

způsob financování navíc nezvyšuje 

ukazatel dluhové služby a může 

znamenat i úsporu nákladů spojených 

s vypsáním výběrového řízení 

na poskytnutí bankovního úvěru. Při 

využití odkupu pohledávek vypisuje 

zadavatel pouze jednu veřejnou 

zakázku zahrnující konkrétní předmět, 

včetně jeho financování již zmíněnou 

formou dodavatelského úvěru.
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Vladislav Burda:

NĚKTERÉ PRÁCE BY ČEŠI 
UŽ NEVZALI
ŘÍKÁ SE, ŽE BEZ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ BY ČESKÉ STAVEBNICTVÍ NEFUNGOVALO. „TO MOHU POTVRDIT 
I Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. VE FIRMĚ MÁME 150 VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A Z TOHO TŘETINU TVOŘÍ 
AGENTURNÍ PRACOVNÍCI ZE ZAHRANIČÍ. ZKRÁTKA BEREME KAŽDÉHO, KDO CHCE DĚLAT,“ ŘÍKÁ JEDNATEL 
A MAJITEL SPOLEČNOSTI STAVOKOMPLET VLADISLAV BURDA.

KDO CHCE, NAUČÍ SE 
COKOLI

Podle něj jsou v  tomto oboru práce, 
které by již Češi nevzali. Přitom i  u  tu-
zemských uchazečů o  zaměstnání musí 
firma v  kvalifikačních nárocích přivřít 
obě oči. Jsou prý rádi, když má ně-
kdo z  nich aspoň řidičské oprávnění 
na osobní automobil.

„Ale nechtěl bych si jen stýskat. Někteří 
cizinci se v našem týmu časem uplatnili 
velmi dobře. Kdo má zájem, naučí se 

cokoli. Ti šikovnější si u nás mohli udělat 
řidičský průkaz na  nákladní automobil, 
traktor, těžké stroje a podobně a zvládli 
se naučit i  obsluhu nivelizačního pří-
stroje a  kanalizačního laseru. Někteří 
z  nich u  nás pracují skoro dvacet let. 
Většinou se jedná o  Východoevropany, 
kteří jezdí domů tak třikrát do roka. Je to 
náročný styl života, ale pocházejí z  ob-
lastí, kde byla o  práci nouze vždycky, 
a  tak se za ní do světa, ať už do střední 
Evropy nebo do Ruska, vydávají již v ně-
kolikáté generaci. Někteří jsou velmi ši-
kovní, když se zaučí, mohou vykonávat 

i  pozici ‚parťáka‘. Zhruba stejně dlouho 
je u  nás zaměstnán i  jeden asijský sta-
vebník, má tu rodinu a  velmi dobře se 
naučil česky,“ vysvětluje stávající perso-
nální politiku Vladislav Burda.

Smutnější obraz podle něj nabízí český 
pracovní trh: „Mladého uchazeče abys 
pohledal, s  technickou nebo stavební 
specializací už vůbec ne, a  do  práce se 
moc neženou. U  nás není žádné ome-
zení 50+, zaměstnáváme lidi od dvaceti 
zhruba do pětašedesáti, i když celoroční 
práce ve stavebnictví je dost namáhavá. 

Profiliga
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Rozhovor

Všechno neudělá stroj, zvlášť ve  městě. 
Zoufale chybí instalatéři a  některé pro-
fese, třeba montéři vodovodů, snad už 
ani neexistují.“

CHABÁ PLATEBNÍ MORÁLKA 
A NEDOKONALÝ ZÁKON

V posledních asi deseti letech se však na-
víc citelně zhoršila situace v  zakázkách, 
takže velké stavební společnosti vstupují 
do  výběrových řízení na  menší projekty, 
do  nichž by dříve nešly. Na  podobnou 
situaci musel reagovat i  Stavokomplet 
svým zaměřením. V  současné době již 
nepřevažují stavební práce, ale portfolio 
služeb zhruba stejnou měrou vykrývají 
rekonstrukce vodovodů a  kanalizací, re-
vitalizace a  provozování vodovodů, ka-
nalizací a čističek odpadních vod ve měs-
tech, obcích a  průmyslových areálech. 
Vlastníci vodovodních sítí někdy koketují 
s  myšlenkou, že si je budou provozovat 
sami. „Ale za  poplatky a  profesionální 
servis se jim určitě vyplatí využít našich 
služeb,“ říká Vladislav Burda, který dokáže 
ze své dlouholeté praxe dobře posoudit 
přednosti a rizika jednotlivých řešení.

„Velmi nám komplikuje život skutečnost, 
že podle litery zákona mohou projekty 
končit projektem pro stavební povolení 
a  na  realizační dokumentaci všichni še-
tří. Právě v ní by se však mohly vychytat 
všechny detaily, za  něž pak firmy musí 
požadovat peníze na  vícepráce,“ připo-
míná jednatel Stavokompletu.

Do uspokojivého stavu má daleko i ob-
last vyřizování dotací a  platební mo-
rálka u některých státních institucí, které 
v  důsledku zdlouhavé a  komplikované 
administrativy v  některých případech 
platí až s ročním zpožděním. Za výborné 
označuje Vladislav Burda na  druhé 
straně služby Komerční banky.

„Komerční banka nám spravuje běžné 
účty, termínované vklady, bankovní zá-
ruky, bankovní záruky za  dobré prove-
dení díla a někteří zaměstnanci u ní mají 
různá pojištění. Dnes když nemáte k dis-
pozici dostatečně velké finanční krytí, 
nemůžete stavět. A Stavokomplet v ně-
kterých případech funguje i  jako inves-
tor. Navíc doby splatnosti jsou strašně 
dlouhé, od  státu třeba rok. Také ve  sta-
vebních firmách je platební morálka mi-
zerná. Některé velké projekty jsme sice 
schopni pokrýt ze svého, ale tam, kde 
to nestačí, půjčujeme si za  dobré pe-
níze na  realizace zakázek. Jsme klienty 
Komerční banky už od našeho založení, 
máme s ní dobré zkušenosti jak celkově, 
tak s  naším bankovním poradcem in-
ženýrem Staňkem. Zná naše problémy 
a  zajímá se o  to, jak fungujeme. Věnuje 
nám systematickou pozornost a  naše 
požadavky vyřizuje velmi rychle,“ chválí 
silný bankovní dům za  zády jednatel 
společnosti.  

