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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v únorovém čísle TRADE NEWS na tomto 
místě ministr Karel Havlíček poukazoval 
na příznivé makroekonomické ukazatele 
České republiky. Jako zásadní zdůrazňo-
val zejména podíl vládního dluhu k HDP, 
který se snížil až k  hranici 30 %, což byl 
mezi průmyslovými zeměmi zdaleka 
nejlepší výsledek. Uváděl, že nízká za-
dluženost je pro zemi největší ochra-
nou před eventuální krizí. V  té době si 
nikdo nedokázal představit, že krize je 
za dveřmi a že nepřichází z čistě ekono-
mických důvodů, ale v podobě globální 
koronavirové pandemie.

Když začaly záhy přicházet z Itálie a dal-
ších zemí zprávy o  rostoucích počtech 
nakažených a  stovkách úmrtí, vláda 
stála před bezprecedentním rozhod-
nutím, zda upřednostnit lidské životy 
za cenu omezení našich svobod, včetně 
svobody podnikání. I když mnohá opat-
ření přirozeně nebyla populární, prů-
běh šíření nákazy zpomalila a  pomohla 
rozložit nápor na  náš zdravotní systém. 
Ale zastavila se ekonomika, zejména 
odvětví služeb, cestovního ruchu, po-
hostinství, na  určitou dobu byly uza-
vřeny i  některé průmyslové podniky. 
Omezily se dovozy a došlo i ke snižování 
vývozů, což se na  výkonu naší ekono-
miky projeví, neboť je výrazně exportně 
orientovaná.

Bylo nutné rychle podpořit ekono-
mické sektory, malé a  střední firmy 
i  živnostníky, jichž se pandemie dotkla 

nejvíc. Do  administrace podpůrných 
nástrojů se aktivně zapojilo celé naše 
ministerstvo včetně agentur CzechTrade 
a CzechInvest. Pracovníci MPO se anga-
žují v  nesnadné agendě ošetřovného 
pro OSVČ, zajišťují celostátní informační 
linku 1212 pro oblast podnikání a  při-
pravují program podpory plateb ná-
jemného. Agentura CzechTrade nabízí 
po čas trvání pandemie služby exporté-
rům zdarma a on-line exportní semináře 
a  vzdělávání. Agentura CzechInvest je 
v  úzkém kontaktu s  českými výrobci 
osobních ochranných pomůcek a  start-
-upy, kteří přišli s  řadou inovativních 
produktů. Z  aktivity propojování na-
bídek a  poptávek po  zdravotních 
a ochranných pomůckách vznikl ve spo-
lupráci MPO a  CzechInvestu webový 
portál CoVpoint a  další iniciativy pod 
hlavičkou Spojujeme Česko.

Koronavirová krize způsobila nejen do-
sud největší propad ekonomického vý-
konu ve všech zemích, ale odhalila i naše 
slabá místa, například vysokou závislost 
na  dovozech řady důležitých výrobků, 
komponentů a  materiálů z  Asie. V  rámci 
EU proto panuje shoda o  potřebě větší 
diverzifikace a  posílení dodavatelských 
řetězců a  u  strategických výrobků do-
konce o přesunu výroby zpět do Evropy.

Stejně tak vyvstala důležitost inovací, 
digitalizace, robotizace, automatizace 
a  rozvoje nových technologií. Řada fi-
rem a  univerzitních pracovišť se rychle 

přeorientovala na  vývoj a  výrobu po-
třebných zdravotnických a  ochranných 
prostředků a  ukázalo se, že o  invenční 
myšlení a  schopnost dotáhnout ho až 
do  výroby není mezi českými firmami 
nouze. Mnoho z  nich má dostatečné 
výrobní kapacity, takže by mohly své vý-
robky uplatnit nejen doma, ale i v zahra-
ničí. A  s  tím se jim intenzivně snažíme 
pomoci.

V  současné době se ekonomika opět 
rozbíhá, většina omezení již byla zru-
šena. Přála bych nám všem, aby se po-
dařil rychlý restart, a  tím minimalizace 
dopadů krize na  vás, naše podnikatele 
a exportéry. Za MPO vám mohu slíbit, že 
učiníme vše, abychom vám stáli po boku 
a  z  dnešní krize vzešli lépe připraveni 
na budoucí zkoušky.

Ing. MartIna tauberová,
náMěstkyně MInIstra pro řízení sekce evropská unIe 

a zahranIční obchod,
MInIsterstvo průMyslu a obchodu čr
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Rozhovor

www.egap.cz

• klientský portál pro exportéry

• méně administrativy

• prověření bonity kupujícího

• zajištění platebních rizik v zahraničí

• snadnější financování pro Vaši firmu

Nová služba zkrátí vaši cestu do světa. 

KLIKNI PRO EXPORT
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Rozhovor Slovo AMSP ČR
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EXPORT 
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ŠKODA AUTO, Volkswagen Financial Services, Komerční banka, a. s.
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TRADE NEWS
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Slovo AMSP ČR

Vážení čtenáři,
pohádka s krásnými hospodářskými vý-
sledky skončila a  většina z  nás procitá 
z  koronavirového průšvihu. Díky po-
měrně přísným vládním opatřením se 
podařilo snad zažehnat největší rizika 
– ta zdravotní. Nyní se ale probouzíme 
do  tvrdé reality. Přichází doba, kdy bu-
deme muset začít koukat na ekonomic-
kou stránku podnikání víc než kdy před-
tím, sčítat ztráty, snažit se je eliminovat, 
inovovat své služby a produkty a možná 
hledat nové trhy a zcela nové zákazníky.

Když před rokem opouštěl Karel 
Havlíček AMSP ČR s tím, že chce pomoci 
českým podnikům a podnikatelům, nej-
spíš ho nenapadlo, že se jeho přání vy-
plní do  posledního slova. Bohužel asi 
nikdo si neuměl představit, že na místo 
podpory investic do  vědy, výzkumu 
a  inovací budou čeští podnikatelé po-
třebovat spíše pomocnou ruku k  ho-
lému přežití. Musí dnes totiž řešit dra-
matický pokles poptávky, nemožnost 
obchodně cestovat, značné nesnáze 
s  likviditou a  mnoho dalších problémů. 
Podpory typu COVID úvěrů a  záruk 
od ČMZRB, programu MPSV Antivirus či 
podpůrných balíčků od ČEB a EGAP vy-
užívá již značná část z  nich, ale i  přesto 
se náš průmysl začíná citelně propadat.

Chybějící letecké spojení na  „velké“ 
trhy, jako jsou trhy Severní Ameriky či 
Asie, dělá vrásky na  čele nejednomu 
z nás. Navíc klíčový trh Severní Ameriky 
dostává jednu ránu za  druhou, české 
firmy nevyjímaje. Pandemie zasáhla USA 
oproti Evropě se značným zpožděním, 
zato ale s daleko větší razancí. Důsledky 
jsou extrémní. V  USA bylo za  duben 
zrušeno takřka 21 milionů pracovních 
míst (v době finanční krize to bylo něco 
okolo 8,7 milionu) a nezaměstnanost se 
pomalu přiblížila k 15 %. Čeští exportéři 
pocítili dramatický pokles poptávky z ta-
mějších trhů, někteří dokonce v objemu 
60 až 80 %.

Vstup na  americký trh byl kvůli jeho 
velikosti, náročnosti a  také vzdálenosti 
již před pandemií dosti obtížný a v sou-
časné době se tato obtížnost mnoho-
násobně prohlubuje, což ovšem přináší 
nové možnosti a výzvy. Zejména inova-
tivní firmy s  novými nápady by mohly 
mít dveře otevřené. Tato nepříjemná 
doba se stala motorem inovací u  nás 
všech. Mnoho z nás si již uvědomilo, že 

budou muset změnit některé zaběh-
nuté návyky a obchodní modely, jejichž 
změny pod náporem objemu zakázek 
posledních let odsouvali trochu stra-
nou. Nyní však přichází doba, kdy čeští 
podnikatelé budou muset inovovat své 
produkty a služby rychleji než kdy dříve, 
aby na náročných trzích uspěli či aby se 
na nich vůbec udrželi.

AMSP ČR také nespí, v  nedávné době 
oživila spolupráci s  rodinou Rausnitzů 
a  jejich společností Meopta na  dalším 
kole podpory českých inovativních 
podniků v  inkubátoru MeoHub v  USA. 
Meopta sama načerpala mnoho cen-
ných zkušeností s českými podniky, jimž 
v USA pomohla udělat významné kroky 
kupředu. Nyní je připravena zúročit tyto 
zkušenosti s dalšími vysoce inovativními 
firmami a  opět jim nabídnout pomoc-
nou ruku.

Digitální nástroje byly pro mnoho firem 
více nápadem v šuplíku než skutečnými 
pracovními nástroji. Nyní se situace ob-
rací a  neznám takřka žádnou moderní 
firmu, která by nepoužívala software pro 
on-line konferenci či telefonický hovor. 
Například taková vzdálená diagnos-
tika strojů byla dříve spíš třešničkou 
na dortu těch nejlepších výrobců a zna-
ček, dnes ji musí mít takřka všichni, aby 
byli vůbec konkurenceschopní. Právě 
tento tlak nás ale posouvá kupředu. To, 
co bychom dříve vyvíjeli měsíce, dnes 
musíme dotáhnout v řádu týdnů. Nic ji-
ného nám ani nezbývá.

Těší mě, že mnoho podnikatelů si i  bě-
hem této krize pomáhá. Ať už na  poli 
ochranných pomůcek, „dočasného“ 
zapůjčení zaměstnanců či úhradou zá-
vazků před dobou splatnosti. I tyto rela-
tivně nevelké činy mají pro některé malé 
firmy cenu zlata.

Dovolte mi vám popřát, aby vaše podni-
katelská rozhodnutí byla v následujícím 
období rozhodnutími správnými a  po-
mohla vašemu podnikání přestát toto 
náročné období.  

Ing. evžen reItschläger

Místopředseda představenstva
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News

TahouNem v krizi jsou české rodiNNé firmy
rodiNNé firmy se ukázaly jako opravdový TahouN při zvládáNí koroNavirové krize. čásTky, kTeré chTějí iNvesTovaT, jsou 
příslibem oživeNí české ekoNomiky. TaTo klíčová myšleNka vyplývá z hlavNích zjišTěNí leTošNího kvěTNového průzkumu 
ageNTury ipsos pro amsp čr, kTerý proběhl formou mixu TelefoNického a e-mailového doTazováNí 210 rodiNNých 
firem Napříč obory a regioNy česka. zveřejNěNím průzkumu sTarTuje další ročNík souTěže o Nejlepší rodiNNé firmy equa 
baNk rodiNNá firma roku, kTerou orgaNizuje amsp čr již deváTým rokem. přihlásiT se lze do 10. září.

Aby po  koronavirových opatřeních sní-
žily náklady nebo zvýšily výnosy, za-
vedlo 90 % firem nějaká opatření, a  to 
velmi flexibilně. Šlo o  omezení provozu 
a  využití úspor nebo změnu marketin-
gové strategie firmy a způsobu prodeje. 
K  propouštění zaměstnanců došlo jen 
u  15 % podniků a  častěji u  těch s  men-
ším počtem zaměstnanců. Firmy si 
uvědomily, že klíčem ke  krizi je zvýšení 
prodejních aktivit, a  nikoliv omezení 
provozu a propouštění lidí.

Třetina firem byla schopna si vyjed-
nat odložení splátek u  své banky 
a  třetina také využila některý ze stát-
ních programů (nejčastěji Antivirus 
a COVID  I a COVID II). Pětina pak využila 

přímé podpory státu (např. prominutí 
červnových záloh na  daň z  příjmu). 
Na  dotaz o  zpětné vazbě ke  státní pod-
poře uvedla třetina (36 %) rodinných fi-
rem, že jim nic nechybí. Většina podniků, 
které se svou bankou jednaly, souhlasí 
s  tím, že jim vyšla vstříc a nabídla vhod-
nou formu financování. Přes 60 % firem 
konzultovalo se svou bankou možnosti 
čerpání státní podpory. Banky vyšly ro-
dinným firmám rychle vstříc, což do-
kládá, že jsou dobrými klienty a  nejsou 
předlužené. Šedesát šest procent rodin-
ných firem muselo pro překonání krize 
využít svých úspor nebo rodinného ma-
jetku. Většina z nich si pro jejich čerpání 
stanovila hranici, přes kterou by pro pře-
konání krize nešly.

„Většina firem si uvědomuje svoji povin-
nost investovat, a tím pomoci obnově. Je 
zde velký prostor pro vládu, aby využila 
tohoto odhodlání a dobrými investičními 
pobídkami posílila úlohu našich firem 
v naší zemi. Naše rodinné firmy se na cel-
kových investicích podílely zhruba část-
kou 500 miliard ročně. Pokud dostanou 
dobré pobídky, potom mohou tento po-
díl zvednout na  jeden bilion korun, a  to 
už je částka, která nám pomůže k návratu 
k  prosperitě,“ uvádí k  výzkumu místo-
předseda představenstva AMSP ČR Libor 
Musil, který je rovněž majitelem rodinné 
firmy LIKO-S.  

zdroj: aMsp čr

Buďte s námi on-line 23. června 2020!
Jedinečná možnost být u zdroje aktuálních informací 
ohledně budoucnosti oboru HoReCa
V  těchto časech se potýkáme s  doposud nejtěžší situací pro obor HoReCa, 
ale jsme tu pro vás a chceme nabídnout odpovědi na vaše dotazy. Pořádáme se-
tkání s předsedou vlády a klíčovými ministry, z něhož přineseme live stream 
pro všechny z  vás, kteří nebudete moci přijít osobně. Po  celou dobu přenosu 
budete mít možnost zasílat dotazy, které za  vás položí moderátor diskuze 
Luboš Kastner, spolumajitel restaurace Červený Jelen a člen asociace APRON. Tak 
buďte u toho a ptejte se i vy! AMSP ČR je jedním z partnerů této akce.

Na vaše dotazy budou odpovídat:
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky,
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
doc.  Ing.  Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy.

Pozvání do  publika přijali Filip Sajler, Jan Vlachynský, Lukáš Hejlík, Eva 
Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR, Martin Dell, ředitel Four Seasons Hotel Prague, Gorjan Lazarov, ředi-
tel Orea Hotels, Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism, Radek Šubrt, Petr 
Kotík, majitel Amazing Places & kouzelná místa v ČR s.r.o., Jiří Gajdošík, jedna-
tel společnosti Asten Hotels s.r.o., a další osobnosti oboru HoReCa.
Registrace na www.horeka112.cz/registrace/
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Rozhovor
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News

AMSP ČR točí podcasty! 
Prvenství má téma rodinného podnikání a dalším tématem jsou kosmické technologie.
Najdete je zde: http://amsp.cz/podcasty-a-videa/

covid iii  
a doTazy podNikaTelů
řada čleNů amsp čr se Nám ozývá ohledNě NasTaveNí záručNího programu 
covid iii a jsou zklamáNi, že TeNTo program již NezahrNuje příspěvek 
Na fiNaNcováNí úroků. To je pravda. oproTi covid ii zde již firmy NedosáhNou 
Na fiNaNčNí příspěvek Na úhradu úroků, kTerý byl pochopiTelNě aTrakTivNí. 
Na druhou sTraNu má covid iii výrazNě vyšší míru záruky pro malé a sTředNí 
podNiky (90 %), což by mělo umožNiT Na TeNTo úvěr dosáhNouT i firmám, kTeré 
by Na předchozí covid úvěry kvůli své fiNaNčNí koNdici Nedosáhly. bude záležeT 
Na komerčNích baNkách, ale záměrem je, aby peNíze dosTalo co Nejvíce subjekTů.

Právě dostupnost provozního financo-
vání je pro podniky nesmírně důležitá 
zvláště v  době ekonomického útlumu, 
kdy se zhoršují hospodářské výsledky 
firem a ochota bank půjčovat se snižuje. 
Záruka ve  výši 90 % by proto měla být 
již dost motivační k  tomu, aby komerční 
banky úvěr poskytly i  společnostem, 
které už nemají příliš čím ručit (mají 
například velkou část majetku zastave-
nou z  důvodu předchozích investičních 
úvěrů) nebo se jejich výsledky dočasně 
propadly. Pro řadu firem může hrát roli 
i  to, že se na  COVID III nevztahují pravi-
dla pro veřejnou podporu (de minimis) 
a  nezkoumá se splnění definice malého 
a  středního podniku. To je výhoda pro 
ty, které například v  nedávné minulosti 
investovaly a  čerpaly dotace na  rozsáh-
lejší projekty, a nyní mají problém rozjeté 
akce ustát z hlediska cash flow.

AMSP ČR se nicméně bude zasazo-
vat o  to, aby i  firmy průmyslové (malé 
a  střední, tedy do  250 zaměstnanců), 
na  něž koronakrize logicky dolehne 
později než na  služby či maloobchod, 
dosáhly na  nějakou formu výhodnější 
podpory. Jsou to podniky, které větši-
nově táhnou ekonomiku celé země, vý-
razně zaměstnávají a  exportují, ale nyní 

v  ochromené Evropě není příliš komu. 
Přesto musí hradit poměrně vysoké fixní 
náklady plus náhrady mezd svých za-
městnanců, pro něž momentálně nemají 
práci. S  nimi stát (přes kurzarbeit) po-
máhá jen částečně a  na  to rezervy pod-
niků dlouho stačit nebudou. Současně si 
firmy nechtějí rozbít funkční zaškolené 
týmy, bez nichž po  útlumu budou pro-
voz rozjíždět velmi obtížně a  pomalu. 
Program COVID je ale stále „jen“ úvěr, 
který se včetně úroků musí jednoho dne 
splatit. 

Nutné ovšem také je, aby naše firmy pře-
vzaly odpovědnost za obnovu hospodář-
ství, kterou stát sám nevyřeší. Je třeba, 
aby i  v  této době začaly pokud možno 
investovat, aby nám tuto příležitost opět 
nesebrali zahraniční investoři tak, jak to 
zatím bylo vždycky v  minulosti. Tím se 
z  naší země stala ekonomická kolonie, 
odkud investoři odvážejí vydělané pe-
níze k  sobě domů. Už nyní je třeba pře-
pnout debatu na  to, co bude za  měsíc, 
za rok a jak nastavit „restart“.  

text: pavla břečková

Foto: archIv p. břečkové a shutterstock Ing. Pavla Břečková, Ph.D.,  
je místopředsedkyně AMSP ČR

Program COVID III funguje pod hlavič-

kou ČMZRB, která poskytuje záruku. 

Finance pak poskytují samotné banky. 

Ty musí jednat v  zájmu klienta a  bu-

dou mít ve  smlouvě v  souladu s  noti-

fikací povinnost, že za  a) celková ex-

terní úroková sazba nepřekročí sazbu, 

kterou banka nabízela k  28.  2.  2020 

ke stejnému produktu a stejné rizikové 

skupině; a za b) banka se zavazuje, že 

v nejvyšší možné míře přenese výhodu 

ručení na  konečného příjemce. Stejné 

principy uplatňuje v  zárukách Evrop-

ský investiční fond.
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Jak (neJen) na pandemii?
MusíMe si určit priority 
a spolupracovat
To zdůrazňuje dr. michael zalis, iNTerveNčNí radiolog v jedNé z Nejlepších NemocNic 
ve spojeNých sTáTech a koNzulTaNT zaměřující se Na iNovaTivNí řešeNí v medicíNě, s Nímž jsme 
Na koNci kvěTNa hovořili. „čersTvá hisTorie české republiky, pokud jde o ToTo oNemocNěNí, 
si zasluhuje pozorNosT vzhledem k prozíravosTi a celoNárodNě koordiNovaNé reakci, 
Na kTeré jsTe se všichNi podíleli. mNoho českých živoTů bude zachráNěNo díky Tomu, jak jsTe 
zareagovali jako Národ, a mám Takový pociT, že bychom se z Toho mohli všichNi poučiT.“

Massachusetts General Hospital 
v  Bostonu je jedna z  nejlepších ne-
mocnic v  USA, patří mezi fakultní 
nemocnice mediků Harvardovy uni-
verzity. K  mému překvapení o  ní 
česká verze Wikipedie neuvádí ani 
slovo, mohl byste nám ji tedy krátce 
představit?
Massachusetts General Hospital je 
neziskové univerzitní centrum medi-
cínské péče s  širokým spektrem pů-
sobnosti. K  její mimořádnosti výrazně 
přispívají lidé, které se jí soustavně 
daří oslovovat – chytří a  oddaní své 
práci, vnášející do péče a výzkumu vá-
šeň a inovace. Nemocnice má dlouhou 
tradici ve vytváření vysoce konstruktiv-
ního prostředí a během více než dvou-
setleté historie se již podílela na vzniku 
mnoha významných inovací v  medi-
cíně. Z  historie můžeme jmenovat na-
příklad objev anestezie pomocí éteru 
v  roce 1846 (v  českých zemích ji apli-
kovali pouhé čtyři měsíce poté), ranou 
práci na  vývoji elektronických lékař-
ských záznamů či první úspěšnou re-
implantaci končetiny oddělené od těla. 
Z novější doby pak vývoj funkční mag-
netické rezonance umožňující zobra-
zení právě probíhající mozkové akti-
vity. Nemocnice také nabízí pestrou 
škálu programů aktivní pomoci komu-
nitě, vzdělávání, špičkový výzkum či 

poskytování základní i vysoce speciali-
zované péče.

Vaší specializací je intervenční radio-
logie. Jako laikovi se mi okamžitě vy-
baví léčba onkologických pacientů, 
váš obor má však jistě mnohem širší 
využití. S jakými pacienty se při práci 
setkáváte a jakou roli v jejich léčbě in-
tervenční radiologie hraje?
Intervenční radiologie, což není totéž 
co radiační onkologie, je relativně nový 
obor. Kombinuje metody zpracování 
obrazu a  využití obvykle velice ma-
lých nástrojů, které lze elegantně za-
vést hluboko do  pacientova těla, a  tak 
řešit zdravotní problémy, které dříve 
vyžadovaly tradiční chirurgický zákrok 
(otevřenou operaci). Přestože je prav-
dou, že využití intervenční radiologie 
v mnoha případech souvisí s péčí o on-
kologické pacienty, její uplatnění je 
mnohem širší. Aplikuje se u  problémů 
oběhového systému, mozku, hrudníku 
a dutiny břišní.

Při zákrocích často využíváme kombi-
naci ultrazvuku, výpočetní tomogra-
fie (CT), videozáznamu rentgenového 
záření (fluoroskopie) a  MRI (zobrazo-
vání pomocí magnetické rezonance). 
Komplikované problémy dokážeme 

Rozhovor

Dr. Michael Zalis je intervenčním radiologem 
v Massachusetts General Hospital, nemocnici, 
která je hodnocena jako jedna z nejlepších 
v USA, a zároveň konzultantem společnosti 
Boston Scientific zaměřující se na inovativní 
řešení v medicíně
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často vyřešit tak, že svou práci prove-
deme prostřednictvím vstupního otvoru 
o  velikosti pouhých několika milimetrů. 
Díky tomu se pacient obvykle mnohem 
snadněji zotavuje. Pracujeme v  úzké 
spolupráci s mnoha dalšími obory a pe-
čujeme o dospělé i děti.

VÝZKUMEM PROTI 
PANDEMII
Celý svět se nyní soustřeďuje na zvlá-
dání koronavirové pandemie, Ma-
ssachusetts General Hospital v  této 
souvislosti aktivovala svůj krizový 
„Hospital Incident Command Sys-
tem“ a  výzkum zaostřila na  oblast 
diagnostiky, péče a prevence nemoci 
covid-19. Jak tato situace ovlivnila 
péči o  vaše pacienty a  přinesl již in-
tenzivní výzkum výsledky?
Aby se mohla zaměřit na  probíha-
jící pandemii, odložila naše nemoc-
nice elektivní (neakutní) péči, aby tak 

zajistila prostory a  zdroje pro zvládání 
obrovského přílivu pacientů trpících 
onemocněním covid-19. To znamená, 
že se setkávám s  menším počtem „ne-
kovidových“ pacientů než jindy. V  této 
chvíli (květen) jsme na  počátku po-
chopení, péče a  doufejme prevence 
budoucích případů tohoto onemoc-
nění. Naše nemocnice jako mnohé jiné 
vkládá obrovskou energii do  prová-
dění řady výzkumů této choroby, s dů-
razem na  testování, péči a  vakcinaci. 
Konkrétní experimenty zkoumají užití 
prostředků jako remdesivir a  chloro-
chin, provádění rychlých PCR testů či 
sérologických vyšetření. Ještě je příliš 
brzy na  to, abychom hovořili o  koneč-
ných výsledcích těchto snah – klinický 
výzkum právě probíhá a výzkumné úsilí 
bude pokračovat. Jakmile získáme větší 
kontrolu nad aktuální vlnou infekce, 
doufáme, že se vrátíme k ostatním ino-
vacím, na  nichž jsme pracovali dříve, 
mimo jiné i  k  novým léčebným meto-
dám onkologických onemocnění.

Spojené státy byly koronavirovou 
pandemií zasaženy později než vy-
spělé evropské země. Z  informací, 
které máme k  dispozici, se však zdá, 
že se této časové prodlevy a  získa-
ných informací o šíření infekce využít 
nepodařilo. Vnímáte to také tak?
Asi bude dobré si připomenout, že re-
trospekce je vždy 20/20. Tato fráze se 
v  medicíně používá k  popisu skuteč-
nosti, že zpětný pohled na situaci často 
odhaluje optimálnější varianty nežli ty 
původně přijaté. Zvládání pandemie 
není snadné pro nikoho a  mnoho lidí 
projevuje obrovské hrdinství a  oběta-
vost při snaze minimalizovat zdravotní 
a  ekonomické následky této neočeká-
vané a rychle se šířící choroby. To ovšem 
nemění nic na  tom, že existují důvody 
domnívat se, že v  budoucnu by nega-
tivní dopad chorob typu covid-19 mohl 
být snížen aktivnějším postojem k zave-
dení odpovídajících prostředků v oblasti 
veřejného zdraví, k  testování a  vědecky 
podložené koordinaci a strategii.

Spojené státy americké

Plakáty na mostě Park Avenue mezi Rutherfordem a Lyndhurstem uprostřed koronavirové pandemie 

}}
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Jednotlivé země se vůči sobě uza-
vírají, naopak ve  vědě se hranice 
na  rozdíl od  těch politických oteví-
rají. Informace o koronaviru se ihned 
sdílejí on-line, jindy tak důležité pu-
blikování v  odborných časopisech se 
odkládá. Jak na tyto tendence a jejich 
vývoj do budoucna pohlížíte?
Podle mého názoru jde o  jistou para-
lelu ke  stanovení priorit klinické péče, 
jak jsem již popisoval výše. Pandemie 
vyžaduje všeobecnou, vytrvalou a nalé-
havou pozornost. Tato pozornost bude 
přesahovat geografické hranice. Faktem 
je také to, že tempo zveřejňování infor-
mací prostřednictvím odborných vě-
deckých fór, včetně internetových od-
borných vědeckých časopisů, se již před 
nástupem covidu-19 mnoho let zrych-
lovalo. To, že tedy pozorujeme sdílení 
takového množství aktivity a  informací, 
v  mnoha ohledech odráží odstranění 
překážek v  komunikaci a  spolupráci 
– proces, který nakonec může přinést 
nanejvýš důležité znalosti ohledně 
onemocnění covidem-19. Očekávám, 
že jakmile naše chápání a kontrola této 
choroby vzroste, nastoupí zase vlna 
vyšší priority výzkumných publikací za-
měřených na jiná témata.

INOVACEMI PROTI 
COVIDU-19

Společnost Boston Scientific, které 
poskytujete služby konzultanta 
a  která má své zastoupení i  v  ČR, se 
zabývá výzkumem a  vývojem inova-
tivních řešení v medicíně. Jak vypadá 
život takového výzkumníka v  praxi 
a na které úspěchy firmy jste nejvíce 
hrdý?
Jako konzultant se pravidelně setkávám 
s  pestrým týmem odborníků pracují-
cích na  vývoji nových řešení. Vzhledem 
k  pandemii probíhá nyní prakticky veš-
kerá naše práce samozřejmě on-line. 
Nicméně komunikace a  týmový duch 
zůstávají velmi pozitivní, což vypovídá 
jak o kvalitě jedinců, tak dostupných ná-
strojů pro internetovou spolupráci a ko-
munikaci. Firma je všeobecně nesmírně 
pozitivně založená a  hrdá na  to, že se 
podílí na poskytování vědeckých a tech-
nických inovací sloužících ke zdokonalo-
vání péče.