TEXT: VĚRA VORTELOVÁ

FOTO: ARCHIV STAVOKOMPLETU

Jaromír Staněk, bankovní poradce pro 

korporátní klientelu, divize Praha II, KB:

„Jako banka si velice vážíme toho, že je 

společnost Stavokomplet naším dlou-

hodobým korporátním klientem. Z  naší 

produktové nabídky využívá zejména 

Rámcovou smlouvu o poskytování finanč-

ních služeb, v  jejímž rámci čerpá zejména 

různé typy bankovních záruk a  má k  dis-

pozici i limit na provozní financování. Tato 

rámcová smlouva nám dovoluje velmi 

rychle reagovat na požadavky klienta.

Je nám velkou ctí, že můžeme být part-

nerem takto dynamické, úspěšné a  pro-

fesionálně řízené firmy. Pevně doufáme, 

že i  nadále budeme jejím spolehlivým 

finančním partnerem. Do  budoucna jí 

jako hlavní banka přejeme další úspěšný 

rozvoj.“

Stavokomplet spol. s r.o.
Stavební společnost dodává servis v  ob-
lasti městského inženýrství, od  projektové 
přípravy staveb, inženýrské činnosti a  sa-
motné realizace stavby až do  kolaudace 
formou na  klíč. Významný podíl zakázek 
firmy tvoří také výstavba ostatních prvků 
městského inženýrství. Jedná se přede-
vším o  budování plynovodních a  elek-
trorozvodných sítí, komunikací, úpravu 
a  rekultivaci skládek, úpravu a  revitalizaci 
vodních toků. V  této oblasti spolupracují 
s  Výzkumným ústavem vodohospodář-
ským T.  G.   Masaryka v  Praze, Střediskem 
výzkumu a  laboratoří ZBA a.s. a  využí-
vají znalostí a  poznatků našich předních 
odborníků.
V  roce 2000 zřídil Stavokomplet odštěpný 
závod Provozování vodovodů a  kanalizací 
pro veřejnou potřebu. Ten zásobuje pitnou 
vodou přibližně třicet tisíc obyvatel a  od-
vádí a  likviduje odpadní vody přibližně 
od  čtyřiceti tisíc obyvatel. Společnost se 
sídlem v  Brandýse nad Labem založili 
ve  skromných poměrech v  roce 1992 tři 
kolegové z  oboru. V  současné době sub-
jekt zaměstnává kolem 150 lidí.

Stavokomplet
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NÁVRAT JEDNÉ ČESKÉ LEGENDY
SPOLUPRÁCE S EGAPEM ZAČALA 
EXPORTY NA BALKÁN
KOPŘIVNICKÁ AUTOMOBILKA, ZNÁMÁ POD ZNAČKOU TATRA, SE ŘADÍ MEZI NEJSTARŠÍ AUTOMOBILKY 
SVĚTA. FUNGUJE NEPŘETRŽITĚ OD ROKU 1850 A BEZ NADSÁZKY PATŘÍ VE SVĚTĚ K NEJZNÁMĚJŠÍM 
ČESKÝM ZNAČKÁM. OD BŘEZNA 2013 JE SPOLEČNOST TATRA TRUCKS VE VLASTNICTVÍ ČESKÝCH 
AKCIONÁŘŮ A PROŠLA RESTRUKTURALIZACÍ S CÍLEM ZEFEKTIVNIT VÝROBU A PRODEJ. A O TOM, ŽE TATO 
RESTRUKTURALIZACE BYLA ÚSPĚŠNÁ, SVĚDČÍ PŘEDEVŠÍM 858 VOZŮ VYROBENÝCH V ROCE 2015. LETOS 
JE V PLÁNU VYROBIT 1300 „TATROVEK“ A V PŘÍŠTÍM ROCE BY TO MĚLO BÝT DOKONCE 1700 VOZŮ.

Už téměř dvacet let spolupracuje Tatra 
také s  Exportní garanční a  pojišťo-
vací společností (EGAP). První pojiš-
tění získala v  roce 1997 na  vývoz vozů 
do  Slovinska. S  podporou EGAPu také 
proběhl export do  Ruska, Chorvatska 

a  Slovenska. Největší pojištěnou za-
kázkou byl pak vývoz 1127 vozů Tatra 
do  Abú Dhabí, pojistná smlouva byla 
podepsána v  roce 1999. „Spolupráce 
s Tatrou by určitě mohla být větší,“ řekl 
na  zářijovém jednání v  kopřivnické 

automobilce místopředseda předsta-
venstva EGAP Marek Dlouhý. A  narážel 
tak především na  to, že po  přestávce 
v pojišťování, která trvala mezi lety 2009 
až 2014 a  byla dána především útlu-
mem výroby a exportu samotné Tatry, je 

Podpora exportu 
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nyní opět velký prostor pro spolupráci. 
Především v  zemích mimo Evropskou 
unii. A  to jak v  oblasti civilního vývozu, 
tak vývozu pro obranný průmysl.

„Velký potenciál vidíme v  Indii, v  tamní 
armádě stále jezdí flotila více než de-
seti tisíc našich vozů, loni jsme dodali 
na  tento trh 117 nových a  prostor je 
tam jak v  dodávkách nových vozů, tak 
samozřejmě náhradních dílů,“ říká ob-
chodní ředitel Tatra Trucks David Pipal. 
Podobný počet – 105 aut – dodala 
firma loni i  do  Saúdské Arábie, kam by 
během následujících tří let mohlo mí-
řit dalších až 300 aut. Podařilo se vrátit 
zpět i  na  brazilský trh, 80 vozů už tam 
bylo dodáno a  podle Davida Pipala je 
tam další potenciál na vývoz 100 až 150 
tater ročně. Nejen pro vojenské účely, 
ale také pro agrosegment. Unikátní 6x6 
Tatra Agrotruck si totiž obecně v  agrár-
ním sektoru nachází řadu nových od-
běratelů. Mezi teritoria, kde má Tatra 
uzavřené či rozjednané další kontrakty, 
pak patří kromě Indie, Saúdské Arábie 
a  Brazílie také Jordánsko, Rusko, Izrael, 
Egypt nebo třeba Turkmenistán a Kuba. 
„V řadě těchto teritorií bychom Tatru ur-
čitě mohli naším pojištěním podpořit,“ 
komentoval obchodní strategii firmy 
na  nedávném jednání generální ředitel 
EGAP Jan Procházka.