Od  chvíle, kdy mě společnost oslovila, 
mám to potěšení pracovat se skvělými 
týmy jejích softwarových inženýrů, vývo-
jářů produktů a obchodních či klinických 

lídrů. Nemohu ještě hovořit o  dokon-
čených projektech a  velkých úspěších, 
velice nadšený jsem však z  integrujícího 
přístupu, k  němuž přispívám a  který 
firma aplikuje jak vzhledem k  běžným 
a  vážným srdečním arytmiím, tak k  vy-
užití již existujících implantovaných za-
řízení a  inovativního softwaru při práci 
s  pacienty s  podezřením na  pozitivitu či 
trpícími onemocněním covid-19.

Tento rozhovor je určen čtenářům 
v  České republice, nesmíme tedy za-
mlčet důležitou skutečnost, že vaše 
partnerka pochází právě odsud. 
Na  závěr se tedy dovolím zeptat, jak 
nás Čechy vnímáte jako národ a čemu 
bychom se podle vás mohli od  sebe 
navzájem, nejen ve vědě, přiučit.
Má pouť na cestě studia dějin a kultury 
českého národa je teprve v  počátcích, 
již teď na  mě však učinila dojem její 
hloubka a rozsah, zahrnující období ně-
kolika tisíciletí, množství kulturních prů-
sečíků a  spoustu okamžiků národních 
výzev či vůdčí role na  mezinárodním 
poli. Poté, co Česká republika povstala 
z  dvojného traumatu druhé světové 
války a  komunistického režimu, zno-
vuzrozená opět nastoupila na  cestu za-
stupitelské demokracie, řídící se z  velké 
části stejnými osvícenskými principy, 
které sloužily jako filozofický základ 
fungování vlády Spojených států. Díky 
tomuto společnému politickému a inte-
lektuálnímu rámci a  hojně sdílené kul-
turní zkušenosti jsou na tom naše země 
podobně, i co se týče společných kultur-
ních perspektiv, důrazu na pokrok v pro-
blematice lidských práv i úspěchů v ob-
lasti individuálního a veřejného zdraví.

Amerika je nicméně mladá, velká a velmi 
různorodá, zatímco český národ je mno-
hem starší a  odlišný co do  velikosti 

a  složení. Domnívám se, že kombinace 
stejných základů a  odlišných národních 
charakteristik bude i  nadále zdrojem 
vydatného proudu různých příležitostí 
k  výměně, přátelství a  vzájemnému po-
naučení. Podobné vztahy nebývají vždy 
jednoduché, nabízejí však skvělý poten-
ciál a  vzájemný respekt, obzvláště uvá-
žíme-li náklonnost obou zemí k  věcem, 
jako je umění a literatura, skvělá muzika, 
suchý humor (patřím k  fanouškům Járy 
Cimrmana) a výborné plzeňské.

Co z českého umění máte rád?
Osobně musím říct, že je jen málo 
umělců, kteří se mě dotkli natolik jako 
Kundera a  Mucha (každý svým vlast-
ním, naprosto jedinečným způsobem). 
Kunderovo filozofické zkoumání indivi-
duální volby pomáhá osvětlit povahu 
rozhodovacího procesu ukotvenou 
v  lidské zkušenosti. Muchův příspěvek 
k  estetice art nouveau pomohl defino-
vat to, co je dnes považováno za  kla-
sický, organický standard krásy. V  díle 
těchto dvou umělců je mnohé, z  čeho 
by se Američané mohli poučit. A pak sa-
mozřejmě z  povahy sametové revoluce 
roku 1989.

Dnešní doba vyžaduje nebývalou me-
zinárodní spolupráci všech národů, 
abychom dokázali porozumět původu 
covidu-19, zvládat jeho škodlivé ná-
sledky a  předcházet budoucím výsky-
tům chorob tohoto typu. Vaše prozí-
ravost a  rychlá reakce na  pandemii je 
obdivuhodná a  ještě jednou ji oce-
ňuji. Ve  Spojených státech máme zase 
ohromnou základnu pro biomedicínský 
výzkum, což, doufejme, také ponese 
ovoce, které by mohlo být užitečné v šir-
ším světovém měřítku. Doufám, že bu-
deme-li spolupracovat, můžeme všichni 
přispět k tomu, abychom tuto pandemii 
měli již brzy za sebou.  

s MIchaeleM zalIseM hovořIla MartIna hošková

Foto: archIv MIchaela zalIse a shutterstock

Rozhovor
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dNešNí doba vyžaduje 
Nebývalou meziNárodNí 

spolupráci všech 
Národů, abychom 

podobNým paNdemiím, 
jako Nás posTihla NyNí, 

dokázali čeliT.
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Rozhovor Do světa za obchodem

Pandemické 
blues

ješTě zkraje roku se usa pyšNily slibNými hospodářskými ukazaTeli. pak vypukla paNdemie 
covid-19. Touhu bílého domu americkou ekoNomiku plNě resTarTovaT už před lisTopadovými 
prezideNTskými volbami NásledNě zkomplikovaly rasové Nepokoje. evropská uNie se vyNasNaží, aby 
se TraNsaTlaNTický obchod NesTal oběTNím beráNkem pro předvolebNí proTekcioNisTický guláš.

Ekonomika USA je největší na  světě 
(před ČLR). Spojené státy jsou největším 
světovým dovozcem a  druhým největ-
ším vývozcem zboží a  také největším 
dovozcem a  vývozcem komerčních slu-
žeb. Obchod přitom představuje pouze 
27,5 % jejich HDP, které v  loňském roce 
vzrostlo o  solidní 2,3 procenta (v  roce 
2018 o  2,9 %). Míra nezaměstnanosti 
loni klesla na historické minimum 3,5 %. 
O to větší šok proto představují propady 
hospodářských ukazatelů v důsledku le-
tošní pandemie covidu-19.

STRAŠIDELNÁ ČÍSLA
Již od konce března jsou USA na neblahé 
špici celosvětového žebříčku v počtu na-
kažených, kdy evidovaly okolo 143 tisíc 
případů a něco přes 2500 úmrtí. Mezitím 
se čísla do  začátku června vyšplhala 
na  1,9 milionu nakažených a  110 tisíc 
úmrtí. Zatímco předběžné údaje za první 

čtvrtletí, které zahrnovaly pouze ome-
zené období dopadu pandemie, vyká-
zaly meziroční pokles HDP o  4,8 %, pro-
gnóza pobočky Federální rezervní banky 
v  Atlantě pro druhé čtvrtletí odhaduje 
bezprecedentní pokles o 42,8 %.

Maloobchodní tržby v  USA v  dubnu 
klesly o  rekordních 16,4 % a  průmys-
lová výroba o  11,2 %. Podle oficiální 
vládní statistiky dosáhla míra nezaměst-
nanosti v  USA na  konci dubna 14,7 %, 
přičemž podle ekonomů je „reálná“ 
míra nezaměstnanosti až 22,8 %. U  níz-
kopříjmových domácností (s  ročním 
příjmem do  40 tisíc dolarů) prý může 
nezaměstnanost dosahovat až 40 %. 
Taková čísla Američané nepamatují 
od  dob velké hospodářské krize ve  30. 
letech minulého století. Aby toho ne-
bylo málo, přibyly k  výčtu neblahých 
zpráv ze zámoří občanské nepokoje 
ve  více než 100 městech USA vyvolané 

zabitím neozbrojeného Afroameričana 
George Floyda policisty v  Minneapolisu 
25. května. Analytici varují, že kromě ra-
bování a  vandalismu mohou nepokoje 
v krátkodobém horizontu mít nepříznivý 
dopad na  důvěru spotřebitelů a  inves-
torů. I když přímé hospodářské důsledky 
nepokojů nebudou trvalé, jejich načaso-
vání odsune hospodářské zotavení země.

Právě s  cílem kýženého odvrácení 
zhoubných dopadů pandemie na  ame-
rickou ekonomiku prezident Trump již 
27. března podepsal oběma komorami 
Kongresu schválený záchranný balí-
ček ve  výši 2 bilionů dolarů, zahrnující 
přímé platby občanům, 500 miliard půj-
ček pro korporace, 367 miliard pro malé 
podniky a 100 miliard pro zdravotnictví. 
Federální ministerstvo financí za  měsíc 
duben oznámilo rekordní rozpočtový 
schodek 738 miliard dolarů, který jako 
první již plně zachycuje vládní výdaje 
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spojené s  fiskálními stimuly na  pomoc 
ekonomice. Šéf americké Federální re-
zervní banky (Fed) Jerome Powell uvedl, 
že pro záchranu ekonomiky bude zapo-
třebí dalších masivních fiskálních opat-
ření, aby se zamezilo delšímu období 
nízkého růstu produktivity a stagnujícím 
příjmům. Celková hodnota dosavad-
ních stimulů a  záchranných fondů do-
sahuje téměř 3 biliony dolarů a Kongres 
jedná o  dalším kole fiskálních opatření. 
Ředitel rozpočtového úřadu amerického 
Kongresu Phillip Swagel poznamenal, 
že schodek rozpočtu dosáhne historické 
úrovně „nevídané od  druhé světové 
války“. Podle analýzy jeho úřadu z  pře-
lomu května a června se v důsledku pan-
demie sníží americké HDP v nastávajícím 
desetiletí o přibližně 8 bilionů dolarů.

Z NEJHORŠÍHO VENKU?
Jistým povzbuzením je, že od druhé po-
loviny dubna dochází v celostátním prů-
měru k  mírnému poklesu růstu počtu 
nově nakažených i počtu úmrtí. Většina 
států USA proto již přistoupila k postup-
nému uvolňování omezení pro fungo-
vání podniků i pro běžný život obyvatel 
(přímá nařízení, potažmo zákazy, jsou 
v  gesci jednotlivých států, které je při-
jaly v  různém rozsahu a  míře; federální 
vláda po  vypuknutí pandemie pouze 
nedoporučila shromažďování více než 
deseti osob). Postupně a za zpřísněných 

opatření dochází k  otevírání obchodů, 
restaurací a dalších veřejně přístupných 
zařízení.

Kvůli násilným protestům napříč nej-
většími americkými městy však byly 
některé místní úřady přinuceny kýžené 
znovuotevírání ekonomiky fakticky opět 
odložit: šest států a  13 měst vyhlásilo 
v  souvislosti s  nepokoji stav nouze, nej-
méně 26 měst uložilo zákaz vycházení. 
Majitelům podniků, které byly po deseti-
týdenní nucené uzavírce mnohdy již bez-
tak na hranici solventnosti, přibyly ke sta-
rostem ještě obavy z  rabování. Dosud 
křehké hospodářské oživení se tím nutně 
zpomalí.

Ač demokraté a  republikáni k  hospodář-
ské obnově přistupují s  odlišnými dů-
razy (prezidentův tým a  republikáni tlačí 
na „bezodkladné“ znovuotevření ekono-
miky, demokraté jsou k  trvající hrozbě 
nákazy obezřetnější), závisí tempo uvol-
ňování, včetně návratu lidí do  práce  či 
obnovení činnosti škol, na  měřitelných 
kritériích, zejména na  rychlosti poklesu 
nových případů nákazy a na kapacitě tes-
tování. Dostupnost testů se tak stává ože-
havým politickým tématem. V  USA bylo 
od  počátku pandemie provedeno cca 
10  milionů testů (nejvíc na  světě) a  pre-
zident Trump testování  vyzdvihuje mezi 
největší úspěchy své administrativy v boji 
s  koronavirem. Federální vláda oznámila, 

že kapacity testování bude nadále navy-
šovat, aby v září bylo možné provést 40 až 
50 milionů testů.

Ani nastolené tempo testování však 
nezažehná skutečnost, že nepříznivé 
ekonomické dopady pandemie  nej-
spíše potrvají až do  roku 2021, a  budou 
tedy panovat i  ještě letos v  listopadu, 
kdy půjdou američtí voliči k  volebním 
urnám (případně korespondenčně od-
volí „bezkontaktně“). Jelikož původním 
Trumpovým trumfem pro znovuzvolení 
byl právě předcházející hospodářský dy-
namismus, bude se tak nyní muset po-
ohlédnout po jiných volebních tématech.

PRŮMYSLOVÁ ZÁKLADNA
Prezident Trump, který se úřadu ujal 
s  ambicí odstranit obchodní deficit 
USA, za  své osvědčené téma dlou-
hodobě považuje protekcionismus. 
Republikánské i demokratické administ-
rativy po dlouhá desetiletí zastávaly ná-
zor, že volný obchod podporuje hospo-
dářský růst a  lepší mezinárodní vztahy. 
Trump však nijak neskrývá, že tyto zá-
sady nesdílí. Od roku 2018, kdy pod zá-
minkou ochrany národní bezpečnosti 
jednostranně zvedl cla na  dovozy oceli 
a  hliníku, udržuje větší či menší napětí 
v  obchodních vztazích nejen s  Čínou, 
ale i  dalšími partnery – včetně EU. 
Pandemie covidu-19 z jeho pohledu jen }}

Spojené státy americké
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dále obnažila citlivá místa globálních 
dodavatelských řetězců, nejmarkantněji 
u zdravotnických ochranných pomůcek.

Hlavní americký obchodní vyjed-
navač (USTR) Robert Lighthizer se 
ve  svém  květnovém článku pro deník 
New York Times kriticky vymezil proti 
přesouvání výroby nadnárodními kor-
poracemi do  zámoří, jež prý zanechalo 
Spojené státy strategicky zranitelné. 
Obchodní úspěch a  ekonomická efekti-
vita podle něj už nesmějí být jedinými 
vodítky obchodní politiky; zásadní má 
být vytváření a  zachování pracovních 
míst ve  zpracovatelském průmyslu 
v USA, neboť ta přispívají nejen k tvorbě 
HDP, ale i  ke  zdraví a  štěstí amerických 
občanů. Skutečnost, že  R. Lighthizer 
v  témže článku poukazuje na  údajné 
konkurenční znevýhodnění USA nerov-
nými pracovně-právními a ekologickými 
standardy, si lze vykládat i tak, že terčem 
jeho zloby není Evropská unie.

VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI 
ZŮSTÁVAJÍ

K  tomu upíná své naděje Lighthizerův 
evropský protějšek, komisař EU pro ob-
chod Phil Hogan, který doufá, že hospo-
dářský dopad pandemie oživí úsilí o zlep-
šení místy napjatých obchodních vztahů 
mezi USA a  EU. Ty prezident Trump 
opakovaně jitří výhrůžkami navýšení 
cel na  dovozy aut z  EU, ač od  výhrůžek 
i  pod tlakem amerických zákonodárců 

pokaždé ustoupil. Kromě toho hrozí USA 
jednotlivým členským státům EU (včetně 
ČR) uvalením cel v  případě jednostran-
ného zdanění digitálních služeb. 

V dopise R. Lighthizerovi komisař Hogan 
apeluje na  společné vůdčí postavení 
USA a  EU v  mezinárodním obchodě. 
Dlouhodobou snahou EU je sjednání 
případných obchodních dohod s  USA, 
k  čemuž členské státy udělily Evropské 
komisi mandáty již v  dubnu 2019.
Pandemie může úsilí paradoxně posí-
lit, jelikož je přes oceán sdíleno množ-
ství akutních témat. Komisař Hogan 
tak kromě aktuální priority snižování 
vzájemných celních a  regulatorních 
překážek obchodu se zdravotnickým 
materiálem a případné spolupráce v ob-
lasti rezerv vyzývá ke koordinaci při zno-
vunastolení tržních podmínek obchodu, 
aby se státem ovládaným ekonomikám 
neposkytla záminka k  jejich netržní 
praxi v rozporu s WTO.

Zároveň nabádá k  řešení sporných otá-
zek mezi EU a  USA a  k  vzájemné dees-
kalaci, k  čemuž současná krize skýtá 
politickou příležitost. Dopis tak staví 
na iniciativě zkraje roku (před pandemií) 
zahrnující vyvážené snížení cel na určité 
průmyslové výrobky, zjednodušení sa-
nitárních a  fytosanitárních požadavků 
na  dovoz zemědělských a  potravinář-
ských výrobků a  dohodu o  posuzování 
shody. Ačkoli předchozí jednání byla 
pandemií zpomalena, naděje na  sni-
žování překážek pro české vývozce 

zůstává. Komisař Hogan dále nabízí po-
sílení transatlantické spolupráce v  ob-
lasti technologií a  kybernetické bez-
pečnosti (vývozní kontroly, investiční 
screening, 5G, umělá inteligence), kde 
zejména netržní ekonomiky představují 
strategickou výzvu.

Nabídka společného transatlantického 
postupu vůči netržním ekonomikám 
může v  Americe padnout na  úrodnou 
půdu. Ekonomická rivalita s  ČLR, nově 
podbarvená původním zdrojem nákazy, 
zakořeňuje v  USA atmosféru ostražitosti 
a asertivity vůči nastupující druhé super-
velmoci, která by patrně do  velké míry 
přetrvala, i kdyby ve Washingtonu došlo 
v  listopadu k  volební obměně garnitur. 
Volební souboj se tak vede spíše o  po-
dobu zotavení amerického hospodář-
ství. I  poradci prezidenta Trumpa však 
připouštějí, že k  úplnému ozdravení 
ekonomiky, respektive návratu ke  stavu 
před dopadem pandemie, který zna-
menal nejdelší hospodářskou expanzi 
v  historii USA, nedojde, dokud proti co-
vidu-19 nebude nalezena vakcína.  

text: dan Macek

Foto: shutterstock a archIv autora

}}

Dan Macek, oddělení 
Amerik, odbor zahraničně 
ekonomických politik II, 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR

Do světa za obchodem

Jindy přelidněný Manhattan v půlce května
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aMerika na křižovatce
zaTímco evropa se již uzavírala, v usa vypukla NákupNí 
horečka Teprve okolo 15. březNa. frekveNce Nákupů 
domácNosTí se skokově zvýšila o 39 % a počeT NakupovaNých 
položek během jedNoho Nákupu vzrosTl o 14 %. osmého 
dubNa přesáhl počeT mrTvých 14 Tisíc a usa se sTaly Novým 
epiceNTrem epidemie. ke koNci kvěTNa dosáhl počeT mrTvých 
více Než 103 Tisíc a američaNé sledovali se směsicí úžasu, 
sTrachu, Nedůvěry a vzdoru hisToricky prvNí mediálNí kampaň 
o Novém viru servírovaNou oN-liNe v reálNém čase. sTáTy 
a zdravoTNická zařízeNí si koNkurovaly v závodě o zajišTěNí 
poTřebNého zdravoTNického maTeriálu a TržNí ceNy NěkTerých 
položek vyléTly až Na sedmiNásobek.

Guvernéři jednotlivých států reagovali 
na  vzniklou situaci s  odlišnou naléha-
vostí, rozsahem uzavírání a  rychlostí 
znovuotevírání. Čím déle krize trvá, tím 
více se vzmáhá jak strach, tak i spontánní 
odpor proti uzavření ekonomiky. Podle 
amerického Centra pro kontrolu nemocí 
je 80 % infikovaných osob asymptoma-
tických, tj. nevykazujících žádné pro-
blémy ani příznaky. Ročně umírá v  USA 
okolo 200 tisíc osob na  kardiovaskulární 
choroby, 152 tisíc na  rakovinu a  40 tisíc 
na  onemocnění dolních cest dýchacích. 
Více než 90 % lidí, kteří podlehli korona-
viru covid-19, mělo jiné závažné zdra-
votní komplikace. Kdo si může být jist, 
že každá oběť koronaviru netrpěla něja-
kými, třeba ještě skrytými zdravotními 
problémy? Kolik z  oněch 103 tisíc úmrtí 
bylo pouze a opravdu způsobeno novým 
koronavirem? Celkově umírá v USA ročně 
zhruba 2,8 milionu lidí, takže 103 tisíc 
úmrtí reprezentuje pouze zhruba 3 %. 
Kolik lidí zemře v důsledku poklesu ame-
rického HDP a odložení nutných operač-
ních zákroků?

Ekonomický šok přišel téměř současně 
se zdravotní krizí. Dow Jonesův index 
newyorské burzy klesl během několika 
dnů z  29 tisíc bodů na  téměř 18 tisíc 
a  až po  mohutných intervencích fede-
rální vlády a  Fedu se do  konce května 
pomalu vrátil nad 25 tisíc bodů. HDP 
v prvním čtvrtletí meziročně kleslo o 5 % 

a  ve  druhém se očekává pokles ještě 
větší. Trhy jsou nejisté a  mnozí analy-
tici poukazují na  to, že vývoj newyor-
ské burzy je odtržen od  reálné ekono-
miky, kde přibylo minimálně 40 milionů 
nově nezaměstnaných. Federální vláda 
a Kongres schválily zákony určené ke sti-
mulaci trhu a  rozhodly se napumpovat 
do  ekonomiky minimálně čtyři biliony 
dolarů určené jak nejvíce postiženým 
oblastem hospodářství, tak i  k  přímým 
výplatám občanům pod učitou hranicí 
ročního příjmu. Tento stimul zvýšil fede-
rální dluh o  více než 20 % a  představuje 
zhruba 13 % amerického HDP, ale napří-
klad Německo aktivovalo hospodářský 
stimul ve  výši 32 % HDP a Velká Británie 
ve výši 19 % HDP.

Názory na  vývoj americké ekonomiky 
v blízké budoucnosti se liší a jsou ovliv-
něny vnímáním důsledků nadcházejí-
cích listopadových voleb. Vakcína proti 
covidu-19 asi nebude určujícím hybate-
lem restartování ekonomiky. Tím budou 
naléhavé ekonomické tlaky, které bude 
muset nová vláda řešit po vyčerpání síly 
stimulů. V  oblasti globálního obchodu 
zůstává zásadní otázkou budoucnost 
americko-čínských vztahů. Pokud nová 
americká administrativa přistoupí k  do-
hodě o  Transpacifickém obchodním 
partnerství, vliv Číny na  globální eko-
nomiku bude výrazně oslaben. USA 
pak budou moci usilovat o  podobnou 

partnerskou transatlantickou dohodu 
s EU, poté o obchodní dohodu všech an-
glicky hovořících zemí a  o  znovuobno-
vení zpřetrhaného globálního obchodu 
na  bázi vzájemné ochrany intelektuál-
ního vlastnictví, ochrany stejných práv 
a  pracovních podmínek zaměstnanců 
a svobodné a rovné konkurence soukro-
mých podniků.

Hlavním zdrojem růstu amerického 
HDP je domácí poptávka, nikoli export, 
a  mnohé bude tedy záviset na  rych-
lém snížení dnešní vysoké nezaměst-
nanosti. Avšak základní článek ame-
rické ekonomiky, neuvěřitelně rychle 
reagující soukromý sektor, zůstal díky 
podpoře Fedu a  federálním stimulům 
zachován, i  když samozřejmě nikoli 
bez problémů. Takže ekonomika bude 
schopna absorbovat pracovní sílu velmi 
rychle. Podnikatelská Amerika celý svět 
možná znovu překvapí.  

text: MIro hošek

Foto: Marek jenšík a shutterstock

Komentář

Miroslav Hošek stojí 
od roku 2006 v čele americké 
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názory prezentuje  
na www.tristiri.cz
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Jan Kubata:

investovat nyní 
do amerického trhu?
ano, Může to být velMi efektivní
„počáTkem březNa jsme očekávali růsT hdp v usa ve výši dvou až Tří proceNT, a za Necelé 
dva měsíce je všechNo jiNak,“ říká řediTel regioNálNího ceNTra severNí amerika a ausTrálie 
ageNTury czechTrade v chicagu jaN kubaTa a vysTihuje Tím siTuaci, v Níž se ociTly ekoNomiky 
po celém svěTě vlivem paNdemie. „do propukNuTí oNemocNěNí byla ekoNomika usa ve velmi 
dobré koNdici: hdp rosTlo sTabilNím Tempem, NezaměsTNaNosT byla NejNižší v hisTorii země, 
bylo provedeNo razaNTNí sNížeNí daNí a mezi podNikaTeli vládla proiNvesTičNí a opTimisTická 
Nálada. dNes se spojeNé sTáTy propadají do ekoNomické deprese. vláda se sNaží podpořiT 
ekoNomiku, a proTo schválila mNoho podpůrNých balíčků v řádech sTovek miliard dolarů. 
uvidíme, zda To bude sTačiT,“ dodává jaN kubaTa exkluzivNě pro Trade News.

Jaké pozorujete v  USA hlavní změny 
v důsledku pandemie koronaviru?
Změny jsou značné. Hodně lidí se pře-
sunulo na  home office, někde i  nastálo. 
Transformuje se realitní trh. Přibývají 
volné kanceláře a  firmy si budou chtít 
udržet klienty, takže začnou zlevňo-
vat. Tento trend se projeví i  v  dalších 
odvětvích, jako je hotelnictví, zábavní 
parky či kina. Na  druhou stranu to při-
nese velkou vlnu zdražování a  krachů 
malých a  středních firem. Americká ob-
chodní komora odhaduje, že pandemie 
se dotkne až 40 procent z nich i přesto, 
že prezident Trump podepsal 27. března 
CARES Act, který zahrnuje úlevy a  pod-
poru pro malé podnikatele ve  výši 
376 miliard dolarů.

POSTAVME NOVOU 
STRATEGII
Jaký dopad bude mít očekávaná 
recese amerického hospodářství 
na  export českých firem do  USA? 
Platí i  v  tomto případě, že krize je 
příležitost?

Podpora exportu

Jan Kubata, ředitel 
regionálního centra 
Severní Amerika 
a Austrálie agentury 
CzechTrade
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Jistě, příležitosti se objevují vždycky 
a  krizové podmínky přinášejí pro pod-
niky i  veřejnou správu nové výzvy. 
Musíme se rychle orientovat ve  změ-
nách, sledovat trendy. Navzdory ko-
ronavirové době umět efektivně po-
radit českým exportérům, pomoci jim 
navázat nové kontakty s lidmi, kteří jsou 
opravdovými hráči v obchodu a nákupu 
a  kteří mohou být klíčovými partnery 
ve snaze nahradit ztracená odbytiště. Je 
třeba objektivně vyhodnotit informace, 
uvědomit si, že to bude těžší než před 
čtvrt rokem, a postavit novou strategii.

Nedělejme si iluze, že se USA budou 
chovat jinak než evropské země. Každý 
se bude snažit podpořit především své 
lidi a  podniky. Podle mého odhadu do-
jde ve strategických oblastech ke staho-
vání výroby z Asie. Investice do americ-
kého trhu může být v tomto čase velmi 
efektivní. Tím říkám, že založit v  USA 
pobočku, sklad, výrobu a  zaměstnat 
Američany může v  budoucnu přinést 
benefity v  podobě různých podpor ze 
strany státu.

Dveře otevřené dokořán bude mít 
zboží pro řešení problémů a  nových 
skutečností vzniklých vlivem pande-
mie – od  zdravotnických potřeb a  vy-
bavení, přes bezpečnostní technolo-
gie, nanotechnologie po  termokamery 
a  jiné. Naopak běžné výrobky bez vyšší 
přidané hodnoty, které bylo již před vy-
puknutím pandemie obtížné prodat, 
budou takřka neprodejné.

Co dalšího teď bude pro české expor-
téry na americkém trhu těžší?
Mezinárodní obchod obecně je teď ob-
tížnější po  celém světě, hlavně kvůli 
uzavírání dopravních cest. Pokud jde 
o  USA, drobná uvolnění restrikcí se ob-
jevují, třeba Úřad pro kontrolu potravin 
a  léčiv (FDA) zmírnil podmínky pro do-
voz ochranných roušek, které nejsou 
určené pro zdravotnictví. Ale velké le-
gislativní změny, které by zjednodušily 
vstup zboží na  území USA, se neočeká-
vají. Ochrana amerických výrobců, za-
městnavatelů a  spotřebitelů se naopak 
bude upevňovat. Bude posilovat „Buy 
American, Hire American“, tedy že ame-
rické firmy a  orgány budou upřednost-
ňovat, zaměstnávat a  nakupovat ame-
rické zboží, služby a lidi.

USA jsou velkým trhem založeným 
na  spotřebě, úvěrech a  otevřeném 

přístupu k penězům. Je to také nejkon-
kurenčnější trh na  světě. Byl a  zůstane 
v každé době. V Česku ale máme talen-
tované a  flexibilní podnikatele, kteří 
si poradí v  každé situaci. O  tom se pře-
svědčuji každý den.

USA jsou také největším světovým 
producentem ropy. Jak se současný 
propad cen této suroviny podepíše 
na tamní ekonomice?
To je velký problém a  mnoho těžařů, 
především těch, kteří dobývají z  břid-
lic, se dostává na hranu krachu. Situace 
bude trvat tak dlouho, dokud budou 
platit zákazy, podniky nebudou vyrá-
bět a  nebude se cestovat. Galon ben-
zinu se v  dubnu prodával pod dva do-
lary, což bylo přibližně o  dolar méně 
než o  tři měsíce dříve. Nyní se cena 
ropy pozvolna zvedá, na  pumpách je 
okolo 2,5  dolaru za  galon, také stoupá 
spotřeba. Zaznamenali jsme rovněž 
zájem čínských společností o  nákup 
texas kých ropných polí.