TATRA JAKO LEGO

Nákladní vozidla se značkou Tatra jsou 
založena především na  tatrovácké 
koncepci automobilu, kterou se do-
posud nepodařilo nikomu úspěšně 
napodobit. Typické výkyvné poloná-
pravy s  centrální nosnou troubou se 
pokoušelo vyrobit několik společností, 
zatím ale naštěstí bez úspěchu. „Je to 
něco jako české Lego,“ říká s  nadsáz-
kou David Pipal. Těžká nákladní vozidla 
z  Kopřivnice jsou pověstná svým prů-
chodem nejtěžšími terény v extrémních 
klimatických podmínkách, vysokou 
spolehlivostí a  vynikajícími užitnými 
vlastnostmi. V  posledních letech ale 
získávají na  popularitě především díky 
ekonomice provozu, který je výrazně 
zajímavější a  umožní majitelům více 
vydělat než řada jiných konvenčních 
přepravních řešení. I  proto mají mož-
nost najít uplatnění ve více segmentech 
– ať už ve stavebnictví, zemědělství, při 
údržbě silnic, těžbě surovin, v  lesnictví 
nebo u  hasičů. A  samozřejmě tradičně 
v obranných projektech.

Svědčí o tom třeba dodávky do rakous-
kých horských středisek, kde vozy Tatra 
brázdí sjezdovky při letní úpravě lan. 
Spokojeni s  českou značkou jsou také 
u Baltu v Německu, kde si vozy pořizuje 
pro takzvané „havarijní komando“ ná-
rodní svaz hasičů, velkým a známým do-
mácím značkám navzdory. Kromě čes-
kých hasičů pak vozy Tatra budou nově 
používat i ti australští.

TŘICET LET NA RALLYE 
DAKAR

Vynikající jízdní vlastnosti a  mnohé 
technické a  konstrukční novinky vo-
zidel Tatra jsou už léta ověřovány 
na  trasách maratonských soutěží. 
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhly po-
sádky tater ve známé Rallye Dakar, které 
se účastní už od  roku 1986. A  o  kvalitě 
vozů z Kopřivnice svědčí třeba i to, že se 
do Česka v polovině září vrátil dakarský 
speciál z  roku 1986. Je zachován v  pů-
vodním stavu poté, co tři desítky let jez-
dil ve  státech severní a  západní Afriky. 
Výměnou za  něj majitel, francouzský 
podnikatel Jean Philippe, obdržel mo-
derní vozidlo Tatra Phoenix Euro 6.

Symbolická výměna klíčků od obou vo-
zidel proběhla na polygonu společnosti 
Tatra Trucks v  Kopřivnici. Tatra z  roku 
1986 byla nalezena ve  Francii v  ma-
jetku Jeana Philippa, vlastníka a  provo-
zovatele cestovní agentury New Gate 
Travel. Třicet let byla původní soutěžní 

tatra využívána k  podnikání ve  stá-
tech severní a  západní Afriky. „Unikátní 
je nejen původní stav vozu, ale i  jeho 
provozní historie. V  tvrdých podmín-
kách afrického kontinentu najezdil ob-
rovské množství kilometrů bez jediné 
vážné poruchy – a to jsou na voze stále 
originální komponenty z  roku 1985. 
Dokonce i  dnes do  Kopřivnice vozidlo 
přijelo z Francie po vlastní ose,“ komen-
toval příjezd tatry zpět do  Kopřivnice 
technický ředitel Tatra Trucks Radek 
Smolka.  

TEXT: HANA HIKELOVÁ

FOTO: ARCHIV EGAPU

HANA HIKELOVÁ JE TISKOVOU MLUVČÍ EGAPU

EGAP

Nejmodernějším kolovým obranným 

vozidlem současnosti je Titus®, který se 

může již brzy objevit ve  výzbroji Armády 

České republiky. Je postaven na  unikát-

ním podvozku Tatra, díky němuž dokáže 

zdolat i velmi obtížný terén. Vozidlo je ale 

také ideálním obrněncem i do městského 

prostředí. Díky řiditelné přední i  zadní 

nápravě má poloměr otáčení srovnatelný 

s  osobními automobily. Je vhodné nejen 

pro uživatele z armády, ale i z policejních 

složek. Vozidlo kromě vynikajících jízd-

ních vlastností nabízí také modularitu 

na základě specifických setů vybavení pro 

konkrétní misi i  operační prostředí. Uži-

vatel si tak může vozidla pro každé jejich 

zamýšlené nasazení přizpůsobit přesně 

svým potřebám. Podvozek bude vyráběn 

v  automobilce Tatra Trucks, nástavba pro 

zákazníky z ČR pak v nedávno otevřeném 

podniku Tatra Defence Vehicle.
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Česká exportní banka, a.s.
� plně ve vlastnictví českého státu
� jeden z pilířů proexportní politiky 
� poskytuje exportní financování zejména 

v rizikovějších teritoriích
� pomáhá českým vývozcům bez ohledu 

na výši obratu

Ratingové hodnocení
Standard and Poor’s AA- 
Moody’s Investors Services A1

Produkty
� Předexportní úvěry
� Dodavatelské úvěry
� Záruky
� Odkup vyvozních pohledávek
� Financování investic v zahraničí
� Odběratelské úvěry

Česká banka 
pro český export

Česká exportní banka, a.s. 
Vodičkova 34, 111 21 Praha 1 
Česká republika
tel.: +420 222 843 111
e-mail: ceb@ceb.cz
fax: +420 224 226 162
www.ceb.cz 
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Karel Bureš:

NOVÉ DOHODY V ČÍNĚ ČI 
KYRGYZSTÁNU OTEVŘOU DVEŘE 
ČESKÝM FIRMÁM
S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY KARLEM BUREŠEM HOVOŘÍME O SLUŽBÁCH, KTERÉ BANKA 
POSKYTUJE PŘI STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ A EXPORTNÍM PORADENSTVÍ, I O TOM, ŽE JE SOUČÁSTÍ 
EKONOMICKÉ DIPLOMACIE.

O  České exportní bance píšeme 
v  TRADE NEWS pravidelně. Co pova-
žujete v  současné chvíli za  její nej-
podstatnější roli?
Naší jedinou a nejdůležitější rolí zůstává 
podpora českého exportu, a  to pře-
devším do  zemí a  regionů, které jsou 
často vnímány jako rizikovější, případně 
do  zemí, kam zatím není úplně běžné 
české produkty a  know-how vyvážet. 
A  k  této podpoře se snažíme využít 
všechny své schopnosti, znalosti a mož-
nosti. Zpravidla se jedná o  kombinaci 
finanční podpory, strategické konzul-
tace a  díky nadstandardním vztahům 
s  lokálními zástupci byznysu, organizací 
i  politické reprezentace také o  schop-
nost otevírat pomyslné dveře na daných 
trzích.

Každý z  těchto nástrojů je pro naše 
vývozce v určitou chvíli důležitý.
Ano, vždy záleží na  typu exportéra 
a na cílové zemi. Jsou státy, v nichž mají 
čeští exportéři skvělé jméno a  nadstan-
dardní kontakty a  vazby. Zde jde z  naší 
strany zpravidla právě o  podporu fi-
nanční. Mezi taková teritoria patří dlou-
hodobě například Rusko. Na  straně 
druhé existuje řada zemí, které pro 
české firmy nabízí opravdu zajímavé pří-
ležitosti, ovšem nejsou zatím využívány. 
Právě v  těchto případech se snažíme 
fungovat také jako exportní poradci. 
A troufám si říct, že se nám to daří.

Které země byste do  této kategorie 
začlenil? A  v  čem konkrétně spočívá 
vaše podpora?
Určitě bych sem zařadil Čínu. Je to ob-
rovský trh, který se velmi rychle rozvíjí 
a  modernizuje. A  to bez moderních 
technologií a  chytrých řešení udělat 
prostě nejde. Právě zde je příležitost 
pro české exportéry opravdu velká. Je 
jasné, že je to běh na dlouhou trať, nám 
se ale letos podařilo podepsat dohodu 
s  Čínskou rozvojovou bankou, která 
ulehčuje realizaci i  financování exportu 
do Číny.

Další oblastí procházející modernizací 
a  rozvojem, jehož by se čeští exportéři 
mohli a podle mého názoru měli účast-
nit, jsou země SNS, například Kyrgyzstán 
nebo Ázerbájdžán. Bude zde realizo-
vána celá řada investic nejen do moder-
nizace infrastruktury a  průmyslu. A  my 
z historické zkušenosti moc dobře víme, 
že české firmy umí v  takových přípa-
dech nabídnout špičkové a konkurence-
schopné řešení.

I  tady vznikly podobné dohody jako 
v Číně?
V  Ázerbájdžánu jsme se nedávno bě-
hem mezinárodního veletrhu ADEX 
2016 setkali nejen se zástupci lokál-
ního byznysu, ale i  ministerstva financí. 
Zároveň tam máme běžící projekty. 
Nedávno jsme se také vrátili z extrémně 

úspěšného Česko-kyrgyzského busi-
ness fóra, jehož se zúčastnilo téměř 
500 představitelů tamního byznysu i po-
litiky. Zároveň jsme s Rusko-kyrgyzským 
fondem rozvoje podepsali memoran-
dum, které českým firmám otevřelo 
cestu k  miliardám korun připraveným 
na  rozvoj tohoto regionu. S  potěšením 
navíc můžu říct, že řada českých pro-
jektů fond zaujala a  jejich projekty bu-
deme nyní posuzovat u  nás v  exportní 
bance. 

ZA ROZHOVOR DĚKUJE DANIEL LIBERTIN

FOTO: ARCHIV ČEB

Podpora exportu

Ing. Karel Bureš, generální ředitel  

České exportní banky
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NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
RIZIKOVÉ ZJEDNODUŠENÍ?
LETOŠNÍM PRVNÍM ŘÍJNEM VSTOUPIL V ÚČINNOST NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK. JE PREZENTOVANÝ JAKO PRÁVNÍ NORMA VEDOUCÍ K VÝRAZNÉMU ZJEDNODUŠENÍ 
A ZEFEKTIVNĚNÍ DOSUD SLOŽITÉHO PROCESU. TO JE VŠAK POHLED ZEJMÉNA Z POZICE ZADAVATELE. 
A CO UCHAZEČI O ZADÁNÍ ZAKÁZKY? BUDE PRO NĚ ROVNĚŽ PŘÍNOSEM? NEPŘEDSTAVUJÍ 
NĚKTERÁ ZJEDNODUŠENÍ NEÚMĚRNÉ NEBEZPEČÍ PRO ZÁKLADNÍ ZÁSADY ROVNÉ, TRANSPARENTNÍ 
A NEDISKRIMINAČNÍ SOUTĚŽE O ZADÁNÍ ZAKÁZKY, JEŽ ODŮVODŇUJÍ JEJÍ SAMOTNOU EXISTENCI?

Zákon č. 134/2016 Sb., o  zadávání ve-
řejných zakázek („zákon“), zapraco-
vává do  českého právního řádu po-
žadavky evropské zadávací směrnice. 
Předkladatel zákona, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, uváděl jako jeho hlavní 
přínos zjednodušení striktně formál-
ního postupu v  zadávacím řízení, na-
příklad prostřednictvím vypuštění či 
uvolnění formálních pravidel při hod-
nocení nabídek včetně vypuštění po-
vinnosti jmenovat jednotlivé komise 
nebo možnosti zadavatele posuzovat 
splnění podmínek účasti v  zakázce až 

po  výběru nejvhodnější nabídky, a  to 
i  pouze jen u  vybraného uchazeče. 
Úplnou novinkou je zavedení nového 
druhu řízení o  inovačním partnerství 
zohledňující zadávání zakázek, kdy ne-
lze potřebu vývoje inovativní dodávky, 
služby nebo stavebních prací a jejich ná-
sledné koupě uspokojit prostřednictvím 
řešení, která jsou na  trhu již dostupná, 
jež může být praktické zejména ve vědě 
a  výzkumu. Nový zákon má „ulevit“ ze-
jména menším a středním zadavatelům 
v  poměrně složitém procesu, na  jehož 
správné zvládnutí často nemají finanční 

ani odborné kapacity, což vede k  čas-
tému napadání zakázek a  jejich zdlou-
havé realizaci.