PODPORA HOSPODÁŘSTVÍ 
BUDE POKRAČOVAT BEZ 
OHLEDU NA VÝSLEDEK 
VOLEB

Jaký vývoj očekáváte v  souvislosti 
s  podzimními prezidentskými vol-
bami? Může Donald Trump ve snaze 
o  znovuzvolení přijít s  význam-
nějšími opatřeními na  podporu 
ekonomiky?
Hospodářská situace každého Ameri-
čana bude hrát ve  volbách důležitou 
roli. Trump má tu výhodu, že své pří-
padné ekonomické balíčky bude moci 
uvést do  praxe, pokud mu to demo-
kraty ovládaná Sněmovna reprezen-
tantů umožní a nezablokuje. I nově zvo-
lený prezident jistě podpoří americké 

hospodářství. Uvidíme, v jakém rozsahu 
se to dotkne zahraničního obchodu.

Může z  vašeho pohledu dojít k  zá-
kazu nebo výraznému omezení imi-
grace do USA?
Ano, a už se to i děje. Nyní platí šedesá-
tidenní zákaz vstupu pro imigranty žáda-
jící o trvalý pobyt. Zda se bude prodlužo-
vat nebo ne, se uvidí, ale snahou bude 
ochránit americký pracovní trh. USA se 
blíží ke  čtyřiceti milionům nezaměstna-
ných. Také platí, že do  Spojených států 
nemohou cestovat lidé ze schengen-
ského prostoru a  dalších zemí. Čili ome-
zení imigrace tu je a  musíme si počkat, 
jak se bude uvolňovat či utahovat.

Jaké projekty partnerství veřejného 
a  soukromého sektoru (PPP) v  USA 
mohou být zajímavé z  pohledu ob-
chodních příležitostí?
Pomocí PPP se nejen federální vláda, 
ale i  guvernéři snaží použít soukromé 
peníze při řešení této vážné situace. 
Na  projekty zde nahlížejí pozitivněji než 
třeba u  nás. Bohužel pro české firmy 
stále platí, že v  případě tendrů z  veřej-
ných peněz je téměř nemožné uspět bez 
amerického partnera. Jsou tu ochranná 
opatření, která limitují přístup podnika-
telských subjektů ze zahraničí a  prote-
žují ty americké. Tyto netarifní bariéry 
měla odstranit smlouva mezi EU a  USA, 
tzv. TTIP. Vedle toho také od  začátku 
dubna běží tzv. Paycheck Protection 
Program. Jde o  federální program, 
který je řízen Ministerstvem financí USA 
a  Ministerstvem pro malé podnikání 
a slouží na ochranu malých podnikatelů.

Zmínil jste smlouvu TTIP. Jak to vy-
padá s  jejím vyjednáváním? Jaké 
hlavní plusy přinese?
Věřím, že by krize v  dohledné době 
mohla přimět obě strany, aby se vrátily 
k  jednacímu stolu, pokusily se společně 
odstranit tarifní i netarifní bariéry, otevřít 
obrovský trh a vstup na něj oboustranně 
zlevnit. Už pouhé uznávání evropských 
certifikací zde v  USA by českým firmám 
výrazně pomohlo. Budeme věřit, že se to 
povede.  

za rozhovor děkuje danIel lIbertIn

Foto: archIv czechtrade

Spojené státy americké

je Třeba objekTivNě 
vyhodNoTiT iNformace, 
uvědomiT si, že To bude 

Těžší Než před čTvrT 
rokem, a posTaviT 
Novou sTraTegii.
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Za kvalitu léčivých látek  
si ZákaZníci raděJi připlatí
nejen v době pandeMické
s koroNavirovou krizí ožila mezi paměTNíky předlisTopadové české Tradice vývoje a výroby 
vakcíN Touha resusciTovaT TeNTo obor, kTerý u Nás úspěšNě pokračuje Na bázi průmyslu geNerik 
a léčivých láTek. mezi jeho NejpresTižNější subjekTy se řadí česká chemicko-farmaceuTická 
společNosT farmak se sídlem v olomouci.

RENESANCE KAPITALISMU 
V ČECHÁCH
Inženýr Jiří Žák působil od  roku 1960 
jako výzkumný a  vývojový pracovník 
ve  státním podniku Farmakon, který 
vyráběl vitaminy a  potravinové do-
plňky. Když začátkem devadesátých let 
vyhrál výběrové řízení na  ředitele, na-
stoupil do  funkce v  době, kdy zanikaly 

kontrakty, klesal objem výroby a  pro-
deje a  docházelo k  propouštění. Bylo 
by tehdy bláhové snažit se postavit 
silnější zahraniční konkurenci v  oboru. 
Jako dlouholetý pracovník a  stávající 
ředitel dostal za  úkol připravit privati-
zaci a  přeměnu podniku na  akciovou 
společnost. Jenomže koupit továrnu 
a  restrukturalizovat výrobu znamenalo 
vzít si zhruba půlmiliardovou půjčku. 

Většina akcionářů se riskantního kroku 
zalekla, své podíly nabídla a odešla.

Zajistit firmě budoucnost znamenalo 
zásadně obměnit výrobní portfolio. 
„Specializujeme se na  účinné léčivé 
látky, konkrétně generika, tedy látky, 
u nichž již skončila originální patentová 
ochrana. Našimi nejvýznamnějšími 
odbytišti jsou trhy, které jsou vysoce 

Profiliga

Výroba generik v olomoucké rodinné společnosti FARMAK
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regulované a  náročné, kde obchodní 
partneři vyšší cenu za  vyšší kvalitu 
u naší produkce akceptují. Máme klien - 
ty ve  Spojených státech, Japonsku, 
Jižní Koreji, Evropě, Brazílii a  dalších 
zemích. Jen zlomek indických a  čín-
ských firem dokáže splnit podmínky 
zákazníků na  takové úrovni jako my. 
Dokonce dodáváme předním indickým 
farmaceutickým firmám substance, 
které pro export finálních lékových fo-
rem nedokáží v požadované kvalitě vy-
robit samy,“ říká obchodní ředitel David 
Viktorín.

CESTA NA NEJNÁROČNĚJŠÍ 
TRH

V  roce 1997 nastal v  historii Farmaku 
kritický moment. Byl tehdy postižen po-
vodněmi, ale přesto splnil nejpřísnější kri-
téria stanovená americkým Úřadem pro 
kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug 
Administration, FDA). Tím se firmě, do té 
doby operující hlavně v  Evropě, otevřel 
také americký trh považovaný v  oboru 
za nejnáročnější.

„Mezi lety 1998 až 2000 jsme do  USA 
začali dodávat substance a  spolupraco-
vat s  lokální partnerskou společností. 
Ve  Spojených státech totiž zahraniční 
firma nemůže dodávat léčivé látky přímo 
zákazníkům, ale jen přes místní obchodní 
společnost. Pomocí této společnosti  
jsme se jako první dostali na  tamější trh 
s  produktem sloužícím k  uvolnění sval-
stva, který se nachází v  našem portfoliu 
dodnes. V  dalších zhruba třech letech 

nám jeho prodeje v  USA přinesly zisky, 
které nejen pomohly plně uhradit privati-
zační úvěr, ale i uskutečnit mnoho inves-
tic do  budoucna,“ připomíná obchodní 
ředitel fakt, jak je důležité být ve správný 
čas na správném místě.

KONKURENCE A PHARMA 
SUPPLY CHAIN

Zajímá nás, jak vnímají tlak konkurenč-
ních firem. „Konkurence nás nemá jak 
zkopírovat, protože proces syntézy 
léčivých látek je velmi komplikovaný 
a  u  každé látky unikátní. Jedná se spíš 
o  kličkování mezi podanými patenty 
a  správné načasování vstupu na  trh. 
Každá firma z  našeho  oboru si volí 
vlastní interní rozvojovou strategii, 
která nastaví patřičné procesy vedoucí 
ke  schvalování produktů pro vlastní 
výzkum a  vývoj a  následné zavádění 
úspěšných projektů do  výroby, čímž je 
zajištěna kontinuální obměna výrobko-
vého portfolia.

My se zaměřujeme na  heterocyklickou 
chemii, konkrétně na  substance z  kate-
gorie tzv. niche API (aktivních farmace-
utických substancí). Jedná se o  vysoce 
aktivní látky, které nejsou pro každého 
snadno vyrobitelné. Pečlivě si vybíráme 
malokapacitní, vysoce rentabilní pro-
dukty, jejichž chemie je pro řadu konku-
rentů z levnějších částí světa příliš kom-
plikovaná. Máme tedy prostor zaujmout 
zákazníky ze sofistikovaných regulova-
ných trhů, kteří za naši středoevropskou 
kvalitu a podporu při tvorbě registrační 

dokumentace rádi zaplatí adekvátní 
cenu,“ shrnuje firemní politiku vnučka 
zakladatele Marta Sova, členka dozorčí 
rady a obchodní manažerka Farmaku.

Pandemie SARS CoV-2 a  s  ní související 
rozpad dosavadních dodavatelských ře-
tězců urychlily trend deglobalizace, kdy 
řada firem přesunuje svou výrobu z Číny 
do  domovských zemí. Ještě závažnější 
bylo nedávné zjištění, jak silně jsou člen-
ské státy EU závislé na  dovozu ochran-
ných zdravotnických pomůcek a  ge-
nerických látek zejména z  Číny a  Indie. 
Čeká nás tedy v brzké době masivní pře-
sun strategických výrob do Evropy?

„Není pochyb o  tom, že se dodavatel-
ské řetězce změní, některé interme-
diáty se pravděpodobně budou vyrá-
bět v  Evropě, pokud evropští zákazníci 
akceptují vyšší cenu léčivých látek 
a  potažmo finálních léčivých produktů. 
I  v  takovém případě však bude část 
vstupních substancí pocházet z  as-
poň zatím nejlevnějších zdrojů, tedy 
z Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie. 
V  Evropské unii nejsou totiž z  environ-
mentálního hlediska některé výroby 
uskutečnitelné,“ uvádí David Viktorín re-
lokalizaci zdrojů na pravou míru.

KDO VE FARMACII 
NĚCO ZNAMENÁ, MÍŘÍ 
KAŽDOROČNĚ DO NEW 
YORKU

Nejvýznamnější mezinárodní setkání 
ve  pharma světě je soubor veletrhů 
CPhl, který se koná v  různých částech 
světa, v  čele s  evropskou putovní vý-
stavou CPhI WorldWide, a  na  americ-
kém kontinentě je to potom legendární 
DCAT Week v New York City.

CPhl má více formální charakter, zahr-
nuje všechny články farmaceutického 
řetězce – od  vstupních materiálů, inter-
mediátů a API přes laboratorní a strojní 
vybavení až po  obalovou techniku. 
FARMAK se jej pravidelně účastní jako 
vystavovatel s  vlastním stánkem v  API 
Gold, nejlukrativnější zóně určené pro 
výrobce léčivých látek.

DCAT Week je přední obchodní roz-
vojová akce každoročně pořádaná 
v březnu pro firmy, které se zabývají far-
maceutickým vývojem, výrobou a s nimi 
spojeným průmyslem. Akce je pravi-
delně organizována sdružením Drug, }}

Marta Sova, členka dozorčí rady 
a obchodní manažerka společnosti FARMAK

FARMAK

David Viktorín, obchodní ředitel 
společnosti FARMAK
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Chemical & Associated Technologies 
Association (DCAT).

„Na  rozdíl od  mnoha veletrhů či konfe-
rencí nabízí DCAT Week možnost pořádat 
soukromá setkání se zákazníky, dodava-
teli a potenciálními obchodními partnery 
v soukromých apartmá, které je potřeba 
zavčas rezervovat v  řadě určených ho-
telů kolem památného místa setkávání, 
slavného hotelu Waldorf Astoria v  New 
Yorku. Ačkoliv jsou tato setkání většinou 
předem naplánovaná a  harmonogram 
má každý správný účastník řádně zapl-
něný již pár týdnů předem, nabízí tato 
akce i  další příležitosti pro vzdělávání, 
networking a náhodná obchodní propo-
jení,“ vysvětluje Marta Sova.

Letošní rok je naprosto atypický tím, 
že se DCAT Week poprvé ve  své stotři-
cetileté historii neuskutečnil. Omezení 
kvůli pandemii se promítla nejen do po-
řádání setkání s  vyšším počtem účast-
níků, ale i do běžných obchodních aktivit.

KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST 
K RŮSTU

„Již během roku 2018 jsme museli reago-
vat na  neustále se zvyšující regulatorní 
nároky při registraci našich výrobků, což 
vyústilo v  nutnost patřičně upravit i  do-
savadní obchodní strategii. Ta by se teď 
dala shrnout do  jediného hesla: soustře-
dit se bez kompromisů na  to, co je sku-
tečně důležité. Zavedením minimálního 
objednatelného množství, zrušením 

nerentabilních výrob nebo pečlivým vý-
běrem teritorií, v  nichž podáváme nové 
registrace, jsme dosáhli výrazného ze-
fektivnění naší práce. Stejně tak jsme 
schopni tam, kde to má smysl, poskyt-
nout mnohem flexibilnější servis, než 
tomu bylo v  minulosti. Tyto změny se 
velmi pozitivně odrazily na výsledcích již 
v  minulém roce, kdy jsme zaznamenali 
nejvyšší tržby za  posledních patnáct let. 
Pevně věříme tomu, že tento trend bude 
pokračovat i  v  následujících letech, což 
je pro mě momentálně i tou největší vý-
zvou,“ shrnuje David Viktorín.

Současná neobvyklá situace měla pře-
kvapivě i  další pozitivní vliv. Donutila 
například obchodní partnery Farmaku 
přemýšlet o  svých požadavcích s  del-
ším předstihem. Sdílení objednávek 
a  závazných výhledů na  několik měsíců 
dopředu tak dává olomoucké rodinné 
firmě větší prostor výrobní kampaně 
a dodávky co nejlépe plánovat.

„O čem jsme si ještě nedávno mohli ne-
chat zdát, se stalo téměř ze dne na den 
skutečností. Podle kapacitních možností 
můžeme upřednostnit ziskovější výroby 
a vybírat si, komu zboží alokujeme. Také 
musím říct, že nás to hodně posunulo, 
co se týče využívání informačních tech-
nologií. Nastavili jsme si nové způsoby 
interní i  externí vzdálené spolupráce 
a komunikace,“ uzavírá Marta Sova.  

text: věra vortelová

Foto: archIv společnostI FarMak, a.s.

}}

FARMAK, a.s.
Ryze českou rodinnou společ-
nost zaměřenou na  vývoj, výrobu 
a  prodej aktivních léčivých látek, 
meziproduktů a  chemických spe-
cialit založil společně s  mana-
žery státního podniku Farmakon  
v  roce 1992 absolvent VŠCHT 
v  Pardubicích a  dlouholetý vý-
zkumný a  vývojový pracovník 
Ing.  Jiří Žák. V  roce 1996 podnik 
privatizoval a  je jeho generálním 
ředitelem, většinovým vlastníkem 
a předsedou představenstva.
FARMAK exportuje více než 95 % 
produkce zhruba 150 zákazníkům 
z  padesáti zemí světa. Významný 
podíl tvoří vývoz do  Spojených 
států.

Profiliga

Reaktor hlavní výrobní linky
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l  Státní specializovaná bankovní instituce, součást systému státní podpory 
exportu a ekonomické diplomacie.  

 
l  Financuje český export, posiluje mezinárodní konkurenceschopnost českých 

firem, pomáhá budovat povědomí o České republice v zahraničí.  
 
l  Zaměřuje se na teritoria s velkým potenciálem pro český export, včetně těžko 

dostupných, ale rychle rostoucích trhů. Napomáhá diversifikaci českého 
exportu v souladu s poptávkou českých exportérů.  

 
l  Umožňuje financování exportu všech typů výrobků, služeb a technologických 

celků. Podporuje investiční záměry českých firem v zahraničí.  
 
l  Poskytuje českým firmám know-how o zahraničních trzích. Exportérům  

nabízí možnost konzultace jejich záměrů již ve fázi smluvní přípravy vývozní 
transakce. 

 
l  Individuálně přistupuje k potřebám exportérů a nabízí široké portfolio 

finančních produktů na podporu exportu. Dokáže vyhovět potřebám  
malých firem.  

 
l  Pomáhá českým firmám od roku 1995. 
 
 
TRADE FINANCE 
l  Avizování a potvrzování dokumentárních akreditivů 
l  Odkup pohledávek z akreditivu 
l  Odkup pohledávek z kontraktu 
l  Bankovní záruky 
 
PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR 
l  Předexportní úvěr na vývoj 
l  Úvěr na financování výroby pro export 
 
DODAVATELSKÝ/ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR 
l  Vývozní dodavatelský úvěr 
l  Vývozní odběratelský úvěr 
 
ÚVĚR NA INVESTICE 
l  Úvěr na investice v zahraničí

 
www.ceb.cz 
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Jak češi pomáhaJí vZdělávat 
(neJen) v americe
nové odborníky pro 21. století
při Tvorbě vzdělávacího programu horizoN hydrogeN graNd prix (h2gp), kTerý sezNamuje 
sTudeNTy sTředNích škol se základy obNoviTelNých zdrojů eNergie a vede je až k vyTvořeNí 
vlasTNího vodíkem poháNěNého rc modelu auTomobilu a k závodům Na svěTové úrovNi, Nás 
iNspirovalo americké školsTví. Tedy koNkréTNě jejich sTeam koNcepT. s-scieNce, T-TechNology, 
e-eNgiNeeriNg, a-arT, m-maTh Nás od Té doby provádí vším, co děláme. a můžeme s jisToTou řícT, 
že americké školsTví je v TéTo oblasTi Nejdál Na svěTě. dokazuje To Také fakT, že program h2gp je 
v amerických školách čTyři hodiNy TýdNě plNohodNoTNou součásTí výuky, zaTímco v evropě paTří 
sTále k mimoškolNím akTiviTám.

Společnost Horizon Fuel Cell Europe 
(HFCE) byla založena v  roce 2011 jako 
výhradní distributor edukativních po-
můcek pod vlastní značkou Horizon 
Educational. Zaměřuje se na  vzdělávání 
studentů základních a  středních škol 
po  celém světě v  oblasti obnovitelných 
zdrojů energie s  důrazem na  vodíkové 
technologie. Původně evropská distri-
buční síť měla za  cíl přiblížení singa-
purské centrály zákazníkům a  lepší po-
chopení jejich potřeb. Tento model se 
osvědčil a  HFCE získala během dalšího 
roku distribuční práva v  celé  Evropě, 
Africe, Asii a  na  Středním východě. 

Celosvětovým lídrem se stala hned 
o dva roky později, kdy získala výhradní 
distributorská práva pro americký trh.

Vznik této rozsáhlé distribuční sítě mo-
tivoval změnu celého business modelu. 
Do  té doby byla společnost dodavate-
lem samotného hardwaru, ale pro za-
jištění potřeb moderních vzdělávacích 
systémů je nutné dodávat komplexní 
řešení. Právě vstup na americký trh uká-
zal potřebu zařazení produktů do  uce-
lených edukativních materiálů, které 
by byly psané na  míru vzdělávacím 
osnovám. Ve  spolupráci s  evropskými 

a  americkými učiteli tak vznikly učeb-
nice, pracovní sešity pro studenty, po-
drobné průvodce pro učitele a  video-
průvodce jednotlivými částmi výuky.

LEARNING BY DOING
Zpětná vazba byla fantastická, ale 
my jsme chtěli jít ještě dál a  STEAM 
Education, respektive „learning by do-
ing“, se ukázalo být správnou cestou. 
Pro středoškolské studenty jsme vy-
tvořili vzdělávací program Horizon 
Hydrogen Grand Prix (H2GP), který 
je provází od  základů obnovitelných 

Nové technologie a vzdělávání

Světové finále Horizon Hydrogen Grand Prix 2019
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zdrojů energie přes design a inženýrství 
až po  vlastní vodíkem poháněné auto 
a světový finálový závod.

Také  proto jsme se rozhodli vytvořit 
v  Americe dceřinou společnost se síd-
lem v  Los Angeles ve  státě Kalifornie. 
Toto místo jsme nevybrali náhodně. 
Kalifornie je sama o  sobě nejprogre-
sivnějším státem USA v  oblasti inves-
tic do  nových technologií. Zároveň je 
také jednou z nejznečištěnějších oblastí 
v USA. Snad proto má nejhustší síť vodí-
kových stanic a  v  době, kdy jsme ame-
rickou společnost zakládali, tam sídlila 
také Toyota – největší výrobce osobních 
automobilů ve  Spojených státech a  lídr 
v rozvoji využití vodíkových technologií 
pro automobilovou dopravu.

Zlomový byl rok 2016, kdy nás zástupci 
Toyoty oslovili, že by rádi investovali 
do  vzdělávání právě v  oblastech, jimiž 
se zabýváme. Tento krok nebyl ničím 
překvapivým, i oni si uvědomují, jak dů-
ležité je vychovávat nové odborníky pro 
výzvy 21. století. Studenti, kteří projdou 

naším programem, totiž prožívají ob-
rovský vzdělávací progres, ale zároveň 
si také osvojí dovednosti, jako je týmová 
práce, schopnost prosadit se, kreativně 
řešit problémy, vyvíjet nové přístupy 
a technologie a v neposlední řadě je vý-
borně prezentovat. I  to je totiž součástí 
H2GP, a pokud v čemkoli ze zmíněného 
selhávají, nemají na světové ani národní 
úrovni žádnou šanci.

PODNIKAT V AMERICE  
JE PŘÍLEŽITOST,  
ALE TAKÉ VÝZVA

Podnikání v  USA s  sebou přináší 
spoustu příležitostí, ale také vý-
zev. Nejvyšší vedení společnosti sídlí 
v  Evropě, a  proto bylo nutné počítat 
s  mnoha rozdíly napříč celým světem. 
Spojené státy jsou v tomto ohledu velmi 
specifické. Museli jsme se vypořádat 
s jiným právním systémem a ještě s dal-
šími systémy, které si nastavují jednot-
livé státy samostatně. V  USA například 
neexistuje výpovědní lhůta a  podobně. 
Zásadní je tedy výběr zaměstnanců. Je 
nutné jim stoprocentně důvěřovat, což 
je ale složité. Komunikace je značně ztí-
žená časovým posunem i odlišnou men-
talitou, na  jiném kontinentu se prostě 
velmi těžko buduje dobrá pozice.

Toto vše jsme nejvíc pocítili v  době ko-
ronavirové krize. Obchod se ze dne 
na den v podstatě zastavil – školy se až 
do  odvolání uzavřely. Byli jsme nuceni 
okamžitě přemýšlet úplně jinak, než 
jsme byli zvyklí. Uzavřely se hranice 
a  neměli jsme ani dostatek informací, 
byli jsme odkázáni pouze na  ty z  médií 
či od  našich zaměstnanců. Museli jsme 
zrušit část národních finále a především 
finále světové. A v neposlední řadě jsme 

byli nuceni přehodnotit finanční řízení 
společnosti.

Mimo výše zmíněné problémy byla ko-
ronavirová krize zkouškou ohněm i pro 
naši společnost jako takovou. Přibližně 
před rokem bylo totiž vyměněno ve-
dení a  jednatelem a  většinovým ma-
jitelem se stal Kamil Jelínek. Díky jeho 
krokům měla společnost na  začátku 
krize dostatek využitelných finančních 
prostředků, tudíž jsme nebyli v  napětí, 
které by mohlo ohrozit naše fungování. 
Jako ekonom byl schopen okamžitě 
přeplánovat budget i  objednané zboží 
a  zavést úsporná opatření zejména 
v oblasti provozních nákladů.

KRIZE NÁM PŘINESLA 
POZITIVA

Dá se říct, že na nás krize měla ozdravný 
účinek, protože došlo k  zefektivnění 
operací v  rámci společnosti a  zároveň 

Horizon Fuel Cell Europe

}}

Týmy mají své řidiče, techniky i stratégy Horizon Hydrogen 
Grand Prix
je čtyřměsíční výukový program, 
během něhož se studenti 
seznámí s využitím alternativních 
energetických zdrojů natolik, 
aby byli schopni vyrobit vlastní 
vodíkem poháněný automobil 
(RC model 1 : 10). Studentský tým 
musí být sestaven tak, aby dokázal 
společně navrhnout aerodynamický 
design, vyrobit podvozek, karoserii 
a sestavit jednotlivé komponenty 
vodíkového pohonu tak, aby obstál 
mezi konkurencí v čtyřhodinovém 
závodě. Týmová strategie je zásadní, 
všichni závodníci mají k dispozici 
stejné množství vodíku, cílem je 
za stanovený čas ujet co nejdelší 
vzdálenost. Hodnotí se práce 
s energií, design závodního vozu, 
ale také prezentace technického 
provedení či práce v pit stopu. 
Závody RC modelů vodíkových aut 
často připomínají skutečné závody. 
Studenti si tak vyzkoušejí reálné 
inženýrství a práci na společném 
projektu ve stresových podmínkách. 

Produkty značky Horizon Educational jsou výukovými pomůckami pro žáky a studenty 
základních, středních i vysokých škol v oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením 
na využití vodíku. Díky těmto pomůckám se studenti zábavnou a praktickou formou 
seznamují s celým spektrem alternativních energetických zdrojů a s jejich využitím. 
Na snímku H2DIY auto postavené na podvozku z 3D tiskárny
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jsme si ověřili vztahy s  našimi partnery, 
kteří na  nás nezanevřeli a  byli s  námi 
v intenzivním kontaktu. Téměř na denní 
bázi probíhala komunikace také s  na-
šimi dodavateli, které jsme díky platební 
morálce bez problému přesvědčili o sta-
bilitě naší společnosti. Na druhou stranu 
jsme lépe poznali i naše zákazníky. Kvůli 
riziku druhotné platební neschopnosti 
jsme se více zaměřili na  monitoring 
jejich platební morálky a  na  základě 
jeho výsledků jsme upravili splatnosti, 
případně snížili kreditní limity. S  někte-

rými zákazníky jsme se individuálně 
dohodli na  splátkovém kalendáři jejich 
dluhů. Díky tomu, že jsme byli v úzkém 
kontaktu se všemi, kteří jsou součástí 
našeho podnikání, jsme se dokázali 
domluvit tak, abychom společně krizi 
přestáli. Nezapomněli jsme ani na  mo-
nitoring konkurence. Každá krize se totiž 
dotkne i  jiných společností a  může při-
nést zajímavé příležitosti k akvizici.

Často jsem kolem sebe slýchala, že 
marketingová oddělení a  oddělení pro-
deje při pandemii takzvaně neměla 

co na  práci. To však rozhodně nebyl 
náš případ. Naše marketingové oddě-
lení spolu s  oddělením pro rozvoj pro-
gramů a  s  oddělením obchodním zcela 
intuitivně vytvořily pracovní skupinu. 
Rozhodli jsme se využít krizi ve svůj pro-
spěch a  pojmout situaci tak, abychom 
do  dalšího školního roku vstoupili lépe 
připraveni než kdykoli předtím. Začali 
jsme intenzivně pracovat na  zcela no-
vých webových stránkách, na  jejichž 
vývoj bychom v  plném provozu neměli 
tolik času. Zároveň jsme kompletně 
rebrandovali všechny materiály a vytvo-
řili jsme nový katalog. Ale především 
jsme si uvědomili, že výuka může probí-
hat i jinak než ve školních lavicích.

NOVÝ PROGRAM H2DIY 
A EDUCATION AT HOME

Rozhodli jsme se proto vytvořit zcela 
nový program jako jakýsi předstupeň vel-
kého závodu Horizon Hydrogen Grand 
Prix. Nový program Horizon Hydrogen 
DIY Race (H2DIY) je určen žákům základ-
ních škol, jejichž cílem je sestavit z  do-
daných součástek malé vodíkové auto 
z  jakéhokoli recyklovatelného materiálu, 

samozřejmě s podporou našich videoná-
vodů a  výukových podkladů. A  protože 
většina z  nás přežívala karanténu doma 
s malými dětmi, vytvořili jsme také alter-
nativu pro naši novou prodejní sekci – 
Education at Home.

Není pochyb, že jsme učinili velký 
krok kupředu, stála před námi však 
ještě jedna výzva. Jak můžeme v  bu-
doucnu pořádat světové závody, aniž 
bychom přepravovali desítky studentů 
přes oceán? On-line přenosem z  jaké-
hokoli koutu světa. Tato myšlenka je 
zatím v  počátcích, ale do  budoucna si 
umím představit, že uspořádáme závod 
na  pěti kontinentech v  jeden okamžik, 
zatímco diváci jej mohou interaktivně 
sledovat na  svém tabletu či v  televizi. 
Někteří závodníci budou mít ráno, ně-
kteří večer a  někteří noc, ale pevně 
věřím, že jejich kreativní srdce budou 
tento diskomfort považovat za  skvělé 
dobrodružství. Ve  Francii jsme již zá-
vodili potmě a  reakce studentů byly 
úžasné.  

text: sabrIna plIsková

Foto: archIv hFce
sabrIna plIsková je MarketIngová Manažerka 

horIzon educatIonal

}}

Vodíkem poháněná auta 1 : 10 vytvořená studenty středních škol

Vítězové Světového finále H2 Grand Prix STEAM Legacy High School

koroNavirová 
krize Nás přivedla 
Na Nové myšleNky, 

kTeré jsme přeTvořili 
v příležiTosTi.

Nové technologie a vzdělávání
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Nastartujte se!

Mladí čeští vědci 
v Amazonu

Věda, technika a vzdělávání zblízka. 1 / 2019

Věda, technika a vzdělávání zblízka.

8000 výtisků do škol, � rem a institucí

www.techedu.cz
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Rozhovor 

s hudbou do nového světa
plánovat aMerické turné je dnes 
větší rébus než jindy
když v roce 1892 aNToNíN dvořák odjížděl do ameriky, čekalo jej Téměř čTrNácTideNNí cesTováNí. 
jeN samoTNá plavba přes aTlaNTik Trvala devěT dNí a jeho rodiNNé příslušNíky věTšiNu z Toho času 
Trápila mořská Nemoc. posádka lodi, kTerá koNečNě připlula do přísTavu, musela Na vyloděNí ješTě 
deN čekaT v karaNTéNě, Než mohla poprvé vkročiT Na půdu Nového svěTa. ačkoli o cesTováNí do usa 
si zaTím můžeme NechaT zdáT, symfoNický orchesTr hl. m. prahy fok se připravuje Na velké americké 
TurNé. Tak velké, že NeNí možNé Na Něm kvůli paNdemii přesTaT pracovaT. má se uskuTečNiT Na přelomu 
zimy a jara 2021 a i bez současNé koroNavirové krize by bylo logisTickým oříškem. od českého 
orchesTru ToTiž právem všichNi očekávají jeN To Nejlepší; příkladNé a auTeNTicky české provedeNí díla 
aNToNíNa dvořáka, kTerý čechům v americe udělal dobré jméNo. a Tomu je Třeba dosTáT.

POPRVÉ V ROCE 1969

Americkou premiéru slavil Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK v  roce 1969, 
kdy koncertoval v Pittsburghu s dirigen-
tem Václavem Smetáčkem. Chystané 

americké turné bude v  pořadí osmé. 
Plavbu lodí, která by trvala devět dnů, 
si ale orchestr dokáže jen těžko před-
stavit. A  karanténu? Všichni pevně věří, 
že v roce 2021 již nebude nutná. Stovka 
muzikantů, management, lékař i několik 

tun hudebních nástrojů a  koncertního 
vybavení cestuje samozřejmě letecky, 
i  tak bývá cesta nesmírně náročná a  vy-
čerpávající. Na  letišti je pro orchestr při-
praveno několik autobusů a na nástroje, 
které musejí letět pár dní předem, čeká 

Odkaz

Z kroniky FOK
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kamion spediční firmy, kterou zajišťuje 
americká strana.

Letos v  únoru se ředitel orchestru FOK 
Daniel Sobotka vypravil do  New Yorku 
dojednávat detailní plán zájezdu, aniž 
by tušil, jak se vše během následujících 
měsíců změní. „Urputně, po  milimetrech 
řešíme produkční rébus: trasu, velikost 
obsazení orchestru, časovou náročnost 
přejezdů, hotely, letenky, víza, pojištění,“ 
řekl krátce před začátkem pandemie ko-
ronaviru, „a pak vplujeme do úplně jiných 
vod, když jsme u hudby samotné a disku-
tujeme o programu. Jako bychom tu byli 
my víc doma než Američané: Devátou 
symfonii Antonína Dvořáka? Americká 
inspirace a souvislosti jsou zřejmé. Nebo 
bychom raději hráli Sedmou symfo-
nii a  k  tomu Klavírní či Violoncellový 
koncert?“

VŮLE PŘEKONAT PROBLÉMY 
JE OBOUSTRANNÁ

V mezičase se svět pořádně zkomplikoval 
a  znervózněl. Zdá se až neuvěřitelné, že 
i nyní na obou stranách panuje vůle k ře-
šení a  pevné přesvědčení, že svět bude 
zase normální. Rozmanité krize jím přeci 
zmítaly i  dávno před námi. Antonína 
Dvořáka z  Ameriky vyhnal nejen stesk 
po  domově, ale také ekonomická krize 
roku 1893, přezdívaná „stříbrná panika“. 
Společnost se vyrovnávala s  finančními 
ztrátami a  newyorská konzervatoř, kde 
byl Dvořák ředitelem, přišla o  sponzory. 
A  tak postupně nebyla schopna pokrýt 
štědrý honorář, který Dvořákovi slíbila. 
Několik měsíců vyučoval a  komponoval 
bez finanční odměny.

Při dnešní krizi naštěstí máme opatření, 
která pomáhají její důsledky (nejen fi-
nanční) zmírnit. I  tak se ale plánování 
na  delší dobu dopředu mění v  noční 
můru. „Vždycky musíme mít i  záložní 
program pro orchestr, kdyby náhodou 
nemohl odletět a  celé turné se zrušilo, 
a  jsme si vědomi, že tentokrát to riziko 
je výraznější než kdy dřív. Přemýšlíme 
o  všech variantách a  velmi těžko na  ně 
nacházíme odpověď. Loni jsme pláno-
vali turné po  Velké Británii a  nevěděli 
jsme přitom, kdy a  jak proběhne brexit, 
který se nebezpečně točil okolo termínu 
našeho odletu. Nakonec všechno do-
padlo dobře a  turné jsme zvládli. Zatím 
tedy myslíme pozitivně a  věříme, že se 
do Ameriky vydáme,“ říká manažerka or-
chestru FOK Margita Losová.

Pod rouškami členů managementu se 
rýsují úsměvy, když přicházejí se zprá-
vou, že s  orchestrem do  USA pojedou 
dva mladí, ale zároveň již zkušení a etab-
lovaní čeští sólisté – klavírista Marek 
Kozák a  violoncellista Tomáš Jamník. 
„Požadavkem pořadatele bylo přivézt 
české sólisty a  ideálně představit naši 
mladší generaci, což jsme velmi uvítali, 
protože to je součást našeho poslání – 
ať už u nás nebo ve světě, nesmírně rádi 
podporujeme nadějné talenty,“ vysvět-
luje Margita Losová.

Pozván do  Ameriky, aby ukázal cestu 
mladým skladatelským talentům, která 
by vedla k  vytvoření nového národního 
kompozičního stylu, projevil Antonín 
Dvořák svoji troufalost a  nadčasovost, 
když ve  své době prohlašoval, že ame-
rickou národní hudbu je třeba vystavět 
na prvcích indiánské a černošské hudby, 
a  programově Afroameričany přijal 
na  konzervatoř. Pro představu situace: 
Amerika se v  těch letech čerstvě řídila 
doktrínou „equal but separate“ a  i  to byl 
velký společenský pokrok. Zpočátku ne-
důvěřivé reakce Dvořákových současníků 
vystřídal bouřlivý nástup jazzu, který se 
však rozvinul teprve o  generaci později 
a jehož se skladatel nedožil.

ANTONÍN DVOŘÁK  
BY MĚL RADOST

Dnes již nepochybujeme o  přínosu kul-
turní výměny, která koneckonců for-
movala i  Dvořákova nejslavnější díla. 
Kromě Novosvětské symfonie k  nim 
patří také třeba slavný Americký kvar-
tet a  částečně rovněž Violoncellový 

koncert h moll, který mimochodem bude 
hrát právě Tomáš Jamník s  Pražskými 
symfoniky a  který vznikl na  samém 
sklonku Dvořákova amerického po-
bytu. Skladateli, který v  Americe nabyl 
spoustu zkušeností a  fantastických zá-
žitků, přeci jen Čechy scházely a nemohl 
se po dlouhé době dočkat návratu.

„Dosud nejdelší zájezd orchestru FOK 
do  USA se konal v  roce 2005, nava-
zoval bezprostředně na  15 koncertů 
v  Německu a  čítal 29 koncertů. Rekord 
FOK v jedné tour je ale 44 koncertů,“ na-
psal Pavel Verner, tehdejší člen orchestru 
a  kronikář. „Nyní nás čeká sice ‚jen‘ de-
vatenáct koncertů, ale i  to znamená pro 
orchestr celý měsíc na cestách. Takovéto 
turné se plánuje alespoň čtyři roky pře-
dem,“ uvádí Margita Losová. „Pro mě je 
zásadní, aby vše, co domluvíme, bylo co 
nejdetailněji propracováno. Chci, aby 
naši muzikanti měli prostor se soustře-
dit na  prvotřídní výkon, reprezentovali 
Čechy i jméno Antonína Dvořáka co nej-
lépe a  abychom se všichni vraceli domů 
s hřejivým pocitem.“  

text: tereza axMannová

Foto: archIv Fok

České umění v USA

Daniel Sobotka, ředitel Symfonického 
orchestru hl. m. Prahy FOK

Margita Losová,
manažerka orchestru FOK

Stěhování nástrojů
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Rozhovor 

On the Road. Slavný román Jacka 
Kerouaca z  počátků beatnické doby 
o  hledání místa v  životě, nespoutanosti 
a  bezmezné touze po  svobodě. Tři přá-
telé cestují napříč americkou zemí. V du-
chu jsem tehdy při čtení viděla rozleh-
lou krajinu a silnici mizející někde v dáli 
za obzor.

Dálnice nekončící ani v dáli za hradbou 
hor je skutečností. O  tom jsem se při 
návštěvě Spojených států přesvědčila. 
Po přejetí Skalistých hor směrem na zá-
pad se otevřou široké pláně Utahu, 
pásy oranžových skalisek a  valů. Řídké 
osady, kterým se nedá říkat ani vesnice, 
ani město, představuje pár benzinek, 
obchodů, dílen, restaurace či hotýlek, 
obydlí. Před autem volná široká krajina, 
na  silnici jen pár vozů. A  člověk jede 
a jede. A těší se, co bude někde v dálce. 
Nebo nepřemýšlí a  užívá si volnosti. Je 
na  cestě. Cílem není cíl, cílem je cesta 
sama. Motor si tiše vrčí a  já si ten pocit 
volnosti užívám.

Pověstná, dnes již téměř stoletá U.S. 
Route 66, spojující Chicago s  Los 
Angeles, je už dávno nahrazena mo-
derními dálnicemi. Symbol propojení 
východu se západem. Vůni romantiky 
v  sobě skrývají i  obrovská nákladní 
auta, trucky. Řítí se ze západu na východ 

a  naopak. Vezou něco moc důležitého. 
Nebo úplně zbytečného. To je jedno.

Těšila jsem se na typická stará auta z let 
padesátých a  šedesátých, ale moc jsem 
jich nepotkala. Amerika je prostě země 
moderní a  ti, co si udržují nějakou tu 
technickou raritku, ji asi měli dobře 
schovanou. Měla jsem pocit (nebo 
štěstí), že američtí řidiči jsou rozvážní. 

Jezdili jsme v  nepříliš rychlém autě 
z  půjčovny. Okouzloval mě jejich klid. 
Přiřítili se za  naše auto, nevyrazili však 
zběsile dopředu a  chvíli jsme jeli spo-
lečně. Pak elegantně předjeli a  zmizeli 
kdesi v dáli. Radost z pohybu. A volnosti. 
Cítím ji dosud.  

text a Foto: eva stanovská

Objektivem

na cestě
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RozhovorUSA

Eva Stanovská má dvě 
velké lásky – fotogra-
fování a cestování. Je 
mimo jiné členkou České 
federace fotografického 
umění, autorkou několika 
fotografických knih 
i výstav
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předsTavuje TřeTí NejvěTší svěTadíl po asii a africe. počTem obyvaTel (Téměř 600 milioNů) zaujímá až čTvrTé mísTo. ovšem 
výrazNě překoNává evropskou uNii (450 milioNů), kTerá oslabila vysToupeNím spojeNého královsTví. severNí amerika 
dispoNuje Nejvyšším hdp s Téměř 50 Tisíci americkými dolary Na obyvaTele. pro srovNáNí: eu zNačNě zaosTává, když dosahuje 
jeN 36 Tisíc amerických dolarů Na hlavu.

spojeNé sTáTy i  kaNada se řadí mezi Nejvyspělejší země svěTa. usa je NejvěTší ekoNomikou, když vyTváří Téměř čTvrTiNu 
svěTového hdp, kaNadě Náleží 10. mísTo s 2% podílem. obě řídce osídleNé země mají ohromNé přírodNí bohaTsTví a velký 
vNiTřNí Trh. usa Těží z fakTu, že americký dolar je NejvýzNamNější rezervNí měNou. mohou si Tak sNáze dovoliT výrazNý 
obchodNí deficiT, kTerý je dlouhodobý. jsou NejvěTším imporTérem, ale v exporTu zNačNě zaosTávají za číNou a Takřka se 
jim vyrovNá Německo. kaNada si drží vyrovNaNou obchodNí bilaNci a pohybuje se kolem 10. pozice v žebříčku exporTérů 
i imporTérů.

americká společNosT se vyzNačuje výrazNou NerovNoměrNosTí příjmů, kaNada Naopak relaTivNí rovNoměrNosTí. To se promíTá 
i do přísTupu ke zdravoTNí péči, poTažmo do zdraví populace, kde kaNada jasNě předčí usa. avšak co se Týče byzNysu, je Tomu 
jiNak, když čTyři z pěTi NejvěTších farmaceuTických firem svěTa jsou americké firmy. obchod s NěkTerými komodiTami ukazujeme 
Na vedlejší sTraNě.

severní amerika 
v obraZu anamorfních map

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

Zdroj dat: Wikipedia
nad 4020–4010–20do 10

HDP/obyv. (v tis. USD)

Infogra�ka: ©ANTECOM

4 mm2 odpovídají 22 mld. USD

LEGENDA

ČESKÁ 
REPUBLIKA

GUATEMALA
KUBASALVADOR

HONDURAS

Portoriko

TRINIDAD 
A TOBAGO

KOSTARIKA DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

PANAMA

KANADA

MEXIKO

USA

POČET  OBYVATEL

Zdroj dat: Wikipedia
nad 250120–25050–120do 50

hustota zalidnění (obyv./km2)

Infogra�ka: ©ANTECOM

4 mm2 odpovídají 500 tis. obyvatel

LEGENDA

ČESKÁ 
REPUBLIKA

GUATEMALA
KUBA

HAITISALVADOR

HONDURAS JAMAJKA

Portoriko

Guadeloupe

TRINIDAD 
A TOBAGO

NIKARAGUA

KOSTARIKA

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

PANAMA

KANADA

MEXIKO

USA
POČET OBYVATEL (mil.)

USA 328,2
MEXIKO 128,7
KANADA 38,0
GUATEMALA 17,3
KUBA 11,2
HAITI 11,1
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 10,7

ČESKÁ REPUBLIKA 10,7
HONDURAS 9,6
SALVADOR 6,4
NIKARAGUA 6,4
KOSTARIKA 5,0
PANAMA 4,2
Portoriko 3,7
JAMAJKA 2,9
TRINIDAD A TOBAGO 1,4
Guadeloupe 0,5

HDP (mld. USD)

USA 22 123
KANADA 1 821
MEXIKO 1 338
ČESKÁ REPUBLIKA 262
Portoriko 120
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 99

KUBA 99
GUATEMALA 79
PANAMA 72
KOSTARIKA 64
HONDURAS 27
SALVADOR 26
TRINIDAD A TOBAGO 22
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Tematické mapy

nad 0,20,02–0,20,001–0,02do 0,001
podíl ČR na importu země (v %)

IMPORT ANTISÉR A JINÝCH 
KREVNÍCH SLOŽEK

Zd
ro

j d
at

: C
om

tra
de

4 mm2 odpovídají 5,8 mil. USD 
importu (u ČR exportu)

LEGENDA

In
fo

gr
a�

ka
: ©

AN
TE

CO
M

z toho do Severní 
Ameriky

celkový 
export ČR

SALVADOR
HONDURAS

KOSTARIKA

NIKARAGUA

KANADA

USA

GUATEMALA

nad 0,050,01–0,050,001–0,01do 0,001
podíl ČR na importu země (v %)

IMPORT PROVITAMINŮ 
A VITAMINŮ

Zd
ro

j d
at

: C
om

tra
de

4 mm2 odpovídají 2 mil. USD 
importu (u ČR exportu)

LEGENDA

In
fo

gr
a�

ka
: ©

AN
TE

CO
M

z toho do Severní 
Ameriky

celkový 
export ČR

SALVADOR
HONDURAS

KOSTARIKA

NIKARAGUA

KANADA

USA

GUATEMALA

MEXIKO

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

EXPORT (mil. USD)

 ČR 44 EXPORT (mil. USD)

 ČR 18

nad 10,1–10,001–0,1do 0,001
podíl ČR na importu země (v %)

IMPORT ELEKTRODIAGNOSTICKÝCH 
PŘÍSTROJŮ

Zd
ro

j d
at

: C
om

tra
de

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

LEGENDA

In
fo

gr
a�

ka
: ©

AN
TE

CO
M

z toho do Severní Ameriky

celkový export ČR

KOSTARIKA

KANADA

USA

GUATEMALA
MEXIKO

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

nad 0,250,1–0,250,03–0,1do 0,03
podíl ČR na importu země (v %)

IMPORT ENDOSKOPŮ, NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ 
K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Zd
ro

j d
at

: C
om

tra
de

4 mm2 odpovídají 13 mil. USD 
importu (u ČR exportu)

LEGENDA

In
fo

gr
a�

ka
: ©

AN
TE

CO
M

z toho do Severní 
Ameriky

celkový 
export 

ČR

SALVADOR

KOSTARIKA

NIKARAGUA

KANADA

USA

GUATEMALA

MEXIKO
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

IMPORT (mil. USD)

USA 5 821
KANADA 1 028
GUATEMALA 15
KOSTARIKA 11
NIKARAGUA 9
SALVADOR 5
HONDURAS 5

IMPORT (mil. USD)

USA 1 719
KANADA 320
MEXIKO 228
GUATEMALA 39
KOSTARIKA 17
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 9

SALVADOR 7
NIKARAGUA 4
HONDURAS 2

IMPORT (mil. USD)

USA 11 828
MEXIKO 1 635
KANADA 1 281
KOSTARIKA 93
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 56

GUATEMALA 22
SALVADOR 17
NIKARAGUA 15

IMPORT (mil. USD)

USA 464,0
KANADA 28,3
MEXIKO 12,3
KOSTARIKA 1,0
DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA 0,5

GUATEMALA 0,4

EXPORT (mil. USD)

 ČR 268

EXPORT (mil. USD)

 ČR 0,5
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Rozhovor Do světa za obchodem

kaNada předsTavuje pro české firmy velmi perspekTivNí Trh, Na Nějž již TřeTím rokem usNadňuje 
přísTup komplexNí hospodářská a obchodNí dohoda ceTa. Na rozdíl od svého jižNího souseda 
Neláme v době koroNaviru rekordy v Tragických sTaTisTikách, paNdemie však NeNí procházkou 
růžovým sadem a zaNechá i v kaNadské ekoNomice hluboké a sTrukTurálNí sTopy. v kvěTNu 
přesáhl počeT případů NakažeNých koroNavirem 90 Tisíc, což je v regioNálNím koNTexTu relaTivNě 
mírNý výsledek ve srovNáNí s 1,8 milioNu případů v usa. díky včasNým opaTřeNím Na federálNí 
i proviNčNí úrovNi se sice daří siTuaci držeT převážNě pod koNTrolou, ekoNomické dopady 
jsou však ciTelNé. NezaměsTNaNosT v kvěTNu dosáhla podle odhadů 15 % a predikce vývoje 
kaNadského hospodářsTví ukazuje, že bouřlivé vody se v dohledNé době NeuklidNí.

Dohoda CETA udrží dveře 
na kanadský trh otevřené 
i po pandemii
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KANADSKÁ VLÁDA DRŽÍ 
OTĚŽE V RUKOU
Po  vzoru dalších zemí i  Kanada ome-
zila v  rámci pandemie běžné fungování, 
všechny provincie a  teritoria v  nějaké 
formě vyhlásily nouzový stav či stav 
ohrožení veřejného zdraví. Federální 
vláda zároveň dedikovala přes miliardu 
kanadských dolarů k  ochraně zdraví 
obyvatel a  jejich bezpečnosti, přičemž 
zhruba polovina směřovala do pokladen 
provincií a  zhruba čtvrtina prostředků 
na  výzkum a  vývoj spojený s  vývojem 
vakcíny a  antivirotik. Na  konci dubna 
však již federální vláda spolu s deseti pro-
vinciemi přijala principy pro znovuote-
vření země, podmínkou je další udržení 
nákazy pod kontrolou z  hlediska počtu 
případů a  objemu testování. Nejhůře 
zasaženy covidem-19 byly provincie 
Québec a  Ontario, nicméně obecně se 
podařilo poměrně úspěšně „zploštit 
křivku“ pandemie a  v  některých provin-
ciích se v květnu přestaly objevovat nové 
případy, otevření ekonomiky tak mohlo 
postupně nastoupit.

Kanadská vláda jako v  ostatních vyspě-
lých ekonomikách zároveň zajišťuje roz-
sáhlou podporu hospodářství, celkově 
se programy hospodářské obnovy vy-
šplhaly na 82 miliard kanadských dolarů, 
přibližně 3 % HDP. Přímá podpora pod-
nikům a zaměstnancům představuje cca 
27 miliard, dále je podpořena likvidita 
podniků a  byl povolen daňový odklad. 

Podpora obyvatelům je natolik široká, že 
zajišťuje i segment sezonních pracovníků 
a  osob s  částečnými úvazky. Kanadská 
vláda posílila systém podpory v  neza-
městnanosti a  byl přijat balíček pod-
pory i  pro osoby, které na  tento systém 
nedosáhnou.

MÍSTO ROPY INOVACE?

Pandemii je i  přes její dočasnost po-
třeba chápat jako impulz měnící eko-
nomiku. Kanadský parlament odhaduje 
letošní pokles HDP v  důsledku pande-
mie o  12 %, společnost Deloitte uvádí, 
že ve druhém čtvrtletí může být pokles 
ekonomiky v  meziročním srovnání až 
o 23 %, což dvojnásobně převyšuje pro-
pad v  nejhorším kvartálu z  krize v  le-
tech 2008 až 2009. Ze strukturálního 
hlediska je kanadská ekonomika, silně 
založená na příjmech z nerostných suro-
vin, k současné krizi velmi citlivá. Sektor 
energetiky s  ropou a  zemním plynem 
zajišťuje zhruba 10 % kanadského HDP, 
přičemž těžba z  ropných písků a  další 
oblasti spojené s  ropou a  zemním ply-
nem tvoří zhruba třetinu HDP provincie 
Alberta. Zejména ta je proto zasažena 
současnou ropnou krizí, která způso-
bila propad ceny barelu ropy v  dubnu 
až do  záporných čísel. Kanadská vláda 
na  podporu těžebního sektoru dedi-
kovala balíček 1,7 miliardy kanadských 
dolarů, nicméně i  do  této pomoci pro-
mítá dlouhodobě klíčové principy 
udržitelnosti.

Letecký sektor, který přispívá do  kanad-
ského HDP více než 25 miliardami kanad-
ských dolarů a  přes polovinu pracovních 
pozic koncentruje v Québecu, je mezi dal-
šími nejcitelněji zasaženými odvětvími. 
Air Canada již oznámila, že omezuje po-
čet zaměstnanců o polovinu, a letecká vý-
roba může být v dlouhodobém horizontu 
zasažena rovněž. Právě v Québecu sdělila 
v  červnu šéfka tamní asociace leteckých 
výrobců Aéro Montréal, že očekává po-
kles výroby o 30 až 40 % a ztrátu zhruba 
4 tisíc pracovních míst. Některé letecké 
společnosti krizi nepřežijí.

Vzhledem k odhaleným citlivostem sek-
torů kanadské ekonomiky lze očekávat 
snahu diverzifikovat hodnotové řetězce 
a  především dále snižovat závislost 
na cenově volatilních nerostných surovi-
nách. I proto bude pro kanadskou vládu 
zásadní další podpora inovací ukotvená 
již v  dřívějších programech a  promít-
nutá například do  technologických su-
perklastrů pro oblast umělé inteligence, 
pokročilé výroby a  dalších. Palčivou 
otázkou však zůstává, jak si poradí právě 
letecký sektor, který do  superklastrů 
paradoxně nebyl zařazen a  nyní volá 
po  zoufale potřebné záchraně. I  kvůli 
českým a  evropským dodavatelům na-
pojeným na  kanadské giganty nezbývá 
než doufat, že se mu jí dostane alespoň 
na provinční úrovni.

Dlouhodobým trendem nejen v  se-
veroamerickém prostoru bude i  další 

Kanada

Pohled na radnici v Torontu

}}
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regionalizace obchodu, podpořená no-
vou obchodní dohodou mezi Kanadou, 
USA a  Mexikem vstupující v  platnost 
1. července 2020. USA jsou kanad-
ským hlavním obchodním partnerem 
a  úspěch náročných vyjednávání tzv. 
NAFTA 2.0 byl pro kanadskou vládu 
zcela zásadní. Nová dohoda (nazý-
vaná nejčastěji USMCA, v  Kanadě 
však CUSMA) přinese výrazné změny 
například v  pravidlech původu, kdy 
za zmínku stojí zvýšení regionálního po-
dílu součástek automobilového sektoru 
až na  75 % u  klíčových dílů. Navzdory 
úzké vazbě na  americký průmysl zů-
stává do  června společná hranice mezi 
Kanadou a USA uzavřena kromě klíčové 
dopravy a  pohybu zboží. Vzhledem 
k  dramatickému vývoji pandemie 
u  jižního partnera ji označuje premiér 
Trudeau za  hlavní slabinu kanadského 
uvolňování.

EVROPSKÝ OBCHODNÍ 
SPOJENEC PŘED PANDEMIÍ 
I PO NÍ
Semknutost severoamerického kon-
tinentu je geograficky logická a  his-
toricky přirozená, přičemž Kanada se 
ukázala být na  amerických dovozech 

závislá i  v  negativním smyslu v  oblasti 
prostředků pro boj s  pandemií. I  přes 
dominanci USA jsou kanadské trhy ev-
ropským a českým společnostem nadále 
otevřeny a  díky prozatímnímu prová-
dění obchodní dohody CETA je od  září 
2017 odstraněno 98 % dovozních cel 
i  většina netarifních překážek. Česko- 
-kanadský obchod tak dlouhodobě vý-
znamně roste, za  posledních deset let 
se ztrojnásobil. Ratifikační proces CETA 
dále pokračuje, ke konci května byl do-
končen čtrnácti členskými státy EU, ale 
čeští vývozci již nyní mohou využívat 
i takové výhody, jako je bezvízová mobi-
lita zaměstnanců v  rámci poprodejních 
služeb či přístup do provinčních tendrů. 
V kontextu koronavirové pandemie stojí 
za zmínku také zařazení robustní spolu-
práce v  oblasti farmaceutik do  dohody 
CETA. Milníkem pak bylo i loňské stano-
visko Evropského soudního dvora, které 
potvrdilo kompatibilitu systému inves-
tičních soudů v rámci CETA s evropským 
právem.