RIZIKA PRO SPRAVEDLIVOU 
SOUTĚŽ?
Zákon do českého právního řádu navrací 
již dříve opuštěné kritérium ekono-
mické kvalifikace, když zadavatel může 
pro účast dodavatele ve veřejné zakázce 
požadovat, aby jeho minimální roční 
obrat (nebo obrat dosažený s  ohledem 
na  předmět veřejné zakázky) dosahoval 

Právní rádce
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minimální výše, která může činit až 
dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. Tato výše může být do-
konce dále prolomena a  navýšena bez 
omezení z důvodů neurčitě stanovených 
„zvláštních rizik“ vyplývajících z  povahy 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
Vzhledem k  tomu, že kritérium ročního 
obratu má ve  vztahu k  prokázání kva-
lity dodavatele a  jeho schopnosti splnit 
veřejnou zakázku minimální vypovídací 
hodnotu, respektive může vést dokonce 
ke  zkreslujícím závěrům, považujeme 
znovuzavedení tohoto institutu za  ne-
správné, neboť může sloužit k  účelo-
vému omezování účasti v  zadávacím ří-
zení nebo diskriminaci obratem menších 
podnikatelských subjektů.

Kromě otevřeného a užšího řízení (avšak 
i zde se zákonnými výjimkami) umožňuje 
zákon zadavateli prostřednictvím stano-
vených kritérií technické kvalifikace sní-
žit počet účastníků zadávacího řízení, 
kteří budou moci podat nabídku, a  to 
až na  pouhé tři účastníky. Rovněž toto 
ustanovení je v  rozporu se základním 
účelem právní úpravy veřejných zakázek, 
kterým je zajištění volné a  nediskrimi-
nující soutěže. Opět lze mít tedy značné 
obavy z  toho, že prostřednictvím kritérií 
technické kvalifikace může být rovnost 
a férovost soutěže o zakázku účelově ma-
nipulována omezením účasti subjektů 
schopných splnit zakázku.

Při hodnocení nabídek v nadlimitním re-
žimu může zadavatel stanovit pevnou 
cenu a  hodnotit pouze kvalitu nabí-
zeného plnění. I  tato možnost zadava-
tele je v rozporu s jednou ze základních 
zásad (kterou je dosažení a  hledání co 
nejnižší ceny při zachování potřebné 
kvality při hospodaření s  veřejnými 
prostředky) a  rovněž představuje riziko 
z  hlediska možné manipulace zakázek 
(kdy předem vybraný uchazeč nebude 
moci být „ohrožen“ nižšími nabídkovými 
cenami, neboť cena plnění bude pře-
dem pevně stanovena).

Kriticky je třeba rovněž hodnotit zvý-
šení předpokládané hodnoty ve-
řejné zakázky na  stavební práce, při 
které je možné použít zadání zakázky 
v  podlimitním (méně transparentním) 
režimu, a  to z  10 mil. Kč až na  50 mil. 
Kč, jakož i  možnost navýšit předmět 
plnění zakázky z důvodu dodatečných 
prací, služeb nebo dodávek až o  50 % 
původní hodnoty závazku, a to bez ja-
kéhokoliv řízení.

NOVINKY S PŘÍMÝM 
DOPADEM NA UCHAZEČE

Zadavatel může v zadávací dokumentaci 
stanovit podmínky, při jejichž splnění 
budou na  žádost poddodavatele (sub-
dodavatele) převedeny splatné částky 
úhrady veřejné zakázky přímo poddo-
davateli. V  důvodové zprávě k  zákonu 
je uvedeno, že připuštění přímých pla-
teb poddodavatelům směřuje primárně 
k  podpoře malých a  středních podniků. 
Z praktického hlediska se však půjde při 
realizaci tohoto ustanovení jen obtížně 
vyhnout zásahům do autonomní smluvní 
sféry mezi dodavatelem a  poddodava-
telem. Zadavatel by si tedy při stanovení 
podmínek a posouzení jejich splnění měl 
vyžádat minimálně vyjádření hlavního 
dodavatele s  tímto plněním nebo jiný 
důkaz o  tom, že možnost tohoto způ-
sobu vypořádání byla mezi dodavatelem 
a poddodavatelem dohodnuta.

Pro účast akciových společností v  za-
dávacím řízení je podstatné, že zákon 
umožňuje zadavateli vyloučit účastníka 
zadávacího řízení, který má formu akci-
ové společnosti nebo má právní formu 
obdobnou a. s. za  předpokladu, že 
nemá vydány výlučně zaknihované ak-
cie. Tato úprava je odůvodněna snahou 
zákonodárce o  zjištění skutečné vlast-
nické struktury účastníků zadávacího 
řízení v  souvislosti s  opatřeními proti 
legalizaci výnosů z  trestné činnosti. 
Přestože důvodová zpráva k  zákonu 
hovoří o  vyloučení a. s., která nemá vý-
lučně zaknihované akcie ze zadávacího 
řízení, zákonný text obsahuje pro za-
davatele nikoliv povinnost, ale toliko 
možnost takového účastníka vyloučit: 
je dáno na  uvážení zadavatele, zda tak 
učiní či nikoliv. Vzhledem k  tomu, že 
většina akciových společností v  České 
republice má emitovány akcie na jméno 
v  listinné podobě, je třeba doporučit, 
budou-li se chtít účastnit zadávacího ří-
zení, aby své akcie zaknihovaly, což pro 
ně bude představovat administrativní 
i  finanční zátěž. Pokud tak neučiní, po-
nesou značné riziko, že budou ze sou-
těže zadavatelem vyloučeny.