Pokud by měla Kanada tendenci se 
svézt na  vlně sílícího světového protek-
cionismu, evropské společnosti se bu-
dou těšit konkurenční výhodě a  svou 
pozici na  kanadském trhu mohou dále 

úspěšně posilovat. Kanada však zatím 
ukazuje, že principy otevřeného ob-
chodu založeného na  mezinárodních 
pravidlech neopustí. Země tak byla 
signatářem společného prohlášení 
24 členů WTO o mezinárodní spolupráci 
v  obchodu se zemědělskými a  potra-
vinářskými výrobky, s  dalšími partnery 
vydala prohlášení apelující na  otevřené 
dodavatelské řetězce včetně zdravot-
nického materiálu. Kanada může kvůli 
koronaviru doznat některých hlubších 
proměn, ale potvrzuje, že je v první řadě 
zásadním obchodním spojencem, který 
bude v  postpandemickém světě pro-
sazovat podobné hodnoty jako EU. Pro 
české výrobce bude nadále zajímavým 
trhem.  

text: eva bartoňová

Foto: shutterstock a archIv autorky

Panorama přístavního města Vancouver

Eva Bartoňová, vedoucí 
oddělení Amerik, odbor 
zahraničně ekonomických 
politik II, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR 

Do světa za obchodem

}}
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česká exportní banka
podporujeMe všechny exportéry 
bez rozdílu velikosti
Naše fiNaNcováNí pomáhá českému zboží do zahraNičí

 �PředexPortní financování – po-
kud začínáte připravovat výrobu pro exportní 
zakázku, ale potřebujete prostředky na nákup 
materiálu, pořízení nového stroje a  vybavení 
nebo pokrytí mzdových nákladů.

 �financování vašeho zahranič-
ního odběratele – poskytneme úvěr 
i  vašim zahraničním odběratelům, kteří mají 
zájem o vaše výrobky a služby a hledají vhod-
nou formu financování pro jejich nákup.

 �odkuP Pohledávek – pokud po-
třebujete snížit objem pohledávek v  účetní 
bilanci, zvýšit likviditu bez nutnosti čerpání 
dalšího úvěru nebo prodloužit svým odběra-
telům splatnost pohledávek.

 �bankovní záruky – nabízíme řadu 
záručních produktů, které vám pomohou 
např. uvolnit cash-flow při nákupu zásob 
od  vašich zahraničních dodavatelů nebo 
v  případě, kdy nechcete čekat na  poslední 
část platby za  vámi dodané zboží (tzv. zá-
držné) a  rádi byste dostali zaplacenou celou 
částku hned.  

více na www.ceb.cz
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PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S NOVÝM ZNĚNÍM 
PRAVIDEL INCOTERMS® 2020 

 è ICC ČR pořádá kurzy pro širokou veřejnost s certifikací ICC a certifikovanými lektory.

 è Pravidla INCOTERMS® vytvořila ICC v  roce 1939 a od té doby usnadňují mezinárodní 
obchod. Využívají se po  celém světě, zjednodušují transakce, napomáhají výkladu 
obchodních podmínek a  podporují dobrou obchodní praxi. Tyto principy a  pravidla 
jsou plně respektovány a užívány při každodenním obchodování. Staly se tak jedním 
z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.

 è ICC ČR jako součást mezinárodní obchodní organizace připravuje již 20 let odborné 
semináře zaměřené na oblasti dopravy, logistiky, bankovní praxe, arbitráže, právních 
otázek a  účetnictví. Jako tvůrci pravidel INCOTERMS® jsme jediní v  ČR, kdo má 
licenci na  vzdělávání v  této oblasti (vydávání učebních textů a  pořádání seminářů 
certifikovaných ICC).

 è Co je obsahem našich kurzů? 
• Incoterms® 2020 – pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek
• Incoterms® 2020 – platební podmínky
• Incoterms® 2020 – vztah k přepravní a pojistné smlouvě

a mnohé další…

 è Přehled kurzů naleznete na www.icc-cr.cz

Pokud vám nevyhovuje některý z  nabízených termínů, můžeme pro vás zajistit školení 
na míru ve vaší společnosti.

Kontakt: Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR
+420 257 217 744        |        icc@icc-cr.cz        |        www.icc-cr.cz

TradeNews_5_2019.indd   49TradeNews_5_2019.indd   49 21.05.2020   9:5121.05.2020   9:51
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ve svěTě zmíTaNém sTále věTší NejisToTou se (relaTivNí) jisToTa ceNí. ze sTíNu dyNamicky 
rosToucích a/Nebo globálNí hospodářský ryTmus udávajících hráčů se Tak posTupNě Noří klidNé 
síly zvládající výzvy, jako je americko-číNské soupeřeNí o zíTřejší podobu svěTa, TechNologická 
(r)evoluce a sTávající paNdemie covidu-19. obchodNíci i iNvesToři si Na Nich přiTom ceNí Toho, 
co mNozí doNedávNa považovali za brzdu: obezřeTNého, sysTemaTického přísTupu reflekTujícího 
i jiNé hodNoTy Než jeN dolar a cílujícího delší horizoNT.

Jedním z  nejatraktivnějších míst v  na-
stávajícím hospodářsko-politickém (ab)
normálu je bezesporu Kanada, která 
se řadí mezi nejbezpečnější, nejstabil-
nější a  nejšťastnější země na  světě. To 
mimo jiné díky rozumně využívanému 
přírodnímu bohatství, chytré imigrační 
politice a robustnímu politickému rámci 
opírajícímu se o  parlamentní demokra-
cii. Výsledkem je dlouhotrvající, takřka 
nepřerušený růst ekonomiky, která se 
navíc napříště opře i  o  dva faktory roz-
hodující o vítězech a poražených zítřka.

Kanada, v  zákrytu za  sexy příběhy ze 
Silicon Valley (a také díky nim), se za léta 
2013 až 2018 chlubí druhým a  třetím 
nejrychleji rostoucím technologickým 
hubem na  severoamerickém konti-
nentu. Solidní infrastruktura, kvalitní 
a  na  rozdíl od  Spojených států stále 
dostupné – finančně i  co se imigrační 
politiky týče – univerzity a  v  nepo-
slední řadě blízkost amerického ka-
pitálu a  technologických lídrů přitom 
slibuje pokračování tohoto trendu, z po-
hledu stability a  výkonnosti ekonomiky 
klíčového.

Společně s  cílenou a  vědomou sázkou 
na  sektor budoucnosti se pak země ja-
vorového listu podle všeho dočká i  bo-
nusu v  podobě „klimatické dividendy“: 
globální oteplování mění nehostinný 
sever na  místo s  kvalitní zemědělskou 
půdou, místo umožňující využít obrov-
ský energetický a  surovinový potenciál 
a  v  neposlední řadě na  místo nabízející 
život bez extrému. Už teď se tak napří-
klad osazují donedávna nevyužité a ne-
využitelné miliony hektarů obilím, luš-
těninami, prosem a  dalšími plodinami. 
Kvalifikované odhady pak hovoří o tom, 
že se Kanada, společně s  Ruskem, po-
stupně stane farmářem, který bude zá-
sobovat – a v některých případech i za-
chraňovat – svět.

Očekávané světlé zítřky už dnes 
do  země lákají větší počet (i)migrantů 
než do  Spojených států, kde žije deset-
krát více lidí, což je určitě příležitost, 
ale také výzva. Podobně jako geo-
grafie, která na  jednu stranu zajišťuje 
bezpečnost, ale na  té druhé odsu-
zuje ke  značné závislosti na  Americe, 
globální mocnosti, jejíž vliv relativně 

slábne, s  čímž jsou spojena jistá rizika. 
A v neposlední řadě se Kanada musí při-
pravit i  na  stinné stránky zmíněné „kli-
matické dividendy“, kupříkladu stoupa-
jící hladinou moří ohrožované atlantické 
provincie jako Newfoundland a  nebo 
na masivní lesní požáry.

Navzdory těmto a  dalším překážkám, 
s  nimiž se Ottawa v  součinnosti s  pro-
vinčními vládami bude muset vyrovnat, 
vychází Kanada z  auditu rizik a  příleži-
tostí jednotlivých ekonomik na  výbor-
nou. Firmy a  investoři proto o  zemi 
javorů mají čím dál tím větší zájem, 
což vnímáme i  mezi našimi klienty pá-
trajícími jak po  solidních obchodních 
partnerech, tak příležitostech v  oblasti 
private equity a  krátkodobých speku-
lací. Kanada zítřka to vše nabízí už dnes 
a k tomu bonus v podobě výhodné kon-
stelace hvězd.

text: roMan chlupatý

Foto: shutterstock

roMan chlupatý je zakladateleM a partnereM 
společnostI save & capItal

Komentář
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kanada: sázka na (ne)jistotu
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o TěžkosTech, kTeré Nám všem přiNesly uplyNulé měsíce, by bylo zbyTečNé se zNovu rozepisovaT. co ale 
Nemohu opomeNouT, je NasazeNí a schopNosT zvládNouT Těžké chvíle Napříč celou Naší společNosTí. 
v TomTo ohledu jsem hrdý Na Naše kolegy, kTeří po celou dobu Nouzového sTavu poskyTovali klieNTům 
služby v plNé šíři a byli a jsou jim Nadále NápomocNi při řešeNí jejich fiNaNčNí siTuace.

ČAS NA ZMĚNU?
V  mediálním prostoru často zaznívá ná-
zor, že z krize vyjdeme posílení. Spíš než 
posílení si osobně myslím, že vyjdeme 
jiní. Tato zkušenost nás naučila a  bude 
nadále učit o  věcech přemýšlet trochu 
jinak. Od  jednotlivce po  firmy, orga-
nizace i  samotné státy. Zejména naše 
proexportně orientované firmy, které 
mají čerstvé zkušenosti s  křehkostí glo-
balizovaného světa a  světových ekono-
mik, jsou postaveny před řadu otázek 
k  zamyšlení. Jednou z  nich bude zcela 
jistě jejich další strategické směřování. 
Dále přehodnocení logistických struktur 
a s tím související i jejich možná relokali-
zace blíže k České republice. Tato situace 
může na  druhou stranu pozitivně ovliv-
nit řadu lokálních subdodavatelů, kteří 
jsou navázáni právě na  velké exportně 
orientované firmy.

JAK POSÍLIT FIREMNÍ 
IMUNITU
Stejně jako nám dostatečná imunita po-
máhá vyrovnat se se  zdravotními pro-
blémy či lépe překonávat nemoci, trou-
fám si říci, že podobnou imunitu mají 
i  firmy. Její základní stavební kameny 
jsou pochopitelně odlišné, ale ve  svém 
důsledku mohou pomoci překonat 
nelehká období či dokonce období 
krizová. Záleží na  jejich správném na-
stavení a  fungování. Je to zejména mix 
finanční stability, kvalitních lidí a  adap-
tabilní výrobní technologie.

Finanční stabilita
Kapitálově silné společnosti s rozumnou 
mírou finančních rezerv mají vždy snazší 
pozici při zvládání takovýchto výkyvů. 
Proto i  za  běžného chodu je potřeba 

vytvářet zdroje, které mohou být časem 
investovány do  dalšího rozvoje firmy 
nebo „investovány“ do  prostého přežití 
nelehkého období, a  to bez výrazných 
ztrát či dokonce ztrát fatálních, vedou-
cích k ukončení činnosti.

Lidský potenciál
Každá firma stojí a  padá s  lidmi, kteří ji 
vedou či v ní pracují. Jsou to spojité ná-
doby, kdy právě takovéto zkoušky pro-
věří schopnost aktivace lidského poten-
ciálu. Někdy se to neobejde beze ztrát, 
ale daleko důležitější je schopnost na-
učit se rychle pracovat v  jiném operač-
ním módu, přizpůsobit se novým pod-
mínkám a najít cestu k udržení byznysu 
nebo ke  změně výrobního zaměření či 
oblasti podnikání.

Výrobní technologie
V  posledních letech často skloňované 
pojmy jako průmysl 4.0, digitalizace atd. 
nabývají ve  světle této krize na  daleko 
větším významu. Digitalizace a  adapta-
bilní výrobní technologie přestávají být 
pouhou výhodou, ale stávají se téměř 
nezbytnou součástí byznysu. Jejich uni-
verzálnost či schopnost vytvářet pro-
dukty a  služby ve  změněných podmín-
kách jsou zásadní pro rychlý restart či 
minimalizaci ztrát.

ZÁVĚREM

Pokud převedu tyto stavební kameny 
firemní imunity na Komerční banku, mu-
sím s potěšením konstatovat, že všechny 
perfektně fungují. Osobně oceňuji to, ja-
kým způsobem se zintenzivnila a  zefek-
tivnila spolupráce kolegů v režimu home 
office. Řadu obchodních aktivit se po-
dařilo díky on-line spolupráci a nasazení 

kolegů zrealizovat v  řádu dnů či týdnů. 
Plně se rovněž projevila správnost dří-
vějšího strategického rozhodnutí digita-
lizovat naše bankovní produkty a služby. 
Stejně tak i  možnost autentizace a  au-
torizace řady dokumentů vyměňova-
ných mezi bankou a  klientem v  on-line 
režimu. Zkušenosti z  uplynulých měsíců 
tak budou dříve či později akcelerátorem 
digitalizace téměř v každém byznysu.  

text: davId ForMánek

Foto: shutterstock a archIv kb

David Formánek je 
členem představenstva 
Komerční banky 
zodpovědným 
za korporátní a investiční 
bankovnictví
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Martina Tauberová:

naše firmy prokáZaly,  
že maJí inovace v krvi
a krize se nezaleknou
sTáT průběžNě zveřejňuje NásTroje a programy Na pomoc Našim firmám v překoNáváNí dopadů 
současNé paNdemie. NejeN o Tom, co se v TomTo směru ješTě připravuje, ale i o dopadu koroNavirové 
krize Na globálNí ekoNomiku hovoříme s NáměsTkyNí miNisTra marTiNou Tauberovou, kTerá 
řídí Na miNisTersTvu průmyslu a obchodu sekci evropské uNie a zahraNičNího obchodu.

Vámi řízené instituce na podporu ex-
portu a investic přizpůsobily svou na-
bídku služeb, aby firmám co nejvíce 
pomohly těžké období překlenout. 
Co se podle vás v tomto směru nejvíc 
podařilo?
V  první řadě bych ráda poděko-
vala oběma agenturám, CzechTrade 
i  CzechInvestu, které na  vzniklou situaci 
rychle zareagovaly a  přizpůsobily jí své 
aktivity a nástroje. Hned od začátku kri-
zového období se jak pracovníci našeho 
ministerstva, tak i agentur zapojili do po-
moci českým firmám. Společně jsme 
zvládli urgentní potřebu aktuálních  in-
formací zřízením call centra MPO, které 
posléze vytvořilo jeden z pilířů celostátní 
krizové informační linky 1212. Zejména 
v  prvních dnech a  týdnech krize odpo-
vídali naši pracovníci v  plném nasazení 
sedm dnů v týdnu na dotazy tisíců vola-
jících. Za to jim patří velký dík.

Dále jsme řešili nedostatek osobních 
ochranných pomůcek a  dalších zdra-
votnických prostředků, respektive větší 
zapojení českých výrobců do  cent-
rálního nákupu státu. Bylo třeba najít 
způsob, jak pomoci firmám propojovat 
nabídku konkrétních produktů s  aktu-
ální poptávkou, zajistit technologický 
transfer a  transfer know-how, který by 
umožnil rychle a  efektivně najít řešení 
například pro přenastavení výroby či 
vývoje potřebných produktů. S  pomocí 
agentury CzechInvest jsme vytvořili 

Rozhovor

Ing. Martina Tauberová 
vystudovala mezinárodní 
ekonomické vztahy na pražské 
VŠE. Téměř dvě desetiletí působila 
na různých pozicích v diplomacii, 
například na velvyslanectvích v USA 
a Rakousku. Od loňského roku je 
náměstkyní pro řízení sekce Evropské 
unie a zahraničního obchodu 
MPO. Hovoří anglicky, německy, 
francouzsky a rusky
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tržiště CoVpoint, kde se na  jednom 
místě potkává nabídka a  poptávka fi-
rem po  prostředcích proti pandemii. 
Díky agentuře CzechTrade a portálu pro 
podnikatele BusinessInfo.cz, který tato 
agentura spravuje, mají firmy kvalitní, 
ucelený informační servis jak o aktuální 
situaci a  stavu podnikatelského pro-
středí v ČR, tak i v jednotlivých zahranič-
ních teritoriích.

V první fázi bylo samozřejmě nutné se 
soustředit hlavně na  situaci v  České 
republice, ovšem zároveň jste řešili 
i  podporu našich firem v  zahraničí. 
Jak konkrétně?
Ekonomika naší země je závislá na  ex-
portu, proto je nutné naše exportéry 
všemi silami podporovat. Mezi okamžitá 
opatření patřilo promptní přenasta-
vení systému a obsahu služeb agentury 
CzechTrade a  jejích zahraničních kan-
celáří. Služby byly a jsou až do odvolání 
poskytovány bezplatně, to znamená, 
že jejich dotace se zvýšila na  100 %. 
Kromě standardních služeb se kanceláře 
nově zaměřují i  na  asistenci při řešení 
krizových situací v zahraničí, jako je na-
příklad zboží uvízlé na  hranicích, jeho 
další přeprava nebo celní problematika. 
Pracovníci zahraniční sítě agentury až 
na výjimky zůstali v zemích vyslání, kde 
nadále monitorují situaci, poskytují in-
formace a pomáhají firmám na místě.

SÁZKA NA INOVACE SE 
OSVĚDČILA
Vaše ministerstvo i  agentury pravi-
delně pořádají spoustu vzdělávacích, 
exportních a  jiných akcí pro podni-
katele. Jak jste se vypořádali s  jejich 
zrušením?
Ano, tato pracovní setkání se těší vel-
kému zájmu a víme, že osobní kontakt 
je nenahraditelný. Termíny plánova-
ných akcí jsme operativně změnili, aby 
jich bylo co nejméně bez náhrady zru-
šeno a maximum z nich mohlo proběh-
nout ve druhé polovině letošního roku. 
Některá jednání jsme však přesunuli 
do  on-line prostoru. Například tradiční 
červnové setkání podnikatelů s ekono-
mickými diplomaty a  řediteli zahranič-
ních kanceláří CzechTrade jsme letos 
nahradili novinkou – první celosvěto-
vou on-line konzultací na  exportní té-
mata. Naši podnikatelé tak budou mít 
celý týden od  22. června možnost se 
on-line propojit s  řediteli zahraničních 

kanceláří CzechTrade a  prodiskutovat 
své exportní aktivity. Dalším trendem 
je potřeba zefektivnění výrobních 
a  dodavatelských řetězců, ať již jejich 
zkrácením (relokací výroby do  Evropy) 
či snížením závislosti na  jednom doda-
vateli větší diverzifikací. S  agenturou 
CzechTrade zvažujeme pomoc firmám 
formou zřizování exportních inkubá-
torů v  teritoriích s  cílem zajistit jejich 
trvalou přítomnost na daném trhu.

Pandemie negativně ovlivnila mnoho 
odvětví, ale na  druhé straně také 
ukázala, že řada firem umí pružně 
reagovat na  poptávku, například 
po  ochranných prostředcích. Mají 
tyto firmy šanci své produkty vyvážet 
a je MPO schopno jim v tomto snažení 
pomoci?
V  určitých momentech krize se potvr-
dila správnost našeho dlouhodobého 
zaměření na  podporu inovací, které 
v důsledku přinášejí flexibilitu a  schop-
nost adaptace na  potřeby společnosti 
a  vzniklou poptávku. Mnoho inovativ-
ních řešení odhalil již zmíněný projekt 
CoVpoint. Vidím potenciál i  v  prosazení 
českých chytrých řešení na  zahranič-
ních trzích a zároveň zajištění produkce 
firmám, které mohou mít v současné si-
tuaci výpadek poptávky po svých tradič-
ních produktech. (Některé příběhy těchto 
firem přinášíme na  následujících strán-
kách – pozn. red.)

Postavilo nás to před další úkoly. Jedním 
z  nich je umět rychle reagovat na  ote-
vírající se příležitosti, jakou byla napří-
klad iniciativa rescEU, kdy se Evropská 
komise a  členské státy EU rozhodly vy-
tvořit pohotovostní zásoby lékařského 
vybavení a  osobních ochranných po-
můcek s  cílem lépe se připravit na  bu-
doucí zdravotní hrozby. V tomto případě 
se nám podařilo ve  velmi rychlém čase 
zkoordinovat a  připravit nabídku čes-
kých firem do  této výzvy. Dalším úko-
lem je posílit systém certifikace nových 
výrobků uváděných na trh. Krize ukázala 
na  úzké hrdlo, kdy řada výrobků čekala 
ve frontě u notifikujícího orgánu na po-
třebné testy a vystavení certifikátu.

Důležité je nalézt také nové způsoby 
propagace českých firem v  zahraničí, 
jinými slovy využít nových technologií 
k  digitalizaci marketingu. Pilotně tak 
testujeme s  agenturami CzechTrade 
a CzechInvest aplikaci PresentiGO, která 
splňuje naše představy o  účinném 

distribučním nástroji reflektujícím ná-
roky na  koordinaci datových podkladů 
několika různých subjektů. Se  zajímavě 
vizuálně zpracovanými marketingovými 
materiály českých firem tak mohou fle-
xibilně pracovat a  česká řešení efek-
tivně propagovat všichni naši pracovníci 
v zahraničí.

PANDEMIE ODKRYLA 
I SLABÁ MÍSTA EU
Jak ovlivnila koronavirová pandemie 
spolupráci zemí EU?
Pandemie nám odhalila i některé slabiny 
EU, na  které se teď chtějí členské státy, 
včetně ČR, a  Evropská komise zamě-
řit. Řada zemí v  rámci urychlené reakce 
sáhla po  národních opatřeních, která 
nebyla s  ostatními zeměmi koordino-
vána. Byly uzavírány hranice a  kamiony 
se zbožím čekaly dlouhé hodiny v kolo-
nách. Jednou z priorit je proto nastavení 
efektivnějších mechanismů společné re-
akce a  obecně připravenosti na  krizové 
situace takového rozsahu – od  sdílení 
informací a  lepší koordinace přijíma-
ných opatření po zabezpečení kritických 
dodávek. V  oblasti obchodu se to týká 
zejména urychleného obnovení plné 
funkčnosti vnitřního trhu EU a  diverzifi-
kace zdrojů a  posílení spolehlivosti na-
šich obchodních partnerství.

A co brexit?
Tam pandemie vyjednávání minimálně 
technicky zkomplikovala a výrazně zkrá-
tila již tak omezený čas pro dojednání 
dohody. Mimochodem, onemocněli oba 
hlavní vyjednavači a kromě prvního kola 
se veškerá další jednání o  budoucím 
partnerství mezi EU a Velkou Británií ko-
nala pouze videokonferenčně. Jednání 
bohužel kvůli odlišným pozicím postu-
pují kupředu velmi pomalu. Na  konci 
června každopádně vyprší lhůta pro 
případnou žádost UK o prodloužení pře-
chodného období.

S  ochlazením globální ekonomiky 
pravděpodobně dojde k  zesílení 
protekcionistických opatření států, 
včetně členů EU. Od  kterých je naši 
exportéři pociťují nejbolestněji a jaké 
kroky ČR podniká, aby jednotný trh 
fungoval podle skutečně férových 
pravidel?
Protekcionistické tendence jsme za-
znamenali již před ochlazením globální 

Podpora podnikání a exportu
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ekonomiky. Naši podnikatelé si napří-
klad často stěžovali na  přísné adminis-
trativní postupy v  některých okolních 
zemích při poskytování služeb a  vysí-
lání pracovníků. V  rámci aktuální snahy 
o  zamezení šíření viru přijaly některé 
členské státy řadu opatření, která mo-
hou být v  rozporu s  pravidly vnitřního 
trhu, zdá se však naštěstí, že jsou pouze 
dočasná. Pro naši ekonomiku je klíčové, 
aby byl zachován volný pohyb zboží 
stejně jako osob přes hranice. V případě 
zboží bylo naší jasnou prioritou zacho-
vat dodavatelské vazby mezi podniky, 
v případě osob a služeb se restrikce po-
stupně uvolňují v návaznosti na zlepšu-
jící se situaci.

Koronavirová krize přišla těsně poté, 
co Evropská komise vydala tzv. břez-
nový balíček dokumentů na  podporu 
vnitřního trhu a průmyslu. Je zřejmé, že 
témata z  původních dokumentů jsou 
nyní zastíněna řešením aktuálních pal-
čivých otázek, jako je plán ekonomické 
obnovy. S tím nicméně situace na vnitř-
ním trhu a  budoucnost evropského 
průmyslu úzce souvisejí. Zejména plán 
Evropské komise na  lepší implemen-
taci a  vymáhání pravidel vnitřního 
trhu má potenciál zabraňovat překáž-
kám na vnitřním trhu. ČR je v diskuzích 
o  opatřeních v  akčním plánu jedním 
z lídrů mezi členskými státy a iniciovala 
úspěšný non-paper k  podobě  fungo-
vání pracovní skupiny pro prosazování 
pravidel jednotného trhu (SMET). Ta se 
zaměřuje na  správné vymáhání a  pro-
vádění právních předpisů vnitřního 
trhu. Tuto iniciativu podpořilo kromě 
koordinující ČR dalších 15 členských 
států EU.

Jaký je váš názor na iniciativu někte-
rých členských států na  posílení so-
běstačnosti a  strategické autonomie 
Evropské unie?
Do budoucna je sice v některých sekto-
rech žádoucí, nesmí ale dojít k posílení 
protekcionistických tendencí a  snaze 
o  vytvoření jakési evropské pevnosti. 
Zde si musíme přiznat, že i  v  rámci ČR 
se objevují návrhy, které mohou být 
vnímány okolními zeměmi jako pro-
tekcionistické, a je třeba pečlivě zvažo-
vat, jaká opatření ČR přijímá, abychom 
neohrozili prominentní pozici ČR mezi 
podporovateli vnitřního trhu, z  něhož 
významně těží naši exportéři a  který 
má zásadní význam pro oživení naší 
ekonomiky.

Pokud jde o  obchod se zeměmi mimo 
EU, je důležité jak včasné a efektivní za-
pojení Světové obchodní organizace, 
tak také rozšiřování a  prohlubování ob-
chodních dohod, které naopak další trhy 
významně otevírají. V  létě by měla začít 
platit dohoda s  Vietnamem, na  dobré 
cestě jsou i  dohody s  Mercosurem 
a Mexikem.

Jedním z  cílů naší exportní strategie 
je teritoriální a  oborová diverzifi-
kace vývozu. Krize však ukázala, jak 
je důležitá i diverzifikace dovozní. Je 
reálné k  této diverzifikaci firmám ze 
strany státu pomoci?
Krize spojená s  pandemií nákazy co-
videm-19 výrazně mění svět, z  jejího 
průběhu si již nyní odnášíme lessons 
learned,  zároveň přináší nové výzvy 
a  strategické požadavky. Ke  strategic-
kým cílům, které jsme dlouhodobě sle-
dovali, jako je například diverzifikace 
exportu, přibudou další s  přesahem 
do  hospodářské a  obchodní politiky. 
Třeba výše uvedené zajištění soběstač-
nosti a  posílení importní nezávislosti 
ve  strategických sektorech – aktuálně 
je to viditelné zejména v  sektoru zdra-
votnických výrobků a léčiv. Stejně tak je 
potřeba vytvářet podmínky a  podporu 
firmám, které se na  základě nedávné 
zkušenosti rozhodnou změnit své vý-
robní dodavatelské vazby a  lépe kon-
trolovat výrobní řetězce, na  nichž jsou 
závislé. Kapacity v podobě zahraničních 
kanceláří CzechTrade či na  zastupitel-
ských úřadech na  to ČR má. Nejde jen 
o dovoz a hledání dodavatelů, ale i o in-
vestice do výroby v zahraničí či transfer 
technologií.

Máte bohaté zkušenosti z  diploma-
cie, působila jste na  našich velvysla-
nectvích v USA a v Rakousku. V tomto 
čísle se věnujeme Severní Americe. 

V  čem vás pracovní pobyt ve  Spoje-
ných státech nejvíc ovlivnil? Co byste 
doporučila našim firmám, které se 
snaží v tomto teritoriu prosadit?
Každý, kdo měl možnost strávit delší 
dobu v USA, se vrací do určité míry obo-
hacen a  lidově řečeno otrkán. To platí 
nejen o  posílení jazykových kompe-
tencí, ale i  prezentačních dovedností. 
Chcete-li v USA působit, potřebujete za-
pracovat na  své sebeprezentaci, schop-
nosti poukázat na  své silné stránky 
a  prosadit se ve  velké konkurenci. 
Na  jednání nelze přijít nepřipraven. Je 
nutno mít na  paměti, že se jedná o  je-
den z nejnáročnějších trhů vůbec. České 
firmy směřující do Spojených států musí 
mít nejen velmi kvalitní produkt, ale ze-
jména být zcela odhodlané tento krok 
učinit a jít do toho takzvaně naplno.