Mezi další novinky mající přímý vliv 
na  dodavatele patří například rozšíření 
možností zadavatele umožnit uchaze-
čům objasnění nebo doplnění údajů, 
dokladů, vzorků nebo modelů, včetně 
opravy položkového rozpočtu, pokud 
není dotčena celková nabídková cena 
nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 

Zadavatel rovněž může tolerovat z  dů-
vodu naléhavého veřejného zájmu ne-
splnění podmínek základní způsobilosti, 
pokud by vyloučení účastníka znemož-
nilo zadání veřejné zakázky. Posunem 
je rovněž to, že zadavatel nově již není 
povinen, ale pouze oprávněn zrušit za-
dávací řízení, kterého se účastnil nebo 
v něm zbyl pouze jediný účastník.

ZÁVĚREM

Přestože nový zákon přináší potřebné 
zjednodušení a nové možnosti při zadá-
vání zakázek, je otázkou, zda prostředky, 
kterými tak v  některých případech činí, 
nepředstavují při hlubším posouzení 
jejich faktických dopadů neúměrné ri-
ziko ohledně zachování spravedlivé 
soutěže. Je škoda, že předkladatel vy-
cházel při návrhu zákona z  víceméně 
doslovného přepisu evropské směrnice, 
přestože tato představuje pouhý rámec 
evropských požadavků a  je na  národ-
ním zákonodárci, jak je do  svého práv-
ního řádu začlení, když i  z  předchozích 
vyjádření Komise v některých případech 
vyplývá, že úprava zpřísňující směrniční 
požadavky je v  této oblasti možná. 
Domníváme se, že vzhledem k míře ko-
rupce a proklamovanému boji s ní měly 
být více zohledněny četné připomínky 
dotýkající se této oblasti.

Nová úprava tak klade velký důraz 
na  odpovědné a  přiměřené jednání za-
davatele, kdy v  mnoha případech záleží 
na jeho uvážení, zda uvedenou možnost 
využije či jak bude při zadání postupovat. 
Zákon dává zadavatelům větší prostor 
k  individuálnímu rozhodování, který je 
však spojen i  s  jejich větší odpovědností 
zejména vzhledem k naplnění základních 
zásad, na nichž právní úprava stojí a jichž 
se zadavatelé musí při svém rozhodování 
i nadále držet. Je otázkou, zda a jak z to-
hoto pohledu obstojí.  

TEXT: ROBERT ŠULC

FOTO: MAREK JENŠÍK A SHUTTERSTOCK
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Zadávání veřejných zakázek

JUDr. Robert Šulc, 

Ph.D., je advokátem 

a partnerem 

advokátní kanceláře 

KVAPIL & ŠULC sídlící 

v Praze
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Do světa za obchodem

Filák s.r.o.

Skopalova 20, 750 02 Přerov

www.led-filak.cz

tel.: +420 581 225 736-9

led@filak.cz

CHYTRÁ MĚSTA V ČESKU?
VÍME, JAK NA TO
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ECVET POMÁHÁ ZKVALITŇOVAT 
ODBORNÉ STÁŽE V PROGRAMU 
ERASMUS+
EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) SE UŽ PRO ŘEŠITELE PROJEKTŮ MOBILITY 
OSOB V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ V RÁMCI KLÍČOVÉ AKCE 1 STÁVÁ SAMOZŘEJMOSTÍ. VYPLÝVÁ TO Z VÝSLEDKŮ 
SROVNÁVACÍ ANALÝZY, KTEROU PROVEDL NÁRODNÍ TÝM EXPERTŮ ECVET PŘI DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (DZS). 
ZATÍMCO V ROCE 2014 SE TENTO SYSTÉM OBJEVIL U 43 PROCENT SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT, LONI PODÍL 
ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ S ECVET DOSÁHL 75 PROCENT A LETOS UŽ NAROSTL NA VÍCE NEŽ 90 PROCENT.

V  letech 2012 až 2014 realizoval Dům 
zahraniční spolupráce projekt Výkonné 
agentury pro vzdělávání, kulturu a  au-
diovizuální oblast, v  němž se národní 
tým expertů ECVET zaměřil především 
na zvyšování informovanosti o podstatě 
a  přínosech ECVET u  hlavních cílových 
skupin ve všech krajích ČR.

Aktivity zaměřené na implementaci prin-
cipů ECVET jsou od roku 2014 začleněny 
do  evropského vzdělávacího programu 
Erasmus+. ECVET slouží ke  zkvalitnění 
mezinárodní mobility, která je podporo-
vána v Klíčové akci 1 – Projekty mobility 
osob v odborném vzdělávání a přípravě.

Ve  svých aktivitách zaměřených na  pro-
pagaci národní tým expertů ECVET pro-
školil během seminářů a  dalších akcí 
cílové skupiny k využívání ECVET, a to ze-
jména v  předkládaných projektech mo-
bility. Byly vydány také informační letáky 
a  brožury. Národní tým expertů ECVET 
zpracoval mimo jiné brožuru praktických 
příkladů využití ECVET, každoročně vy-
pracoval zprávu o  implementaci ECVET 
v ČR a věnoval se konkrétním tématům, 
jako například hodnocení a  uznávání 
jednotek výsledků učení (JVU). O  svých 
aktivitách informoval zejména prostřed-
nictvím publikovaných článků, při re-
alizaci akcí a  na  webových stránkách. 
V  roce 2014 byl o  ECVET natočen infor-
mační film a v  roce 2015 na něj navázal 
další film přímo ze zahraniční mobility. 
Dále byl vypracován návrh průvodce 
„Jak vytvořit jednotku výsledků učení“, 
který obsahuje mimo jiné i  šablonu pro 
tvorbu JVU.

Experti ECVET se dále zaměřili na  prak-
tické kroky k  využívání principů ECVET 
a  provedli sérii šetření a  analýz projek-
tových žádostí a  vypracovaných JVU, 
jejichž cílem bylo zjistit potřeby cílové 
skupiny a  zpětnou vazbu o  pochopení 
principů ECVET a  jejich využití v  rámci 

předkládaných a realizovaných projektů. 
Růst podílu projektů s ECVET je příznivý 
a  svědčí o  tom, že organizace podílející 
se na  implementaci ECVET v  ČR usilují 
o  zvyšování kvality mezinárodní mobi-
lity. Národní tým expertů ECVET se v ná-
sledujícím období zaměří na práci s JVU, 
na  využívání vhodných metod hodno-
cení žáka a  na  uznávání znalostí a  do-
vedností po návratu ze zahraniční stáže.

TEXT: HELENA SLIVKOVÁ

FOTO: ARCHIV DZS

Mgr. Helena Slivková  

je členka Národního týmu 

expertů ECVET při Domu 

zahraniční spolupráce

Více informací o problematice ECVET: 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/

reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/

ECVET patří do skupiny evropských 

nástrojů pro podporu celoživotního 

učení a mobility. Jedná se o systém, 

který umožňuje zvyšovat kvalitu 

odborného vzdělávání, zlepšovat 

jeho propojenost s určitou existující 

kvalifikací a zjednodušovat 

proceduru uznávání výsledků učení 

na národní i mezinárodní úrovni.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou 

jeho obsahem. Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzdělávání
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Profiliga

www.makro.cz

DĚKUJEME VŠEM PODNIKATELŮM, 
KTEŘÍ S NÁMI OSLAVILI 
DEN SOUKROMÉHO PODNIKÁNÍ

DEN
SOUKROMÉHO

PODNIKÁNÍ
11. říjen
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Rozhovor

ETABLUJTE  
NOVÉ VEDOUCÍ  
BEZ POHROMY
BYLA JEDNOU JEDNA FIRMA A TA SE ROZRŮSTALA. 
UŽ NESTAČIL JEDINÝ ŠÉF, KTERÝ SÁM VYKONÁVAL 
JEŠTĚ DESET FUNKCÍ. BYLO POTŘEBA „VYTÁHNOUT“ 
DO ŠÉFOVSKÝCH POZIC TAKÉ DALŠÍ PRACOVNÍKY, 
ABY SE FIRMA Z EXPANZE NEZHROUTILA...

SKALNÍ TO ROZHÝBOU
Zpravidla každá firma ve  svých začát-
cích skládá svůj tým ze schopných od-
borníků, kteří rozumí své práci a  mají 
v  ní výsledky. Prioritní je vždy to, aby 
obchodník byl dobrý obchodník a  za-
řídil, že obchod funguje. Stejné je to 
s  techniky, vývojáři, účetní a  spoustou 
dalších pozic. A  je to naprosto logické 
a  správné. Rozhodně nebývá hlavní 
prioritou jejich schopnost vést druhé. 
Když začínáte se stavbou domu a  jste 
u  základů, většinou také zároveň neře-
šíte, jaké závěsy si dáte na  okna. Jak to 
vypadá, vše má svůj čas.

Tito skalní zaměstnanci, kteří jsou tak 
šikovní, že vám pomohou firmu rozběh-
nout a následně přivést k větší expanzi, 
jsou znovu logicky nejvhodnějšími 
kandidáty na  to stát se vedoucími pra-
covníky. Vědí, jak firma funguje, rozumí 
vašemu produktu, prokázali již svou 
loajalitu a  možná jsou už i  vašimi přá-
teli. Takže je to další logický krok. A roz-
hodně i pro jejich motivaci to může být 
správný tah, protože jejich povýšením 
dáváte najevo, že si jejich práce vážíte 
a  počítáte s  nimi do  budoucna. Toto 
jsou tedy neoddiskutovatelné výhody 
růstu firmy. Ale proč to někdy nezafun-
guje na sto procent?

VEDOUCÍM SE NIKDO 
NENARODIL

Když má například takový pracovník 
na  starosti pouze sebe a  svou pozici, 

soustředí veškerou pozornost a  energii 
na  samotnou práci. Ale když se stane 
vedoucím, pro dobrý výsledek na  této 
pozici musí část své pozornosti a  ener-
gie věnovat také svému týmu. Neměl 
by dělat jejich práci nebo jim koukat 
pod ruce. Jeho snahou a  cílem je vy-
tvořit a  udržet samostatné pracovníky 
v  kooperujícím týmu, který dosahuje 
stabilně dobrých výsledků. A  to není 
malý úkol a  nejde to samo. Pokud tuto 
pozornost nový šéf minimalizuje pouze 
na  občasné porady, rady na  vyžádání 
a  řešení problémů, brzy se mu tým za-
čne rozpadat.

A  v  tom je ta potíž. On nebo ona jsou 
skvělí odborníci, mohou být autori-
tami, protože už toho hodně zažili, ale 
ve  chvíli, kdy jsou na  novém postu ve-
doucího, jsou prostě nováčky a  potře-
bují to, co nováčci obvykle potřebují.

Mít skvělého a  loajálního zaměstnance 
je skvělé. Mít skvělého a  loajálního ve-
doucího pracovníka je k  nezaplacení. 
Nepovedený pokus udělat z  někoho 
vedoucího pracovníka nebo manažera 
může znamenat až úplnou ztrátu tohoto 
zaměstnance, což by byla velká škoda. 
Proto stojí určitě za  to dát si s  tím tro-
chu práce a nového vedoucího do  jeho 
funkce správně uvést.  

TEXT: LUCIE SPÁČILOVÁ

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV PERFORMIA

3 chyby čerstvých vedoucích

1 Snaží se zvládat vše jako dřív 
a k tomu ještě novou pozici a s ní 

spojenou zodpovědnost. Většinou až 

později přijdou na to, že práce vedou-

cího je spojena s tím, že určité nemalé 

procento svého času a pozornosti musí 

věnovat svým lidem. Tedy nejen ha-

šení problémů, ale konstruktivní práci 

s  lidmi. Myslíme tím například pravi-

delnou komunikaci s  těmi nejlepšími, 

tvoření plánů a podobně.

2 Doposud nemuseli řešit najímání 
nových pracovníků do  svého 

týmu, teď ale pocítí velmi intenzivně 

jakékoli pochybení ve  výběru. To 

nejlepší, co mohou čerství vedoucí 

udělat, je vzdělat se v  tomto ohledu 

alespoň v základu. Ušetří si tím mnoho 

nepříjemností a  výrazně zvýší šanci 

na úspěch.