Je také třeba mít na  paměti náročný 
právní i  regulatorní rámec, přičemž 
je nutno sledovat odlišné podmínky 
na  úrovni jednotlivých států například 
v  oblasti daní a  podle toho volit třeba 
i místo pro svou investici. Celková kom-
plexnost vstupu na americký trh je také 
daná tím, že Evropská unie nemá do-
posud se Spojenými státy uzavřenou 
dohodu o  volném obchodu, a  ačkoli 
nadále existuje snaha uzavřít obchodní 
dohody alespoň omezeného rozsahu, 
evropské firmy čelí značným překáž-
kám. V tomto ohledu je pro české firmy 
v  Severní Americe zajímavá sousední 
Kanada, kde již přes dva roky probíhá 
prozatímní provádění dohody CETA. 
S  orientací v  náročném severoameric-
kém prostředí pomáhá dlouhodobě 
kancelář CzechTrade v  Chicagu (a  v  ka-
nadském Calgary) spolu s  agenturou 
CzechInvest a sítí zastupitelských úřadů, 
můžeme tedy nabídnout našim expor-
térům pomocnou ruku.  

za rozhovor děkuje jana jenšíková

Foto: archIv Mpo

}}

ekoNomika Naší země 
je závislá Na exporTu, 

proTo je NuTNé Naše 
exporTéry všemi silami 

podporovaT.

Rozhovor
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ZŮSTAŇTE 
V OBRAZE 
S CZECHTRADE

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ A OBCHOD 

SE ZAHRANIČÍM

JEDNODUCHÁ CESTA K INFORMACÍM
Nechte si bezplatně zasílat na svůj e-mail informace prostřednictvím 
newsletteru CzechTrade denně. Podle vašich potřeb si nastavte filtr 
na aktuální informace o zahraničních poptávkách, tendrech a dalších 
novinkách z vybraných zemí.

AKTUALITY ZE SVĚTA
V reakci na stávající situaci vám přinášíme aktuální zprávy o vývoji 
obchodování v téměř 60 zemích světa, které najdete v přehledné 
podobě na webu CzechTrade a na oficiálním portálu pro podnikatele 
BusinessInfo.cz.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Buďte s námi v kontaktu i online, ať vám neuniknou novinky ze světa 
byznysu, akce a projekty pro podnikatele, ale ani úspěchy českých 
exportérů a řada dalších užitečných informací.

www.czechtrade.cz

www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis

www.businessinfo.cz

10640_CzechTrade_Inzerce_210x280_F.indd   1 03.06.20   14:50



54 Tr a d e  N e w s  3 /2020

české firMy a akadeMická sféra 
vytáhly do boje s koronavireM 
těžké zbraně: inovace
o vzNiku plaTformy spojujeme česko, kTerá reagovala Na propukNuTí paNdemie koroNaviru 
a NuTNosT zajisTiT poTřebNé zdravoTNické a ochraNNé pomůcky, iNovaTivNí produkTy či služby, jsme 
vás iNformovali v miNulém čísle Trade News. cílem je rychle a efekTivNě hledaT Nová řešeNí 
a propojiT vhodNé Tuzemské parTNery. Takových iNTerakcí vzNikají desíTky.

Ministerstvo průmyslu a  obchodu 
po vypuknutí koronavirové krize v České 
republice obratem připravilo vznik no-
vých programů pro silnou podporu 
transferu technologií, které souvisejí 
s „covidovými“ programy Czech Rise Up, 
Country for Future, ale také přeoriento-
vání evropských dotací a  vypsání spe-
ciálních výzev Technologie.

„Vznikly projekty, které jednoznačně 
ukazují, jak velkou roli mohou hrát 
nové technologie, digitalizace a  ino-
vace v  krizových situacích, ale zejména 
při budování přidané hodnoty a  rozvoji 

nové ekonomiky. Právě podpora ma-
lých a  středních firem včetně start-up 
projektů a  intenzivnější podpora uni-
verzitních a vědeckých spin-off projektů 
okamžitě přispívají nejen k  boji s  covi-
dem-19, ale primárně k  budování větší 
soběstačnosti a  ekonomického rozvoje. 
Proto také vznikl program Czech Rise 
Up,“ říká Robin Čumpelík, koordinátor 
pro Inovační strategii České republiky 
a  člen pracovní skupiny Nová ekono-
mika, technologie, digitalizace a inovace 
poradního orgánu Národní ekonomické 
rady vlády (NERV).

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ

labMediaservis:  
testovací kultivační Média
Firma z  Jaroměře vyrábí testovací kul-
tivační média. Jeden z  jejích zaklada-
telů Tomáš Krejčí začínal jako veterinář 
v  hradecké zoo. Vlastní podnik vede 
nyní se svými dětmi a  již přes deset let 
spolupracují s  mnoha zdravotnickými 
zařízeními. Znají tedy dobře lokální trh 

i potřeby nemocnic. V souvislosti s pan-
demií koronaviru se společnost roz-
hodla vyrábět transportní médium pro 
n-CoV 19 podle metodiky SZÚ, které je 
určeno pro uchování klinického vzorku 
pacienta od  doby výtěru k  době vyšet-
ření v laboratoři.

Mozaika

Spojujeme Česko
K  9. červnu bylo v  rámci platformy 
Spojujeme Česko propojeno na 80 pro-
jektů a  v  systému CoVpoint zpraco-
váno téměř 2000 nabídek a poptávek. 
Za  spuštěním platformy v  březnu 
2020 stojí spolupráce státní agen-
tury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest s Ministerstvem průmyslu 
a  obchodu ČR. Projekt podporují také 
ministerstva zdravotnictví, obrany 
a  dopravy, Úřad vlády ČR a  Svaz prů-
myslu a dopravy ČR.
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isolit-bravo: výtěrové tyčinky
Výtěrové tyčinky jsou důležitým ná-
strojem pro kvalitní odběr RNA testů, 
které pomohou prokázat šíření korona-
viru. V  době propuknutí pandemie jich 
byl nedostatek, proto se rodinná firma 
Isolit-Bravo rozhodla pružně zareagovat. 

Po  telefonickém hovoru s  primářem vi-
rologie FN Motol se pustili do  výroby 
„výtěrovek“ k  odběrům z  nosohltanu, 
které po  celém světě docházejí. Během 
14 dnů vytvořili vzorky „výtěrovek“, které 
vyhovují všem potřebám zdravotníků.

cubesave: bezkontaktní výdej léků
České lékárny přijaly vzhledem k šíření 
koronaviru nezbytná zpřísněná hygie-
nická opatření. Nápad na  bezpečné 
nakupování vznikl hned v  prvních týd-
nech nouzového stavu s  cílem pomoci 
vytvořit kritickou infrastrukturu pro dis-
tribuci zdravotnického materiálu i  bez-
pečné předání nákupu. „Technologie 
smartboxů se dříve primárně využívala 
k  úschově movitého majetku. S  úmys-
lem pomoci v boji proti covidu-19 bylo 

nutné adaptovat stávající technologii 
a  systém i  software na  bezkontaktní 
výdej ovládaný chytrým telefonem. 
To jsme zvládli v  rychlém tempu poté, 
co Ministerstvo průmyslu a  obchodu 
skvěle zareagovalo a  propojilo nás 
s  lékárnami. Na  vlastní náklady spolu 
s EUC jsme mohli obratem spustit pilot 
pro výdej léčiv a  doplňků stravy,” vy-
světluje za společnost Cubesave Martin 
Kokta.

your pass: digitální karta covid-19
Tato mobilní infokarta vznikla na  za-
čátku epidemie v České republice a dá 
se přirovnat k virtuálnímu letáku, který 
neustále ověřuje informace. Kartu 
si může kdokoliv stáhnout zdarma 
do  mobilní peněženky typu Wallet 
pro iOS či Android. „Informační kartu 
COVID-19 využívá téměř jeden a  čtvrt 
milionu uživatelů. Rozeslali jsme přes 
47 milionů notifikací. Pokud se něco 
důležitého děje, karta vám o  tom dá 
vědět v  průběhu pár minut, bez toho, 
abyste museli tyto informace aktivně 

sami vyhledávat. Od  počátku neustále 
aktualizujeme informace na  kartě, a  to 
několikrát denně. Máme navíc velkou 
radost, že můžeme takto pomoci ne-
jenom v  kritické zdravotnické situaci, 
ale i  v  dalším dodržování pravidel so-
ciálního odstupu,“ uvádí Jan Křemen 
ze společnosti Your Pass. Karta je bez-
pečná, nestahuje a  nepředává žádné 
informace z  telefonu uživatele. Lidé 
ji mohou sdílet s  rodinou a  přáteli po-
mocí QR kódu, linku, SMS a  kdykoli ji 
vymazat.

ciirc čvut: ochranná poloMaska
Export inovací se daří a  Česká repub-
lika jde příkladem v  soběstačné výrobě 
ochranných pomůcek, ke  které moti-
vuje i  další státy. Když Český institut 
informatiky, robotiky a  kybernetiky 
ČVUT (CIIRC ČVUT) za jeden jediný břez-
nový týden vyvinul na  speciální 3D tis-
kárně a vzápětí certifikoval zcela novou 
ochrannou polomasku CIIRC RP95-3D 
i  pro sériovou výrobu, vyvolalo to vlnu 
uznání a  zasloužené pozornosti. Tolik 
potřebná pomůcka, která spolehlivě 
ochrání profesionály v  nejtěžších klinic-
kých provozech, vzbudila značný zájem 

ve  světě. Aktuálně si soubory pro 3D 
tisk stáhlo 89 institucí či firem v  31 ze-
mích. Čeští výzkumníci dataset poskytli 
všem k  volnému využití, k  dispozici je 
zdarma na webu https://rp95.cz/. Česká 
republika jde však ještě dál. Po spuštění 
domácí sériové výroby na principu vstři-
kolisů nabízí sdílení know-how a pomoc 
se zavedením výroby i pro zahraničí.  

zdroj: Mpo
Foto: archIvy FIreM

Spojujeme Česko
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pardaM nano4fibers: z výrobní popelky  
byznysovou princeznou
ješTě v závěru miNulého roku Nevypadaly NaNovlákeNNé respiráTory aNi zdaleka Na produkTový Trhák. v roce 2019 jich 
roudNická firma pardam NaNo4fibers, kTerá vyvíjí a vyrábí NaNomaTeriály, prodala pouhých 1700 kusů. koroNavirová 
krize však udělala z výrobNí popelky byzNysovou priNcezNu. od kvěTNa 2020 mají díky Nové výrobNí liNce v pláNu produkci 
zvýšiT Na půl milioNu kusů měsíčNě a chysTají Nový závod čisTě jeN Na výrobu NaNovlákeNNých respiráTorů.

Nanovlákno má potenciální uplat-
nění v  celé řadě různých aplikací. 
„Výzkum a  vývoj zaměřujeme na  mate-
riály, o nichž se domníváme, že je bude 
možné vyrábět na  průmyslové úrovni. 
Každému našemu partnerovi vyvineme 
typ nanovlákna a  strukturu, kterou po-
třebuje. Vyvinuli jsme třeba membránu 

pro bazénový filtr, membránu pro fil-
traci potravinářských produktů, napří-
klad jedlých olejů, děláme vývoj aplikací 
v  oblasti pleťových masek, kosmetic-
kých produktů, vyvíjíme i  materiály pro 
léčiva, kryty ran, bateriové články a řadu 
dalších. A  v  poslední době vyrábíme 
hlavně respirátory a rozšiřujeme výrobu 
o  speciální filtrační vložky z  nanomem-
brány. Ty lze vkládat do  roušek s  kap-
sou, které si lidé mohou ušít i sami,“ říká 
výkonný ředitel a  spolumajitel firmy 
Pardam Nano4fibers Jan Buk.

Respirátory v  Pardamu původně vyví-
jeli pro širší škálu použití, hlavně jako 
pracovní pomůcku pro ty, kteří se pohy-
bují v  prašném nebo jinak znečištěném 
prostředí, nebo pro alergiky. Materiál 
pro respirátory začali vyvíjet v  roce 
2016 a o dva roky později nabídli první 

výrobky obchodním partnerům k distri-
buci. Respirátor nezahrnuje žádné che-
mikálie, žádné pojivové mřížky, žádná 
lepidla. Tenká vrstva nanovlákna obsa-
huje nanočástice koloidního stříbra a  je 
zalaminovaná do  sendviče mezi speci-
álně pro tuto aplikaci vyvinuté vrstvy 
nosného a krycího materiálu. Filtruje mi-
kroorganismy a  díky obsaženému stří-
bru je i likviduje.

Společnost Pardam Nano4fibers je jed-
nou ze tří strategických firem, které 
jsou povinny přednostně zásobovat 
Ministerstvo zdravotnictví České repub-
liky. Již nyní však eviduje enormní zájem 
o  své unikátní produkty a  s  obchod-
ními partnery vyjednává možnost jejich 
dodávek v  podstatě do  celého světa. 
Obrovský zájem mají Čína, USA i evrop-
ské země.

Mozaika

Jak důležitá nanovlákna ve  sku-
tečnosti jsou a  jak velký potenciál 
mají v  této oblasti česká vědecká 
pracoviště a  české firmy, ukázala 
až koronavirová pandemie. Jsou 
padesátkrát tenčí než vlas a vydrží 
teplotu až tisíc stupňů Celsia
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spur: výzkuM a vývoj 
nanotechnologií se zúročil
v době, kdy celá země z NedosTaTku ochraNNých prosTředků oběTavě zasedla 
k šicím sTrojům, se ve zlíNské firmě spur Na zařízeNí vlasTNí koNsTrukce NaplNo 
rozběhla sériová výroba NaNoTexTilie. zúročila se Tak léTa výzkumu a vývoje 
v oblasTi NaNoTechNologií, jemuž se zde iNTeNzivNě věNují již od roku 2006.

„Od  začátku března jsme se soustře-
dili výhradně na  výrobu nanomateriálu 
typu SpurTex VS, vyvinutého ve  spolu-
práci s  Univerzitou Tomáše Bati, který 
vykazuje filtrační účinnost 99 procent, 
a  kvalitativně tak odpovídá třídě FFP3,“ 
vysvětluje generální ředitel Tomáš 
Dudák a  dodává: „Testy našeho nano-
materiálu provedené Akademií věd 
ČR prokázaly, že respirátory s  použitím 
nanovláken mají vynikající záchyt ul-
trajemných částic do  150 nm, a  jsou 
tedy velmi účinné proti virům. U  nás 
dosahují hodnoty 95 procent.“ Přestože 
se v  té době řešil primárně akutní ne-
dostatek ochranných pomůcek, stál 

SPUR před zásadním rozhodnutím, zda 
investovat desítky milionů do  rozšíření 
výrobní linky, a  podílet se tak do  bu-
doucna na zajištění soběstačnosti České 
republiky. „Nakonec jsme se rozhodli, že 
budeme zajišťovat kvalitní filtrační ma-
teriál nejen pro výrobce masek a  polo-
masek v České republice, ale především 
chceme vytvořit dostatečnou kapacitu 
pro pokrytí naší vlastní produkce respi-
rátorů třídy FFP2 a  FFP3. Díky navýšení 
kapacity výroby a  spuštění nové auto-
matické linky od  května produkujeme 
nanotextilii na  výrobu 2,5 milionu kusů 
respirátorů měsíčně,“ pokračuje Tomáš 
Dudák.

V  současné době SPUR zvažuje další 
investice na  posílení kapacity výroby 
nanovlákna pro pokrytí poptávky vklá-
daných filtrů do pratelných roušek nejen 
v České republice, ale i v Evropské unii.

nanospace: za víkend přestavěli výrobu 
a začali šít nanoroušky
ješTě v úNoru vyráběla společNosT NaNospace výhradNě NaNovlákeNNé 
lůžkoviNy pro alergiky. šíT roušky Nikdy Neměla v pláNu. když se ale její vedeNí 
jedeN březNový víkeNd doslechlo o možNém kolapsu českobudějovické NemocNice 
kvůli NedosTaTku roušek, rozhodlo se jedNaT a během čTyřiadvaceTi hodiN 
společNosT předělala výrobu lůžkoviN Na NaNovlákeNNé roušky. „díky prvNí 
dodávce Našich NaNoroušek mohla v českých budějovicích vyjeT záchraNka,“ 
říká jiří kůs, řediTel firmy.  původNě To vypadalo, že v NaNospace vyrobí pouze 
3000 roušek, ale díky spolupráci s dalšími šicími dílNami v jižNích čechách 
NakoNec dodali během Nouzového sTavu 250 Tisíc NaNoroušek lidem v prvNí liNii.

NanoSPACE byla do  letošního roku mi-
krofirma s ročním obratem několika mi-
lionů korun, která pomáhala především 
alergikům proti roztočům. Jako jediná 
na  světě vyráběla protiroztočové lůž-
koviny s  nanovlákennou membránou, 
která účinně brání roztočům zalézat 
do  přikrývek, polštářů a  matrací. Díky 
tomu se roztoči nemnoží ani nepro-
dukují exkrementy (alergeny), které 

alergikům způsobují astmatické potíže. 
„Jedná se o  dokonalou mechanickou 
bariéru,“ vysvětluje Jiří Kůs. Dnes na-
noSPACE vyrábí nejen lůžkoviny, ale 
i  nanoroušky a  antivirové šátky s  na-
novlákennou membránou. „Antivirové 
šátky jsou pratelné a  vhodné pro kaž-
dodenní použití i  sport,“ tvrdí ředi-
tel společnosti. Nanovlákenná mem-
brána použitá v rouškách i v šátcích má 

testovaný  záchyt bakterií, virů a  dal-
ších submikronových částic ve  výši 97 
až 99,9 %.  Jedná se proto o  vhodnou 
ochranu při pandemii koronaviru, ale 
i  v  době chřipek či při pohybu ve  smo-
gem znečištěných oblastech. Zároveň je 
mohou používat i  alergici v  období py-
lové sezony.  

text: věra vortelová

Foto: archIvy FIreM

Spojujeme Česko

Výroba nanomateriálu SpurTex

Nanorouška vyrobená společností nanoSPACE
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per aspera ad asTra. To je moTTo českého Týmu kosmow akTuálNě zapojeNého 
do velkolepého projekTu iNsTiTuTu biomedicíNských problémů akademie věd ruské federace 
a amerického výzkumu lidských zdrojů Nasa s Názvem sirius 2017–2023, jehož se účasTNí 
vědecké Týmy z jedeNácTi zemí svěTa. sTejNé moTTo však provází i živoT kaTeřiNy berNardové, 
psycholožky, kTerá sTojí v čele kosmow. více Než TřiceT leT ToTiž pomáhá překoNávaT 
překážky a krize lidem, kTeří se ociTli v exTrémNě NáročNé či svízelNé živoTNí siTuaci. „krize Nás 
posouvají výš Na pomyslNé spirále živoTa, z každé si pro sebe můžeme odNésT Nějaké bohaTsTví,“ 
říká a ví, o čem mluví. mNohokráT To prožila Na vlasTNí kůži.

Kdy naposledy jste zažila opravdovou 
krizi, skutečný stres?
Před deseti lety, když jsem byla 
v  Afghánistánu operována v  terénních 
podmínkách pro velmi akutní zdravotní 
potíž. Tehdy jsem se probudila po těžké 
operaci břicha a  čtyři hodiny po  zá-
kroku mi jeden americký kolega, také 
voják, řekl, že se musím rychle zved-
nout, sbalit si věci a  přejít na  heli port 
k  vrtulníku, který mě odveze do  ne-
mocnice. Musela jsem lůžko v  polní 
nemocnici uvolnit jinému zraněnému. 
A já jsem udělala, co řekl. Když jsem tu 
příhodu vyprávěla po návratu domů lé-
kařům v  Ústřední vojenské nemocnici 
a mým kolegům, všichni mě oslavovali, 

jaká jsem hrdinka. Ale to nebylo hrdin-
ství, to zapracoval „hodný“ stres.

Jak to myslíte?
Že vyznamenání by měl dostat můj 
organismus, hladina mých stresových 
hormonů noradrenalinu, kortizolu 
a  adrenalinu, protože ta dokázala, že 
jsem se zvedla a  došla do  vrtulníku. 
Vůbec nic jsem necítila, vůbec jsem 
o  tom nepřemýšlela, prostě jsem spl-
nila rozkaz. Samozřejmě toto je vyhra-
něná situace, ale dá se na ní lehce uká-
zat, že stres může být velice pozitivní. 
Měli bychom ho tak vnímat a  svým 
způsobem ho mít rádi.

Mezinárodní projekt 
Sirius 2017–2023
Komplexní biomedicínský výzkum  
v  oblasti vesmírné psychologie, fyzio-
logie, metabolismu, imunologie, gene-
tiky, mikrobiologie, sanitace a hygieny, 
lidského faktoru a obyvatelnosti atd.
Hlavními garanty jsou Institut biome-
dicínských problémů Akademie věd 
Ruské federace a americký Výzkum lid-
ských zdrojů NASA. Do projektu je za-
pojeno 17 vědeckých týmů z jedenácti 
zemí světa. Český tým KOSMOW při-
spívá originálním know-how v podobě 
svých autorských dotazníků a unikátní 
Bahbouhovy metody Sociomapování.

Rozhovor 

přes překážky 
ke hvězdáM
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Stovky milionů lidí se v  souvislosti 
s  koronavirovou pandemií ocitly 
ve  stresu a  v  nedobrovolné izolaci. 
Obojí je to, čemu se profesně věnujete 
a co nyní zkoumáte i v rámci projektu 
Sirius. Nebo myslíte, že zveličuji?
Souhlasím s vámi, lidstvo se ocitlo v ex-
trémně náročné situaci, kterou se nebo-
jím nazvat krizí. Nebyli jsme na  ni při-
praveni, nic jsme o ní nevěděli a museli 
jsme na  ni rychle reagovat a  přizpůso-
bit se. Znám rodiny, které byly v  izolaci 
celé dva a  půl měsíce, nestýkaly se ani 
s příbuznými a skutečně se ocitly v krizi. 
Z  druhé strany si myslím, že naši lidé 
v  tomto náročném období opět uká-
zali obrovskou odhodlanost, solidaritu, 
disciplínu. Že si neuvěřitelně pomáhali. 
„Společně to zvládneme“ sice mohlo 
znít na  začátku jako laciné heslo, ale 

ono se proměnilo v realitu. Pro mě byla 
ta situace zvláštní v  tom, že celý svůj 
profesní život pomáhám lidem, kteří 
ve  stresu žijí a  pracují, mluvím o  vojá-
cích, kosmonautech a  astronautech – 
a nyní se v té situaci ocitali moji přátelé, 
sousedé, lidé kolem mne.

Co jste jim radila?
Víte, nejdůležitější ze všeho jsou vztahy 
a  vazby mezi lidmi. A  to nakonec uká-
zala i  pandemie. Tam, kde byly vztahy 
v  rodinách, na  pracovištích dobré, izo-
lace je ještě stmelila. Kde byl nějaký 
kostlivec ve skříni, nastal problém. Proto 
bych ze všeho nejvíc doporučila, aby-
chom systematicky pracovali na  vytvá-
ření vztahů a  vazeb s  ostatními lidmi 
v  našem okolí. Posilujme soudržnost, 
týmovost, pomáhejme si, podporujme 
se, táhněme za jeden provaz a kryjme si 
záda... Pokud toto funguje – a  je jedno, 
jestli v  rodině, ve  firmě nebo ve  ves-
mírné lodi, máme i  v  době krizové vy-
hráno a zvládneme naprosto všechno.

Dál je dobré mít stanovený denní pro-
gram do  posledních detailů a  sna-
žit se ho splnit. Neslevit z  něj, zapojit 
do  něj důsledně svou rodinu i  kolegy 
ve  firmě. Ale také posilovat svou psy-
chickou a  fyzickou odolnost. Stanovit 
si cíl a uskutečnitelné vize a jít za nimi, 
nevzdávat se při prvním neúspěchu. 
Udělat si inventuru ve  svých životních 
hodnotách, přiznat si, co pro nás má 
skutečnou cenu a  bez čeho se obe-
jdeme. A také využít toho, že se čas tro-
chu zpomalil a  zastavit se, zamyslet… 
Třeba budeme sami překvapeni, kam 
se náš život posune.

Jak se tato situace dotkla vás? Neobá-
vala jste se, že pandemie oddálí nebo 
pozastaví vesmírné aktivity?
Naopak, právě nyní naše výzkumy 
mají o  to větší hodnotu. Mohou na-
bídnout metodiku, jak v podobných si-
tuacích, jakou je covid-19, postupovat. 
Analogie mezi uzavřenými kosmickými 
posádkami a  rodinami izolovanými 
po  mnoho týdnů v  domácnostech je 
veliká. A navíc v této souvislosti zaznívá 
zřetelně také vize projektu Sirius, tedy 
vyhlídky meziplanetárních letů a  prů-
zkumu Měsíce a Marsu, vysílání expedic 
a organizování dlouhodobě fungujících 
planetárních osad s  cílem umožnit lid-
stvu vytvořit základnu pro život mimo 
planetu Zemi.

Vraťme se ještě z  vesmíru na  zem. 
Měla byste na  závěr nějakou kon-
krétní radu do krizové doby pro před-
stavitele našich firem? Ti totiž náš ča-
sopis převážně čtou.
Něco už jsem naznačila. Metoda 
Sociomapování, tedy technika rozkrý-
vající a zároveň rozvíjející vztahy ve sku-
pině, je využitelná nejen při vesmírných 
či vojenských misích, ale stejně tak se 
dá použít i  uvnitř firem a  společností. 
V  této výjimečně složité době nabízí 
QED GROUP tuto projektovou pomoc 
firmám zdarma. Takže pokud budou mít 
vaši čtenáři pocit, že bychom mohli být 
užiteční, stačí se na nás obrátit.

s kateřInou bernardovou sI povídala jana jenšíková

Foto: shutterstock a archIv k. bernardové

PhDr. Kateřina Bernardová, plukovník 
v. v., psycholožka a výzkumná a vývojová 
pracovnice, nyní vedoucí týmu KOSMOW, který 
spolupracuje na kosmickém výzkumu s ruskou 
Akademií věd a IMBP a NASA na projektu Sirius 
2017–2023 v rámci společnosti QED GROUP 
a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Spoluzaložila a řídila expertní pracoviště 
Generálního štábu Armády ČR a Ministerstva 
obrany ČR zaměřené na výzkum fungování 
lidských zdrojů u vojenských útvarů na území 
ČR i v místě nasazení českých vojáků v rámci 
zahraničních misí v Bosně, Kosovu, Iráku, 
Kuvajtu a Afghánistánu

V moskevské Akademii věd se nachází nad-
zemní experimentální komplex. Má do po-
sledního šroubku charakter vesmírné lodi 
včetně umožnění stavu beztíže či výstupu 
na  měsíční povrch do  měsíčního prachu. 
Probíhají v  něm simulované kosmické lety 
vybraných mezinárodních posádek mužů 
a žen, kosmonautů a astronautů. V současné 
době mají účastníci těchto simulovaných 
letů za sebou 4 měsíce a 17 dní izolace. Letos 
1. listopadu bude zahájena izolace osmimě-
síční a v roce 2021 je čeká izolace celoroční

Výzkum a nové technologie
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dostupnější pojištění 
exportérůM ohroženýM 
pandeMií
egap Nabízí pomoc českým exporTérům, kTeří jsou ohrožeNi ekoNomickými důsledky virové 
paNdemie. sNížil poplaTky, zkráTil čekací dobu a akTuálNí žádosTi vyřizuje předNosTNě.

Ekonomické dopady pandemie viru co-
vid-19 pocítí všichni exportéři. V  tuto 
chvíli nelze přesně odhadnout, o  kolik 
nebo na  jak dlouho se objem vývozu 
českých firem do  zahraničí sníží, či se, 
jak někteří předpovídají, dokonce pro-
padne. Všechny dosavadní scénáře 
ovšem počítají se snížením platební 

schopnosti firem, která vždy takový 
vývoj doprovází, podobně jako sym-
ptomatické průvodní jevy provázejí 
nějakou nemoc. Pandemie, která čás-
tečně ochromila ekonomiku prakticky 
na celém světě, dokáže vážně podlomit 
kondici i  do  té doby zcela zdravých fi-
rem. I  bezproblémoví odběratelé se tak 

mohou dostat do situace, kdy nebudou 
moct zaplatit svým dodavatelům. Právě 
na  hrozbu takové „diagnózy“ reagovala 
pojišťovna EGAP hned po  vyhlášení ka-
ranténního stavu.

„Česká ekonomika je na exportérech zá-
vislá a  my se snažíme přizpůsobit naše 

Pojištění
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služby tak, abychom jim v  této složité 
době pomohli. Chceme, aby české zboží 
nadále směřovalo do zahraničí navzdory 
rostoucím rizikům,“ vysvětluje předseda 
představenstva EGAP Jan Procházka. 
Pojišťovna proto ve  výjimečné situaci 
připravila „balíček první pomoci“ pro 
české exportéry. „Balíček není úplně 
přesné pojmenování, protože se ne-
jedná o  nové produkty, ale o  úpravu 
těch dosavadních tak, aby v  naléhavé 
situaci co nejlépe reagovaly na  po-
třeby tuzemských vývozců,“ dodává Jan 
Procházka.

ON-LINE ŽÁDOST PRO MALÉ 
I STŘEDNÍ PODNIKY

Všem vývozcům včetně malých a střed-
ních firem EGAP výrazně snížil po-
platky u  produktů kryjících nová rizika. 
Přednostně vyřizuje žádosti o  pojištění 
pro vývozce, kteří hledají nové odbě-
ratele, a  zkrátil dobu potřebnou pro 
uznání nároku na  pojistné plnění u  po-
jištěných úvěrů z  6 měsíců na  3 měsíce 
a  u  pojištěných záruk z  3 měsíců na  je-
den. Po celou dobu karantény je přitom 
chod systémů zaručen směnným pro-
vozem, v  němž pracovníci pojišťovny 
využívají především telefonická jednání. 

Právě v  době, kdy jsou osobní jednání 
z  pohledu zdravotní bezpečnosti nežá-
doucí, se projevují výhody bezkontaktní 
on-line žádosti na  adrese eol.egap.cz, 
kterou jako novinku EGAP spustil loni 
na podzim.

„Počet žádostí o pojištění se hned v prv-
ních dnech karantény prakticky zdvoj-
násobil. Zájem o pojištění roste, protože 
rostou obavy exportérů z  toho, zda do-
stanou za  svoje dodávky zaplaceno. 
Zatím na  vyřizování této poptávky sta-
číme,“ řekl v polovině dubna Jan Dubec, 

ředitel odboru akvizic a  pojištění doda-
vatelských úvěrů.

POJISTÍME I „EVROPU“
Možnost, že se tým vyřizující nové žá-
dosti o pojištění ocitne zavalen pod hro-
madou poptávek, je ale docela reálná. 
Nově totiž může EGAP pojišťovat i vývoz 
do  zemí, do  kterých dosud jako specia-
lizovaná státní instituce za  zajišťování 
úvěrů tuzemských exportérů nemohl. 
V  době poklesu hospodářského růstu 
a  nejistoty na  trhu totiž klesá i  chuť 
běžných komerčních finančních a  zajiš-
ťujících domů pouštět se do  rostoucích 
rizik. Exportéři pak hůře shánějí finan-
cování pro své aktivity. Proto Evropská 
komise výjimečně povolila takzvaným 
ECAs (Export Credit Agencies) – jako je 
v Česku EGAP – operace i na trzích zemí 
Evropské unie a dalších bohatých států, 
například USA. V  praxi to znamená, že 
EGAP se tak může podílet i  na  zajišťo-
vání exportu na  trh největšího obchod-
ního partnera Česka – Německa.  

text: jan černý

Foto: shutterstock

jan černý je tIskovýM MluvčíM egap a čeb

Balíček opatření 
na podporu exportérů

1  Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy 
přednostní vyřízení žádosti 
o pojištění pro vývozce, kteří 
v důsledku světové pandemie 
koronaviru hledají nové odběratele.

2   Výrazně snížené poplatky 
pro vývozce, kteří budou 
poptávat pojistné produkty 
EGAP kryjící nová rizika.

3  Zkrácení doby potřebné pro uznání 
nároku na pojistné plnění (čekací 
doby) u pojištěných úvěrů ze 6 
měsíců na 3 měsíce a u pojištěných 
záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, 
které pomůže řešit případné 
problémy výrobce s cash flow.

Klikni pro export
Jakýkoli český vývozce, který se obává 
nových rizik, se může obrátit na EGAP 
ihned přes on-line žádost na odkazu 
https://eol.egap.cz/ a EGAP provede 
následující:

1  Prověří bonitu a platební schopnost 
zahraničního odběratele.

2   Ve zkráceném procesu připraví 
pojistné smlouvy ošetřující 
riziko neodebrání zboží nebo 
nezaplacení faktury vývozce.

3  Pojištění bude poskytnuto pro 
pohledávky od 100 tisíc korun.

4  Pojištění je nabízeno všem 
českým vývozcům, včetně 
MSP (fyzická osoba s trvalým 
pobytem nebo právnická osoba 
se sídlem na území ČR).

EGAP
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Rozhovor 

Pavel Kostka:

Medicína katastrof je 
náš denní chleba
„Než uplyNe NejkraTší iNkubačNí doba covidu-19, obleTím dvakráT zeměkouli. a když ráNo cesTou 
do práce NasToupím Na peTřiNách do meTra, pak přesToupím Na Trasu b a NakoNec NasedNu 
do Tramvaje, kTerá mě doveze Na bulovku, poTkám za Tu dobu víc lidí Než můj pradědeček možNá 
za celý živoT. Někdo ze spolucesTujících přileTěl Třeba z paTagoNie a jiNý se chysTá odleTěT 
do japoNska,“ zamyslel se NedávNo Nad propojeNosTí globalizovaNého svěTa předNí český iNfekTolog 
ladislav machala.

Dá se vůbec v takovém světě na pande-
mie připravit? Pavel Kostka, zakladatel 
a  ředitel přední české firmy na  výrobu 
ochranných prostředků EGO Zlín, která 
exportuje do  šedesátky zemí, je pře-
svědčen, že materiálně a  organizačně 
určitě. Navíc již máme k dispozici účinné 
nástroje v  podobě sdílení informací, 

testování, chytré karantény a  technic-
ké ho vybavení. „Že přijdou další epide-
mie, upozorňovala odborná komunita 
již od  roku 2002, kdy se objevil SARS 1, 
MERS a  ebola, které měly víceméně lo-
kální charakter, a proto náš stát, podobně 
jako další evropské země, nevěnoval 
odpovídající pozornost preventivním 

opatřením. Naše společnost však jako 
dodavatel systémů biologické ochrany, 
který se zabývá problematikou medi-
cíny katastrof téměř třicet let, má syste-
matický přehled o  vývoji nákaz ve  světě 
a  s  možným šířením virů jako SARS 
CoV-19 stále počítá,“ vysvětluje ředitel 
zlínské společnosti, původně vědecký 

Profiliga

Izolační podtlaková komora Biobox EBXT je prostředek určený pro izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou

ProfiligaProfiliga
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a výzkumný pracovník a později i  ředitel 
Výzkumného ústavu gumárenské a plas-
tikářské technologie.

HLASY, ŽE ŽÁDNÝ VÝVOJ 
NEPOTŘEBUJEME, NAŠTĚSTÍ 
UTICHLY

Již od  mládí ho zajímaly zejména dva 
obory: chemie a  medicína. Když po  sa-
metové revoluci došlo k rozpadu gumá-
renské a plastikářské VHJ (výrobně hos-
podářské jednotky), která za  minulého 
režimu sdružovala přes třicet velkých 
výrobních závodů, nově vzniklé samo-
statné podniky se přestaly zajímat o vý-
zkum a vývoj a postupně začaly ztrácet 
světové trhy. Absolvent Fakulty gumá-
renské a  plastikářské technologie se 
proto rozhodl pro vlastní cestu.

„Řekl jsem si, že co si vyvinu, to si taky 
vyrobím a  prodám. Začal jsem od  nuly, 
trpělivě vyhledával bílá místa na  trhu 
a zjišťoval, o co by byl zájem. Pustil jsem 
se do  tehdy převratné novinky – vakuo-
vých matrací a  dlah, jež se časem zařa-
dily do povinné výbavy sanitek ve všech 
vyspělých státech a  v  současné době se 
již vyrábějí po  celém světě. Náš byznys 
jsme postavili na  nikdy nekončících ino-
vacích. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu 
prostředků proti hrozbě CBRN (chemic-
kých, biologických, radioaktivních a  nu-
kleárních) látek se zvláštním důrazem 
na  ochranu proti vysoce nebezpečným 
biologickým agens,“ připomíná historii 
výrobního portfolia firmy její zakladatel.

ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST
Tajemství podnikatelského úspěchu 
a  stability firmy ze zlínského předměstí 
Štípa představuje především vlastní 

vývoj, ochrana know-how a  důraz 
na kvalitu produkce. „Devadesát procent 
výrobků je chráněno formou patentu 
nebo průmyslového vzoru,“ zdůrazňuje 
Pavel Kostka a  dodává: „Výroba je kom-
pletně realizována v  Česku. Snažíme se 
přitom maximálně využít českých sub-
dodavatelů, ale i  mezi nimi si pečlivě 
vybíráme podle důvěryhodnosti. Mezi 
naše přední dodavatele patří mimo jiné 
společnosti Malina Safety, AVEC CHEM 
nebo Gumotex.“

Zákazníci EGO Zlín kromě vysoké kva-
lity produktů oceňují rovněž komplexní 
pojetí ochrany včetně know-how řešení 
mimořádných událostí. „Systém biolo-
gické ochrany pojímáme jako víceslož-
kový proces od  eliminace rizika, jímž je 
identifikace pozitivního nebo nákazou 
podezřelého pacienta, přes bezpečný 
transport v  podtlakovém biovaku až 
po  jeho hospitalizaci v  infekčním zdra-
votnickém zařízení ve  speciálních 
bioboxech s  úrovní bezpečnosti BSL-3 
a BSL-4,“ vysvětluje ředitel.

Systém biologické ochrany tedy tvoří 
ochranné oděvy, transportní a  izo-
lační biovaky a  tzv. izolační bioboxy 
(komory pro izolaci nakažených lidí) 
propojené se sprchami pro dekonta-
minaci. Součástí systému dekontami-
nace jsou kromě sprch dekontaminační 
kruhy s  tryskami pro nános dekonta-
minačního roztoku a  dekontaminační 
stany. Významné místo v  produktovém 
portfoliu firmy zaujímají také stanové 
systémy, jež se využívají jako mobilní 
zdravotnická pracoviště v  polních 
podmínkách.

KDYŽ JE EPIDEMIE 
ZA DVEŘMI

Portfolio EGO Zlín zahrnuje přes dvě 
stě produktů a  více než 90 procent pro-
dukce jde na export. Díky své originalitě 

a  kombinaci vysoké kvality a  přijatelné 
ceny jsou zařazeny do  systému ochrany 
veřejného zdraví na  celém světě. Míří 
především ke  složkám integrovaného 
záchranného systému, armádám a  ci-
vilní ochraně ve více než šedesáti zemích 
od  Asie po  Ameriku. Poptávka se pohy-
buje mezi desítkami až stovkami milionů 
korun ročně, v  závislosti na  epidemio-
logické situaci a  míře výskytu mimořád-
ných událostí ve světě.

„Zejména poslední měsíce jsou velmi 
vypjaté. I  když jsme produktivitu práce 
zvýšili čtyřnásobně, nejsme v  současné 
době schopni plně uspokojit poptávku. 
Jen za  první čtvrtletí jsme dosáhli vyš-
šího obratu než za  celý loňský rok 
a  produkci nasmlouvanou na  letošní 
rok máme již vyprodanou. Zejména 
na  naše biovaky a  bioboxy ,stojí fronta‘ 
zákazníků od  Asie až po  Jižní Ameriku 
a  všichni požadují pokud možno oka-
mžité dodání. Zájem o  naše produkty 
exponenciálně roste včetně implemen-
tace českého know-how do  místních 
podmínek,“ charakterizuje aktuální vý-
voj poptávky Pavel Kostka.

V  posledních letech jsou významným 
odběratelem zlínské společnosti rov-
něž Lékaři bez hranic, kteří výrobky 
úspěšně otestovali v kritických podmín-
kách během epidemie eboly v  Africe. 
Mimořádný zájem projevují zejména 
státy sousedící s Kongem, kde se z času 
na čas znovu objevují ohniska nákazy.

Než se výrobky uvedou do  sériové vý-
roby, probíhá testování jejich užitných 
parametrů ve  vlastním zkušebním za-
řízení firmy a  následně také na  infekční 
klinice Nemocnice Na  Bulovce, na  je-
jíchž pracovištích se s  nimi seznamují 
reprezentanti zahraničních odběratelů 
a představitelé z řad odborné veřejnosti.

Pavel Kostka se svou společností je rov-
něž dlouholetým spoluorganizátorem 

EGO Zlín, spol. s r. o.
Rodinnou firmu založil v roce 1992 
Ing.  Pavel Kostka. Zaměřuje se 
na ochranu proti šíření vysoce ne-
bezpečných nákaz, mezi které pa-
tří ebola, marburg, horečka lassa, 
SARS, MERS, tuberkulóza a  černý 
kašel. Výrobky a  systémy biolo-
gické ochrany společnosti slouží 
k  izolaci, základnímu ošetření 
a  převozu pacientů s  nebezpeč-
nou nákazou.

}}

EGO Zlín

Izolovaný transport pacienta v biovaku
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mezinárodní konference Medicína kata-
strof, jejíž zatím poslední ročník proběhl 
loni v Luhačovicích. Tato významná akce 
je jednou z  příležitostí, na  nichž se lze 
seznámit s  aktuálními tématy ochrany 
obyvatelstva při mimořádných událos-
tech a  se systémovými řešeními připra-
venosti na  vysoce nebezpečné nákazy. 
Kromě této každoroční náročné akce 
pořádá EGO Zlín ve  svém vývojovém 
a  školicím centru jedno- nebo dvou-
denní semináře pro složky českého 
Integrovaného záchranného systému 
i  zájemce ze zahraničí, které zahrnují te-
oretické poznatky a  příležitosti prakticky 
si vyzkoušet systémy ochranných pro-
středků až po speciální sanitní vozy.  

text: věra vortelová

Foto: archIv ego zlín

Profiliga

Pohled do historie

Nic není náhoda aneb
Odkud se vzalo české know-how?
Do začátku devadesátých let pracoval Ing. Pavel Kostka ve Výzkumném ústavu gumárenské 
a plastikářské technologie ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Tato instituce historicky navázala 
na výzkumné a vývojové pracoviště Tomáše Bati, s nímž se pojí působení Otto Wichterleho, 
vynálezce mj. známých gelových kontaktních čoček a umělého polyamidového vlákna – si-
lonu. Podle Pavla Kostky byl gottwaldovský ústav „mozkovým centrem“, v němž pracovalo 
mnoho významných vědců a  výzkumníků, kteří se zaměřovali jak na  základní, tak hlavně 
aplikovaný výzkum. Výsledky výzkumu se přenášely do praxe více než třiceti plastikářských 
a gumárenských podniků, které spadaly pod tehdejší VHJ (výrobně hospodářskou jednotku). 
Za minulého režimu patřila tato instituce mezi nejlepší na světě a spolupracovala se všemi 
předními světovými firmami v oboru.

}}

Pojišťovny vyplatí ročně klientům po-
jistná plnění přibližně v hodnotě 90 mili-
ard korun, a představují tak v ekonomice 
významný stabilizující prvek.

lidé dávají přednost pojištění 
Majetku před pojištěníM zdraví
dobře fuNgující pojisTNý Trh umí NěkTerá TémaTa, jako je problemaTika kyberNeTické bezpečNosTi, 
klimaTických změN a z Nich vyplývající poTřeba pojišTěNí proTi kaTasTrofickým rizikům, předvídaT. 
sekTor dívající se dopředu musí ale TémaTa, kde může pomoci svým klieNTům, ale i sTáTu, 
Též akTivNě přiNášeT, což se Týká především soukromého zdravoTNího pojišTěNí a pojišTěNí 
dlouhodobé péče.

Naše statistiky ukazují, že se trhu v  loň-
ském roce dařilo tak jako celé ekono-
mice. Dařilo se především neživotnímu 
pojištění, které vzrostlo o  celých 7,2 %. 
To potvrdilo, že mnoho lidí nepřikládá 
velký význam tomu, že je mimořádně 
důležité zajistit budoucí příjmy pro pří-
pad nemoci, úrazu či invalidity nebo 
zajistit svou rodinu v  případě smrti. 
Životní pojištění roste jen velmi mír-
ným tempem, jen o  2,6 %, protože si 
naši klienti daleko lépe umí představit 

výši škody například u auta či domu než 
u  výpadku budoucích příjmů, který je 
samozřejmě fatálnější než dílčí pojistné 
události na majetku.

Když se podíváme podrobněji na  statis-
tiky, vyplývá nám, že z  hlavních odvětví 
neživotního pojištění roste významně 
povinné ručení, které posiluje celkem 
o  8,3 %, počet vozidel narostl o  3,4 %, 
a  průměrné pojistné tak roste o  4,9 %. 
Současně ovšem roste stále rychlejším 
tempem i průměrná škoda v této oblasti, 
a  to více než průměrné pojistné. Vedle 
toho si i  havarijní pojištění udržuje vy-
soké tempo růstu, a to až o 10,1 %.

Vývoj škod z  majetkového pojištění 
ovlivnily v  loňském roce přírodní živly. 
Počet řešených pojistných událostí 

roku 2019 následkem  vichřice a  krupo-
bití (orkán Eberhard a  mimořádně silné 
krupobití na  počátku července, které 
zasáhlo zejména jižní Čechy, Vysočinu 
a  Olomoucko) vychází druhý nejvyšší 
za  posledních 10 let. Pojišťovny během 
roku 2019 řešily téměř 66 tisíc pojistných 
událostí na  majetku v  úhrnné výši při-
bližně 2,4 miliardy korun, které byly způ-
sobené právě vichřicí a krupobitím.  

text: jan Matoušek

Foto: archIv čap

Jan Matoušek, výkonný 
ředitel České asociace 
pojišťoven (ČAP)
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odpovídá toMáš rak, vedoucí specIalIstů 
zahranIčního obchodu koMerční banky

Obavy z  nezaplacení nebo prodlev 
v  platbách jsou v  současnosti para-
doxně často vyšší při obchodování 
v  rámci Evropy než se zámořím, kde 
jsou zpravidla otázky zajištění platby 
řešeny akreditivem nebo platební zá-
rukou. V evropském prostředí je možné 
využít jednoduchý a  rychlý nástroj 
v  podobě on-line portálu s  názvem 
we.trade, s  nímž naše banka spolupra-
cuje. Jedná se o  zcela nové a  unikátní 
řešení určené firmám v  ČR a  většině 

zemí EU. Do projektu portálu jsou zapo-
jeny tři velké české banky včetně KB.

CO TEDY VLASTNĚ NA  
WE.TRADE PROBÍHÁ?

Na  portálu dochází on-line k  přímému 
sjednání obchodu a  uzavření závazné 
obchodní smlouvy, takzvaného smart 
kontraktu mezi kupujícím a  prodávají-
cím. Obchodní partneři si rovněž určí 
podmínky zaplacení (např. dodání zboží 
je na  portálu potvrzeno dopravní spo-
lečností nebo kupujícím). Platbu provede 
banka kupujícího zcela automaticky 
a nezávisle v okamžiku, kdy jsou splněny 
dohodnuté podmínky obchodu.

Účastníci obchodu mohou požádat 
banku kupujícího, aby zaplacení zboží 
prodávajícímu zaručila. To je vhodné 
řešení pro vaši situaci. Jako dodava-
tel máte platbu garantovánu bankou, 
která ji provede při splnění podmínek 
transakce, zcela nezávisle na  tom, zda 
v  okamžiku splnění podmínek má ku-
pující na  účtu dostatek prostředků 
či nikoli. Garantovaná platba má ze 
strany banky charakter neodvolatel-
ného závazku, obdobně jako je tomu 
u  již zmiňovaných dokumentárních ak-
reditivů, a plně vám tak kryje riziko ne-
zaplacení zboží.

Obchodní partneři mohou u  obchodu 
uzavřeného prostřednictvím we.trade 
podrobně sledovat celý průběh za-
kázky, včetně dopravy a logistiky zboží 
(např. zajištění platby bankou odbě-
ratele, zboží je předáno k  transportu, 
zaplaceno bankou odběratele apod.), 
a  to odkudkoli prostřednictvím svého 
počítače.

Hlavními výhodami využití we.trade je 
tedy eliminace rizika nezaplacení a  zá-
roveň prověření vašeho obchodního 
partnera ze strany banky. Další výho-
dou je zbavení se části administrativy, 
jelikož veškeré úkony na  portálu pro-
bíhají pouze elektronicky. We.trade 
za  vás rovněž hlídá průběh celé trans-
akce a  zasílanými upozorněními vás 
informuje o  změně stavu transakce. 
V  neposlední řadě vás we.trade zcela 
zbavuje starostí s  možnými podvod-
nými transakcemi, jelikož veškeré 
platby jsou vždy prováděny bankou, 
která si ověřuje čísla bankovních účtů 
a  rovněž bonitu kupujícího, pokud ga-
rantuje zaplacení. Aplikace má plnou 
uživatelskou podporu ze strany našich 
specialistů zahraničního obchodu.

Přednosti použití we.trade jsou také 
na  straně kupujícího. Jako hlavní bych 
uvedl vyšší pravděpodobnost dojed-
nat s  prodávajícím odloženou platbu, 
neboť tato je garantována bankou. 
Prodávající má v  tomto případě navíc 
možnost nechat si přes we.trade odlo-
ženou platbu svojí bankou profinanco-
vat. Může tedy obdržet platbu ihned, 
bez nutnosti čekat na  zaplacení ze 
strany kupujícího.  

zdroj: kb
Foto: archIv kb a shutterstock

Naše společnost dodává řadu produktů do evropských zemí. Doposud jsme 
s našimi zákazníky používali k zaplacení běžné bankovní převody. V důsledku 
epidemie koronaviru a jejího dopadu na hospodaření našich zákazníků 
však máme obavu, aby nedocházelo k opožděným platbám. Rádi bychom 
si platbu zajistili, ale nechceme se uchylovat k platbě dokumentárním 
akreditivem, který naši zákazníci nechtějí. Existuje pro naši situaci jiné 
vhodné řešení?

Otakar Moťka, statutární ředitel společnosti Kavalierglass, a.s.

nový Způsob ZaJištění plateb 
v rámci evropy

We.trade je elektronický portál, který 
nabízí firmám jednoduché prostředí 
pro přímé sjednávání obchodů. Díky 
využití technologie blockchainu také 
zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

Formou joint-venture na  we.trade 
participuje čtrnáct velkých bankovních 
skupin z  Evropy. Přístup na  portál je 
firmám udělován výhradně přes jejich 
banku. Tato skutečnost spolu s  mož-
nostmi we.trade významně zvyšuje 
bezpečnost obchodování se subjekty 
pohybujícími se na portálu.

Finanční rádce
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od zahraničních investorů 
se bude očekávat více 
odpovědnosti
meziNárodNěprávNí ochraNa iNvesTic je dlouhodobě kriTizováNa za To, že pouze jedNosTraNNě 
zvýhodňuje zahraNičNí iNvesTory, aNiž by měli při iNvesTováNí sami poviNNosTi. jako odpověď 
Na TuTo kriTiku vzNikají iNiciaTivy, kTeré by měly vésT k Tomu, že v Nejbližších leTech bude 
Na zahraNičNí iNvesTory celosvěTově kladeNo více společeNské odpovědNosTi.

V dnešní době se se změnou některých 
společenských hodnot a  hospodář-
ským rozvojem mění také očekávání 
spojená se zahraničními investicemi. 
Těmto změnám se přizpůsobuje i jejich 
regulace a  ochrana. Stále častěji zazní-
vají úvahy, zda by investiční dohody 
neměly zahrnovat i  širší zájmy, než je 
pouze právní ochrana investorů. Jde 
například o  lidská práva, životní pro-
středí, minimální pracovní standardy, 
udržitelný rozvoj nebo boj proti ko-
rupci. Jak ale zajistit, aby zohledňování 
těchto společensky prospěšných cílů 
bylo zahraničními investory dodržo-
váno a  nedělo se tak na  úkor ochrany 
investic? V současnosti je k dispozici jak 
vnitrostátní legislativa, tak mezinárodní 
instrumenty, typicky investiční dohody.

VNITROSTÁTNÍ REGULACE 
POVINNOSTI INVESTORŮ

Zdravé regulatorní prostředí vyžaduje 
od  domácího byznysu i  zahraničních 
investorů, aby se obecně chovali odpo-
vědně a  nezneužívali mezery v  právu 
např. v  oblasti pracovněprávní ochrany 
nebo ochrany životního prostředí. I  přes 
zákaz dětské práce je podle Mezinárodní 
organizace práce odhadem 11 % celosvě-
tové dětské populace, přibližně 168 mili-
onů dětí, obětí nucené práce.

Velkým tématem v  této oblasti je za-
pojení globálních dodavatelských ře-
tězců a  kontrola chování dodavatelů 

a  subdodavatelů ze strany nadnárod-
ních společností. Ty jsou často v  posta-
vení, kdy se samy nechovají společensky 
odpovědně, ale zároveň těží z takového 
chování. Řada států proto v  posledních 
letech přijala zákony, které od  podniků 
typicky požadují uplatňování zásady 
náležité péče v jejich dodavatelských ře-
tězcích s odpovědností za to, co se v ře-
tězci děje.

Jenom v  Evropě tak byly přijaty zákony 
o  novodobém otroctví ve  Velké Británii 
v  roce 2015, o  povinné opatrnosti 
ve  Francii v  roce 2017 a  o  náležité péči 
proti dětské práci v  Nizozemsku v  roce 
2019. V  minulém roce už bylo podle zá-
kona o  povinné opatrnosti zahájeno 
ve  Francii soudní řízení proti ropnému 
a  plynárenskému gigantovi Total kvůli 
jeho těžebním aktivitám v  Ugandě, kdy 
mj. plánuje zbudovat na  400 ropných 
vrtů a  1455 km dlouhý ropovod v  chrá-
něném krajinném parku. Podle žalobců 
tímto společnost nevěnuje náležitou péči 
dopadům svého investičního projektu 
na krajinu ani na práva místních obyvatel 
a  odmítá zjednat nápravu, čímž dochází 
k porušování povinné opatrnosti.

V  České republice se sice o  podobné 
zákonné úpravě zatím neuvažuje, nic-
méně české společnosti mohou být vý-
znamně ovlivněny situací v  Německu. 
Tamní vláda zvažuje přijetí zákona, 
který by zavedl povinnou kontrolu do-
držování lidských práv v dodavatelských 
řetězcích německých podniků, což by 

s  ohledem na  provázanost vzájemných 
dodavatelských vztahů mělo dopad 
i na české společnosti.

INVESTIČNÍ DOHODY
Pokud jde o  mezinárodněprávní ná-
stroje, dohody o  podpoře a  ochraně 
investic se historicky zaměřovaly pouze 
na  ekonomický rozvoj a  upevňování 
vzájemných investičních vztahů pro-
střednictvím ochrany investorů. Tento 
přístup se ale postupně mění. Zatímco 
analýza 2000 investičních dohod z roku 
2014 ukázala, že pouze 12 % z  nich od-
kazovalo na  témata udržitelného roz-
voje nebo odpovědného podnikatel-
ského chování, tak u  dnes uzavíraných 
dohod se situace v podstatě obrátila.

Státy, které investiční dohody sjednávají, 
je v rostoucí míře propojují s  lidskopráv-
ními dokumenty, aby vedly investory 
k  jejich respektování. Zatím poslední 
podepsaná česká investiční dohoda 
s  Íránem z  roku 2017 tak např. ve  své 
preambuli výslovně uvádí podporu zá-
sadám společenské odpovědnosti firem, 
ochraně životního prostředí, spotřebi-
telů a  pracovních standardů. Některé 
nové investiční dohody jdou ještě dále, 
kdy např. Nizozemsko navrhuje snížení 
nebo odepření možného odškodnění 
pro investory v  případě, že při svých in-
vestičních aktivitách nedodržovali zá-
sady odpovědného podnikatelského 
chování. Od roku 2019 je toto téma také 
předmětem široké diskuze v  Organizaci 

Zaostřeno
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pro hospodářskou spolupráci a  rozvoj 
(OECD) mapující nové trendy v uzavírání 
budoucích investičních dohod.

VÝHLED DO BUDOUCNA
Z  výše uvedeného je patrné, že smě-
řování k  větší odpovědnosti investorů 
je v  blízké budoucnosti nevyhnutelné. 
Míra investiční ochrany i  přiznaného 
odškodnění ze strany státu tak může 
v  budoucnu např. záviset na  vlastním 
chování zahraničního investora, kdy se 
v  investičním sporu zohlední, jak dodr-
žoval zákony, věnoval náležitou péči ne-
gativním dopadům své investice v dané 
lokalitě nebo bral do  úvahy doporuču-
jící standardy odpovědného podnikatel-
ského chování.

U  konkrétní zahraniční investice už 
nemusí stačit, že představuje příliv ka-
pitálu do  země. Investice samotná by 
měla vykazovat určitou „kvalitu“, která 
se může měřit jejím dopadem na životní 
prostředí, zacházením se zaměstnanci 
a  jejich rozvojem nebo dodržováním 
základních lidskoprávních norem. Čeští 
podnikatelé investující v zahraničí nebo 

spolupracující se zahraničními part-
nery a investory by měli mít tento trend 
na paměti.