3 Existuje zde nutnost sebevzdělá-
vání a  celkového posunu vlastní 

osobnosti. Pouze odbornost a roky od-

pracované v  nějaké firmě nestačí. Je-

dině ten, kdo na sobě pracuje a nemá 

obavy, že mu v týmu roste konkurence, 

bude schopen vytvořit vítězný tým.

Personální rádce

Lucie Spáčilová je 

výkonnou ředitelkou 

společnosti Performia 

Česká republika

www.performia.cz
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Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, z.s.

ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR si Vás dovolují pozvat 
k účasti na mezinárodní konferenci pod záštitou Ministerstva 
zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

MOHOU MÍT PODNIKATELÉ VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ 
V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ? 
Odpovědí na mnohé současné problémy v rozvojových zemích je 

nastartování jejich ekonomik. Změny v rozvojové pomoci směřují  

k podpoře investic a vzájemně prospěšných obchodních vztahů.

Podmínkou je přijatelné podnikatelské prostředí a řádné hospodaření 

státu. 

JAK ZDE MŮŽE PŮSOBIT SOUKROMÝ SEKTOR?
Konference odpoví na otázky kolem financování udržitelného rozvoje 

se zapojením soukromého sektoru. Příspěvky českých a zahraničních 

řečníků přinesou aktuální informace užitečné pro firmy schopné 

vstoupit na trhy třetího světa.

VÝBĚR Z PROGRAMU 
→  Očekávání a realita účasti ČR v mezinárodních finančních

 organizacích (MF)

→  Evropská investiční banka – nové směry financování rozvojových   

 investic

→  Zapojení soukromého sektoru do rozvojové agendy 2030 

 – OECD DAC

→  Financování udržitelného rozvoje.

 Panelová diskuse – EDFI, OECD, EIB, SP ČR,

Konferenci moderuje pan Roman Chlupatý.
Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina, tlumočení zajištěno.

Registrace: www.ppzrs.org

Mediální partnerství

TRENDY 
VE FINANCOVÁNÍ 
ROZVOJOVÉ POMOCI
Místo konání: Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1

Termín konání: dne 23. 11. 2016 od 9.00 do 12.30 hod.

KONTAKTUJTE NÁS

OceneniCeskychPodnikatelek.cz

PŘIPOJTE SE I VY
DO LETOŠNÍHO PROGRAMU

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

PODPORUJEME
VZDĚLÁVÁME 

OCEŇUJEME
ČESKÉ PODNIKATELKY 

OD ROKU 2008

VŠE V ŽIVOTĚ MÁ SVOJI CENU,
I PODNIKÁNÍ
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Řekli o nás

Martin Plichta:

TRADE NEWS JE KVALITNÍ PODNIKATELSKÝ ČASOPIS

„TRADE NEWS je velice kvalitní podnikatelský časopis vzhledem i  obsahem. Redakce se zevrubně po-

noří do problematiky vybrané země a přináší nové pohledy, zajímavé náměty a důležité informace svým 

čtenářům.“ 

Fabrice Martin Plichta je dopisovatelem listu Le Monde pro ČR a SR a  ředitelem České federace potravinových bank 

Klára Ferenc:

TRADE NEWS ROVNÁ SE ŽURNALISTICKÁ POCTIVOST  
A PŘÍJEMNÁ LIDSKÁ SPOLEHLIVOST 
„Dnešní uspěchané tempo novinařině nesvědčí, na zažití a vstřebání poskytnuté informace není čas. Kupí 

se chyby, dezinformace, překlepy, hrubky. Ne tak v TRADE NEWS, kde jsem zažila příjemnou a profesio-

nální spolupráci, a bylo moc příjemné se na otištění článku bez obav těšit. Baví mě témata, jakými jsou 

neobyčejné podnikatelské příběhy ‚obyčejných‘ Čechů, a potěšilo mě, s jakým opravdovým zájmem zpra-

covala paní redaktorka náš firemní příběh. Oceňuji i velmi pěkné grafické zpracování, které mi u mno-

hých odborných periodik v našem oboru chybí.“

Klára Ferenc je marketingovou manažerkou společnosti Fermat

Jan Procházka:

PLATFORMA PRO VÝMĚNU CENNÝCH ZKUŠENOSTÍ

„EGAP byl jedním z  těch, kdo stál před pěti lety u  zrodu magazínu TRADE NEWS. Pro nás je tento 

magazín platformou, kde se potkávají všechny složky ekonomické diplomacie, aby představily českým 

exportérům ucelenou nabídku možností, jak a  kde jsou šance uspět v  tvrdé zahraniční konkurenci. 

Osobně TRADE NEWS rád pročítám, protože se vždy dozvím něco nového k  jednotlivým zahraničním 

trhům a  také o  našich klientech – představitelích úspěšných tuzemských společností, kteří si na  jeho 

stránkách vyměňují cenné zkušenosti. Protože praxe mnohdy nefunguje na základě žádného manuálu.“

Jan Procházka je generálním ředitelem Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)

Dalších 69 referencí najdete na homepage www.itradenews.cz a na www.tradenews.cz/reference.
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Žádné části textu nebo fotografie 

z Trade News nesmí být používány, 

kopírovány nebo jinak šířeny v jakéko-

liv formě či jakýmkoliv způsobem bez 

písemného souhlasu vydavatele.

www.tradenews.cz
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Když jsme se v TRADE NEWS na jaře 2014 zevrubněji věnovali na-

šemu exportu do  Latinské Ameriky, zazněla z  úst zasvěcených 

kritika na  nesystémovou podporu exportu i  pasivní zahraniční 

a obchodní politiku Česka právě vůči tomuto teritoriu. Letošní rok 

však značí obrat, a tak se k Latinské Americe vracíme. O aktuálních 

zkušenostech a očekáváních českých podnikatelů si můžete přečíst 

v prosincovém vydání.

Přineseme exkluzivní rozhovor 

s  Michalem Šnobrem, který 

u  nás platí za  znalce energe-

tiky, a to nejen té české.

České technologie mají 

v  Latinské Americe stále 

skvělý zvuk. Potvrzují 

to mimo jiné zkuše-

nosti společnosti ČKD 

Blansko Engineering, je-

jíž turbíny jsou součástí 

mnoha tamních vodních 

elektráren.
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