Lze také očekávat, že při posuzování cho-
vání investora se bude ve  zvýšené míře 
přihlížet i  ke  stanoviskům Národních 
kontaktních míst pro implementaci 
Směrnice OECD pro nadnárodní podniky. 
V  České republice je Národní kontaktní 
místo umístěno na  Ministerstvu průmy-
slu a  obchodu. V  rámci svých seminářů 
a vzdělávacích akcí pravidelně informuje 

podnikatelské subjekty o  nových stan-
dardech na  poli odpovědného podnika-
telského chování.  

text: ondřej svoboda

Foto: archIv Mpo a shutterstock

Zahraniční investice

Ondřej Svoboda, sekretariát 
Národního kontaktního 
místa ČR pro implementaci 
Směrnice OECD pro 
nadnárodní podniky

inzerce

KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA v Praze 
PRONÁJEM PROSTOR - KONCERTY - SPOLEČENSKÉ AKCE - KONFERENCE

.orgwww.



68 Tr a d e  N e w s  3 /2020

Marian Piecha:

po pandemii bude podpora 
podnikání Zásadní
čerpání jsMe výrazně zjednodušili
jak se paNdemie projevila v čerpáNí peNěz ze sTrukTurálNích foNdů? „leTos v březNu jsme 
zazNameNali rekordNí čerpáNí 1,4 miliardy koruN. a TeNTo rekord v propláceNí žádosTí jsme pak 
v dubNu ješTě o Několik milioNů překoNali,“ začali jsme rozhovor s NáměsTkem miNisTra průmyslu 
a obchodu mariaNem piechou. TeN měl vloNi odpovědNosT NejeN za zvýšeNé čerpáNí peNěz ze 
sTrukTurálNích foNdů eu, ale i za To, že vypořádá připomíNky k pozasTaveNému operačNímu 
programu podNikáNí a iNovace pro koNkureNceschopNosT (op pik) ze sTraNy evropské komise.  
„po Několika měsících se Našemu Týmu podařilo NedosTaTky ideNTifikovaT a uvésT vše Na pravou 
míru. podNikaTelů se To NedoTklo,“ podoTýká.

Jak dlouho bylo vlastně čerpání 
pozastaveno?
Celkem devět měsíců. V lednu 2019 do-
šlo k  oficiálnímu přerušení proplácení 
ze strany Evropské komise a  od  října 
2019 program znovu pokračuje ve stan-
dardním režimu.

Můžete říct v  kostce, co nám komise 
vytýkala?
Nedostatky ve fungování řídicích a kon-
trolních systémů, zejména nesprávné 
posouzení statusu malého a  středního 
podnikání, oblast výběrových řízení 
podle Pravidel pro výběr dodavatele 
a  chybně nastavená pravidla veřejné 
podpory. Ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu okamžitě ještě v roce 2018 stano-
vilo nápravná opatření formou akčního 
plánu, který uváděl mimo jiné nové 
podmínky transparentnosti žadatelů, 
nové postupy k  hodnocení statusu 
malých a  středních podniků a  nový 
způsob kontroly výběrových řízení 
prováděných podle Pravidel pro výběr 
dodavatele.

Uvedl jste, že se to podnikatelů nedo-
tklo. Díky čemu?
Díky tomu, že vzhledem k předfinanco-
vání ze státního rozpočtu byla podpora 
podnikatelům proplácena podle před-
ložených žádostí o platbu.

A  jak velkou částku nám Evrop-
ská komise po  odblokování plateb 
proplatila?
Od  odblokování došlo k  refundaci 
21,3  miliardy korun na  účty České re-
publiky. Dotační projekty jsou vždy 
předfinancovány ze státního rozpočtu, 
proto také bude vždycky existovat 
určité saldo mezi výdaji státního roz-
počtu na  předfinancování projektů EU 
a  příjmy z  EU. Veškeré požadavky k  re-
fundování prostředků jsou vyrovnány.

Jaká opatření byla přijata k tomu, aby 
se tato situace už neopakovala?
Týká se to hlavně oblasti kontroly ma-
lých a  středních podniků, která zůstá-
vala problematická. S  účinností od  září 

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, 
je náměstkem ministra průmyslu 
a obchodu pověřený řízením Sekce 
fondů EU. Kromě toho přednáší 
na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a je členem dvou vysokoškolských rad

Rozhovor
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2019 byly nakonec v  souladu s  poža-
davkem Evropské komise upraveny 
metodické postupy ve  vztahu ke  kon-
trole malých a  středních podniků tak, 
aby kontrola byla prováděna přesně 
k  datu vydání rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace a  aby tímto novým systémem 
byly ověřeny všechny projekty před-
kládané do  certifikace. Dané opatření 
si vyžádalo zpětnou kontrolu více než 
2000  projektů. Nutno dodat, že proces 
kontroly statusu malých a  středních 
podniků představuje momentálně nej-
větší administrativní zátěž jak na straně 
poskytovatele, tak příjemců.

NA PODNIKATELSKÉ 
PROJEKTY ČEKAJÍ 
I LETOS DESÍTKY MILIARD 
Z EVROPSKÝCH DOTACÍ

Kolik peněz může Česká republika 
v  rámci těchto dotací do  konce roku 
2020 vyčerpat? A jak si zatím stojíme?
Celková alokace OP PIK je kolem 105 mi-
liard korun. Do  konce roku 2019 se po-
dařilo vyčerpat 30,6 miliardy, což před-
stavuje cca 30 procent celkové částky. 
Zatím je to sice nejméně ze všech ope-
račních programů, nicméně za poslední 
rok ministerstvo podniklo kroky k výraz-
nému zjednodušení administrace pro-
jektů, a tím i zlepšení čerpání.

Je také potřeba zmínit, že čerpání závisí 
i na samotných podnikatelích, připrave-
nosti jejich projektů, ale také na  méně 
častých změnách harmonogramů a  ze-
jména rychlejším předkládání žádostí 

o  platbu. V  tomto ohledu jsme připra-
veni čerpání zrychlit.

Jaké programy nebo výzvy chcete vy-
hlásit pro rok 2020?
Na  letošní rok jsme měli v  plánu vyhlá-
sit výzvy v  celkovém objemu 16 miliard 
korun. S  ohledem na  krizovou situaci se 
však harmonogram výzev bude ještě 
měnit. První změnou v plánu OP PIK byla 
reakce na  šíření virové infekce a  přijatá 
preventivní opatření v podobě realokace 
10 miliard korun do  finančních nástrojů 
na  program COVID II. Rovněž pak ná-
sledné vyhlášení programů Technologie 
COVID-19 a Inovační vouchery COVID-19. 
Na  začátek července je naplánována 
bilanční schůzka, kde zhodnotíme 
stav a  další možnosti podpory OP PIK 
na tento rok. Prioritu by měly mít obory, 
které jsou a budou nejvíce zasažené do-
pady pandemie a uzavřením ekonomiky.

A objem čerpání?
V  letošním roce očekáváme čerpání 
okolo 22 miliard korun, a to i s ohledem 
na zmíněné převedení prostředků do fi-
nančních nástrojů na  program COVID 
II. Z  toho poskytnuté dotace by měly 
přesáhnout 10 miliard korun, zbývající 
část tvoří poskytnuté úvěry a  záruky. 
S ohledem na finanční plán očekáváme, 
že splníme pravidlo n+3 pro letošní rok.

Které z oblastí považujete z pohledu 
objemu čerpání za nejúspěšnější?
Objem čerpání v  jednotlivých oblas-
tech víceméně kopíruje zájem žadatelů 

o ně. Mezi nejatraktivnější se řadí kromě 
oblasti výzkumu a  vývoje rovněž pod-
pora malých a středních podniků, která 
je z  pohledu české ekonomiky zásadní. 
Navíc v  posledním roce již byly velice 
úspěšné i výzvy programu Úspory ener-
gie či Vysokorychlostní internet, se kte-
rým jsme měli v  minulosti značné pro-
blémy. Právě úspěšnost těchto výzev je 
pro mě potvrzením, že jsme za poslední 
roky udělali pozitivní změny. Navíc 
vnímáme současné a  možné budoucí 
problémy a  podnikatelům nabízíme 
podporu v  oblastech, jako je likvidace 
následků působení kůrovce, nedosta-
tek vody při výrobě nebo přeměna od-
padů ve zdroje, tzv. koncept oběhového 
hospodářství.

Už jste zmínil dopady koronaviru. Jak 
se pandemie projevila v  žádostech 
podnikatelů? A  jaké dopady se nej-
spíš ještě můžou projevit?
Letos v  březnu jsme zaznamenali re-
kordní čerpání 1,4 miliardy korun. 
A  tento rekord v  proplácení žádostí 
jsme pak v dubnu ještě o několik milio - 
nů překonali. Vzhledem k  tomu, že se 
naše podpora proplácí zpětně po  rea-
lizaci, je jasné, že se podnikatelé snažili 
získat zrealizovanou podporu co nej-
dřív. S  opatrností vyhlížíme další mě-
síce, zda nedojde ke  zpomalení tohoto 
trendu kvůli možným úsporám v  pod-
nikatelském sektoru v  oblasti nových 
investic.  

za rozhovor děkuje danIel lIbertIn

Foto: archIv Mpo a shutterstock

Strukturální fondy EU



70 Tr a d e  N e w s  3 /2020

Rozhovor 
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věříme, že každá krize je příležiTosT pro Nové podNikáNí. Takže 
pokud zrovNa rozjíždíTe origiNálNí podNikaTelský projekT, kTerý 
má poTeNciál uspěT Na českém Nebo svěTovém Trhu, NebojTe se 
ho ukázaT a přihlasTe se Na www.NasTarTujTese.cz. do souTěže, 
kTerou pro vás připravuje komerčNí baNka ve spolupráci 
s asociací malých a sTředNích podNiků a živNosTNíků čr, se 
můžeTe zaregisTrovaT až do 7. září 2020.

Každý přihlášený projekt soutěží hned 
ve  dvou kategoriích – Cena odborné 
poroty a E15 Cena veřejnosti. Odborná 
porota vybere TOP tři projekty, na které 
čekají hodnotné ceny. Podnikatelský 
projekt na  prvním místě získá 300 tisíc 
korun, na druhém místě 100 tisíc korun 
a  na  třetím místě 50 tisíc korun plus 
mnoho dalších cen, mimo jiné také 
inzertní prostor v  magazínu TRADE 
NEWS, který je mediálním partnerem 
projektu. O  vítězi E15 Cena veřejnosti 
rozhodne nejvyšší počet hlasujících 
na webu www.nastartujtese.cz.

K  přihlášení vám stačí zajímavý pro-
jekt, podnikatelský plán a  vlastní IČO. 
Dále je potřeba být klientem Komerční 
banky se sjednaným podnikatelským 
účtem. Ten je v  KB pro začínající pod-
nikatele zdarma. Podmínkou také je, že 
ten, kdo se přihlásí, pod danou živností 
aktivně podniká méně než 24 měsíců.

Zkušenosti z  minulých let ukazují, že 
úspěšné projekty nejenom že získaly 
finanční podporu od  Komerční banky, 
ale díky větší mediální prezentaci často 
rychle našly i  nové obchodní partnery 
a investory jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Silný a  spolehlivý obchodní 
partner začátky podnikání vždycky 
usnadní.  

zdroj: kb
Foto: shutterstock
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Druhé místo získal v minulém ročníku Nastartujte 
se projekt Art Carbon, který se zabývá filtračním 
materiálem s uhlíkovými nanotrubicemi pro 
odstraňování agrochemikálií, léčiv a jejich metabolitů 
z podzemních a povrchových vod. Na obrázku 
zakladatel projektu Art Carbon Daniel Bouša

právě běží 8. ročník  
soutěže pro začínající  
podnikatele

nastartujte se

Podporujeme

Zlatou příčku vloni obsadil projekt Nesnězeno, jehož 
cílem je zabránit plýtvání kvalitním jídlem. Odborná 
porota jej vybrala jako nejlepší z 64 přihlášených 
podnikatelských záměrů. Pomáhá restauracím 
prodat přebytečné porce (které by jinak vyhodily) se 
slevou uživatelům této aplikace. Michaela Gregorová 
(na obrázku vlevo), spoluzakladatelka tohoto projektu, 
získala na realizaci svého podnikatelského záměru 
od Komerční banky finanční grant ve výši 300 tisíc 
korun. Na fotografii je s Jakubem Hennim, který projekt 
spolu s ní zakládal a je také spolumajitelem
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Zdenek Sartoris:

pandeMie oživila doMácí vaření
chceMe být inspirací 
remosku NeTřeba předsTavovaT. za svou šedesáTileTou exisTeNci dosáhla zNámosT zNačky 
v české republice Takové úrovNě, o jaké se markeTiNgu mNoha firem může jeN zdáT. před 
rokem 1989 byla remoska jedNou z mála věcí, kTerou jsTe mohli své NávšTěvě ze zahraNičí 
věNovaT jako reprezeNTaTivNí a ryze český dárek. a NyNí dobývá zahraNičí ve velkém – 
v aNglii To doTáhla dokoNce do buckiNghamského paláce, slaví úspěchy Na presTižNích 
meziNárodNích veleTrzích. jak říká zdeNek sarToris, majoriTNí vlasTNík společNosTi, 
věří, že překoNají pokles obchodu způsobeNý paNdemií a zNovu se jim bude dařiT. měla 
by Tomu pomoci i podpora z programu covid i, kTerý admiNisTruje čmzrb.

SVĚTLO NA KONCI TUNELU

Opatření přijatá vládou v  souvislosti 
s  koronavirovou pandemií dopadla 
na většinu firem. Jde o celospolečenský 
problém, ovšem společnost Remoska 
podniká na trhu, jehož se nařízení vlády 
dotkla poměrně výrazně: prodejci měli 
velmi dlouho zavřené provozovny a lidé 
méně nakupovali zboží, které nutně ne-
potřebovali. „Situace se nyní postupně 
narovnává, nálada ve  společnosti se 
zlepšuje, všechno se uvolňuje a  lze jen 
doufat, že tento zdravý trend bude po-
kračovat,“ konstatuje Zdenek Sartoris.

„Ekonomická rizika v  době pandemie 
nám významně pomohla řešit ČMZRB. 
V minulosti jsme již s bankou několikrát 
spolupracovali, s  pochopením a  profe-
sionálním přístupem se vždycky po-
vedlo všechno, co společnost ke  své 
činnosti potřebovala. Stručně řečeno, 
ČMZRB se výrazně podílí na  rozvoji 
moderní historie české Remosky – 
a v těchto těžkých časech si toho vážíme 
dvojnásob,“  oceňuje Zdenek Sartoris 
spolupráci s bankou.

Remoska, která úspěšně překonala 
změnu režimu, má jistě potenciál pře-
žít i  protipandemická opatření vlády. 

Profiliga
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Ke změnám v chování spotřebitelů jistě 
dojde, je tedy potřeba bedlivě sledovat 
aktuální trendy doma i v zahraničí a po-
dle toho reagovat. Nyní dochází k tomu, 
že lidé spíše v  pozitivním smyslu slova 
objevují domácí vaření. Ano, pod ce-
lostátním karanténním tlakem nebylo 
moc na výběr, a ukázalo se tak, že řada 
lidí si doma vařit odvykla. A  nejen to 
–  také jíst doma společně u  jednoho 
stolu. To se teď mění. A  jak říká Zdenek 
Sartoris, „zde je teritorium naší legen-
dární Remosky, která už hromadu let 
pomáhá milionům rodin lépe vařit a tím 
pádem lépe jíst. A  pokud společně, tak 
tím lépe, to přeci chutná nejvíc! Třeba 
domácí pečení chleba je trend, který se 
tu znovu objevil, a Remoska je zde ideál-
ním pomocníkem.“

ZAHRANIČNÍM TRHEM 
ČÍSLO JEDNA JE ANGLIE

Remoska se pochopitelně snaží o  ex-
panzi i  do  dalších zemí, včetně zmiňo-
vané Anglie. „Obchodujeme na  velmi 
silně konkurenčním trhu a  jednoduše 
platí, že se pokoušíme pronikat do těch 
zemí, kde máme historicky zajímavé 
vazby a  kontakty. Samozřejmě zohled-
ňujeme také případnou užitečnost na-
šich produktů v dané kultuře, kupní sílu 
a  podobně. Kromě exotických Emirátů 

nebo JAR tak rozvíjíme vztahy v  Rusku, 
na  Balkáně nebo Itálii a  Španělsku. Ale 
také v  USA nebo Jižní Americe,“ upřes-
ňuje manažer.

Zahraničním trhem číslo jedna je však 
pro firmu Remoska Anglie. Těžko sou-
dit, nakolik jsou si naše kuchyně a zvyky 
podobné, ale řekněme, že Remoska je 
minimálně kompatibilní s  potřebami 
Angličanů. Klíčovou roli v tomto příběhu 
sehrála lady Milena Grenfell-Baines, která 
se do Anglie dostala jako Wintonovo dítě 
a oblíbeného kuchařského pomocníka si 
jako vzpomínku na mládí v Čechách při-
vezla s sebou. S  jejím přispěním dosáhla 
popularita Remosky na  ostrovech nebý-
valých rozměrů, vznikl zde i  její místní 
fanklub a  darem ji dostal kupříkladu 
i princ Charles.

NEJLÉPE PEČE, ALE I VAŘÍ, 
DUSÍ A SMAŽÍ

„Mít tradiční značku je poměrně dvou-
sečné,“ upozorňuje Zdenek Sartoris, 
„slovo remoska mezi lidmi natolik zdo-
mácnělo, že si svou ochrannou známku 
musíme bedlivě chránit. Proto své 
výrobky vždy označujeme názvem 
Remoska s  velkým R, a  předcházíme tak 
možnosti, že by jiné firmy se svými peči-
cími hrnci – remoskami na  našem dob-
rém jméně a tradici parazitovaly. Zároveň 
neustále hledáme zákazníky nové a  dí-
váme se o několik let dopředu, na našem 
trhu je to nutnost.” Proto letos uvedli 
na trh zcela nové produktové řady, které 
mají za  cíl víc vyhovět aktuálním potře-
bám, přetransformovat „starou“ Remosku 
v  moderního kuchyňského pomocníka. 
Remosku tak můžete nově postavit 
na  jakýkoli sporák, dusit v  ní jako v  soft 
tlakovém hrnci nebo na  ní smažit jako 
na  pánvi. A  samozřejmě k  tomu všemu 
stále nejlépe peče.

Souběžně s  vývojem produktu je třeba 
upravovat i  logistické procesy, optimali-
zovat výrobu, pracovat s  novými mate-
riály. Proto společnost Remoska plánuje 
nové výrobní zázemí v Kopřivnici, včetně 
výzkumu a vývoje. A nenechá se při tom 
zastavit ani koronavirem, jakkoli samo-
zřejmě situace snadná není.

Dlouhodobým mottem společnosti je 
„S  Remoskou může být každý šéfku-
chař“! A  platí to i  pro Zdenka Sartorise, 
který prozradil, jak to s  ní umí právě on. 
„Nejčastěji se v  souvislosti s  Remoskou 

zmiňuje legendární pečené kuře a  je to 
tak, nikde jinde kuře lépe nepropečete. 
Ale já bych ještě zmínil brambory, oby-
čejné brambory. Je to už takový náš ro-
dinný rituál: co v  ledničce zajímavého 
zbude, proložíme mezi plátky brambor. 
Oblíbené sýry (třeba niva nebo feta je 
obzvlášť výborná), pár žampionů, ci-
bulka, olivy, sušená rajčata, pár plátků 
cukety. A zapnout. Až to začne vonět, je 
čas to zkontrolovat! Tak dobrou chuť!“  

text: MartIna hošková

Foto: archIv reMosky

Zdenek Sartoris, 
majoritní vlastník 
společnosti Remoska: 
„Děkuji všem našim 
věrným zákazníkům 
za přízeň. Slibuji, že 
chystáme řadu novinek, 
které dál budou přinášet 
radost díky velmi 
jednoduché obsluze 
a přitom perfektnímu 
výsledku, na němž si 
spolehlivě pochutná celá 
rodina.“

Remoska

O programech 
COVID
Společnost Remoska využila bez-

úročný úvěr z programu COVID I, který 

byl první z  řady podpůrných nástrojů 

z  nabídky ČMZRB určený na  podporu 

firem zasažených pandemií korona-

viru. Na tento program byla alokována 

jedna miliarda korun a  prostředky 

získalo téměř 200 malých a  středních 

podnikatelů. V průběhu měsíce dubna 

byly spuštěny navazující programy 

COVID II a  COVID Praha. Šlo o  záruční 

programy s  finančním příspěvkem 

na  úhradu úroků. K  1. červnu byla 

schválena podpora pro 2017 malých 

a středních podniků v objemu 12 mld. 

korun zaručených úvěrů, vyřizování 

dalších žádostí naplno pokračuje. 

Nejrobustnější nástroj na  podporu 

podniků zasažených koronavirem, 

program COVID III, byl schválen vládou 

18.  května a dnes již z něj podnikatelé 

čerpají podporu. Na  něj je alokováno 

150 mld. korun, což umožní zaručit 

úvěry v  objemu až 500 mld. korun. 

Na  podporu by tak mohlo dosáh-

nout až 150 tisíc podniků s  méně než 

500 zaměstnanci.

zdroj: čMzrb
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ozeleňte si život
zeleNé sTěNy a sTřechy Nikdy Nebyly dosTupNější. 
sTaNdardizovaNé řešeNí, kTeré přiNáší česká rodiNNá firma 
liko-s, je hoTový produkT určeNý k samosTaTNé iNsTalaci. 
Tím zaNiká poTřeba spoléhaT se Na realizaci ze sTraNy dalších 
firem, což v důsledku Také šeTří čas a výrazNě sNižuje Náklady. 
Navíc liko-s jako prvNí firma ve sTředNí evropě přišla 
s iNTerNeTovým prodejem.

„Předkládáme lidem možnost vytvořit 
z každého domova či kanceláře přírodní 
oázu, která plní nejen funkci okrasnou, 
ale bude také ochlazovat okolí, vytvářet 
zdravější klima, zvlhčovat ovzduší nebo 
snižovat prašnost. Cílem bylo nabídnout 
systém, který za nízké náklady poskytne 
zdravější prostředí pro lidi a  také po-
může okolní přírodě,“ uvádí Libor Musil, 
zakladatel společnosti LIKO-S a  držitel 
environmentální Ceny Josefa Vavrouška.

NEHLEDEJTE V TOM VĚDU
Modulární systém zelených stěn 
PlantBox je možné používat jak v  in-
teriérech, tak exteriérech. Jednotlivé 

truhlíky nepotřebují podpůrnou kon-
strukci, jednoduše se skládají na  sebe 
a  přichytí se ke  stěně. Díky vysoké mo-
dularitě se tak přizpůsobí každému pro-
storu a hodí se do kancelářských budov, 
domků, na balkon i zahradu.

„V  interiéru zelené stěny zlepšují 
ovzduší, venku zase poslouží jako ver-
tikální zahrada, kde lze pěstovat třeba 
bylinky a  zeleninu, a  tím si zároveň 
ochladit okolí domu,“ upřesňuje před-
seda představenstva LIKO-Su. Nové 
řešení je navíc ekologické a  velice 
snadné na  údržbu. Truhlíky zelených 
stěn jsou vyrobené z  recyklovaného 
plastu a  mají zabudované samostatné 

Praxe
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kapilární zavlažování, do  kterého je 
třeba doplňovat vodu pouze jednou 
za dva až čtyři týdny.

Jednoduchou montáží svépomocí se 
kromě zelených stěn vyznačuje také 
systém zelených střech. Komponenty 
na míru lze v novém internetovém ob-
chodě pořídit také v  malém množství, 
a  tak se dají i  nevelké střechy o  ně-
kolika metrech čtverečních úsporně 
ozelenit. Koncoví uživatelé mohou vy-
bírat z  několika typů zelených střech, 
jež jsou podle druhu použití buď ex-
tenzivní, na  nichž vegetace téměř 

nepotřebuje údržbu, nebo intenzivní, 
na  kterých se dá vytvořit vlastní 
zahrada.

ZELENÉ STĚNY V LÉTĚ 
OCHLAZUJÍ A V ZIMĚ HŘEJÍ
Zelené střechy jsou nejen krásné, ale 
i  funkční a  šetří peníze. Zachycují deš-
ťovou vodu, fungují jako účinná izolace 
a  vytvářejí nový užitný prostor. Jejich 
nesmírnou výhodou je také schopnost 
snižovat radiaci tepla. Zejména v  hor-
kých letních měsících, kdy se vzduch 
nad budovami ohřívá až na  teplotu 
80 °C, dokážou snížit teplotu až o 45 °C.

„Na zelené stavby se specializujeme již 
dlouhou řadu let. Sami žijeme a  pra-
cujeme v  našich zelených budovách, 
výhody takových staveb jsme si tak vy-
zkoušeli na  vlastní kůži. Nyní můžeme 
touto cestou zelené stěny a  střechy 
poskytnout široké veřejnosti,“ dodává 
Libor Musil a  zve na  návštěvu areálu 
firmy ve  Slavkově u  Brna, samozřejmě 
v  době, kdy to už bude možné. „Dnes 
už víme, jak zelené stěny v  létě ochla-
zují a  v  zimě hřejí budovy. Víme, že 
rostliny pomáhají dobré náladě a  člo-
věk se s nimi cítí dobře. Tak proč se jimi 
neobklopit?“  

zdroj: lIko-s
žIvéstavby.cz

Environment

Průvodce PlantBoxem

Jahody nebo monsteru?
V  PlantBoxu můžete pěstovat cokoliv, 
od  jahod a  bylinek přes pokojové nebo 
venkovní rostliny až po  muškáty. Coko-
liv do něj zasadíte, bude mít dostatečný 
prostor k růstu. Rostliny je ovšem vhodné 
volit podle umístění zelené stěny. Poko-
jové rostliny patří výhradně do interiérů, 
venkovní rostliny jako kapradinu umís-
tíme spíše ven. No a bylinky? Ty můžete 
pěstovat jak v  kuchyni, tak na  terase. 
Rostliny si do  modulů zasadíte sami, 
podle svého uvážení a  vkusu, do  vhod-
ného substrátu. Pak boxy jen zacvaknete 
do sebe.

Jak budete svou stěnu zalévat?
Závlahu je možné řešit jak manuálně, 
tak automaticky. Voda je přiváděna 
vždy do  nejvýš položeného PlantBoxu, 
a jakmile se jeho zásobní prostor nasytí, 
přepadá gravitačně do  dalšího patra 
„truhlíků“. A co se stane, když na zálivku 
zapomenete? Jednoduše se připojíte 
přes wi-fi a nastavíte si závlahu pomocí 
mobilního telefonu nebo notebooku od-
kudkoliv.

Interiér i exteriér
Zelené stěny, kompletní zelené fasády 
domů nebo obrovských objektů, terasy, 
předzahrádky, zahrádky, ložnice, obývací 
pokoje, skleníky. PlantBox můžete umís-
tit, kamkoliv vás napadne. Stačí jen zvolit 
správný typ rostlin pro jejich přirozené 
prostředí.
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Stanislava Lišková:

pomáháme klientům naJít cestu,
která je dovede k vysněnéMu cíli
do svěTa fiNaNcí ji přivedl spolužák z vysoké školy. v Té době dělala posTgraduálNí sTudium 
a kariéru zvažovala spíš Na akademické půdě. „vybavuji si, že jsem si řekla, že fiNaNčNímu 
poradeNsTví dám šesT měsíců, abych zjisTila, zda je To pro mě To pravé. a už za Tři měsíce jsem 
věděla, že aNo. dNes si Neumím předsTaviT, že bych dělala Něco jiNého,“ začíNá vyprávěNí sTaNislava 
lišková, dNes majiTelka vlasTNí fraNšízy v síTi parTNers.

Jak jste v  roli finančního poradce 
začínala?
Pěkně krůček po  krůčku jsem budo-
vala jak klientelu, tak tým. V  klientské 
práci se mi dařilo hned od  začátku, to 
je něco, v  čem jsem se opravdu našla. 
Manažerská cesta byla trochu kompliko-
vanější a delší, a abych tak řekla, není to 
úplně můj šálek kávy.

Přesto jste od  roku 2014 majitelkou 
vlastní franšízy v síti Partners.
Na  vedení pobočky jsme tři. Já jako vý-
konná ředitelka a dva spolumajitelé, kdy 

jedním z nich je můj manžel. Tím, že jsme 
tři, máme mezi sebe rozdělené oblasti 
vedení pobočky tak, že každý se věnuje 
tomu, v čem je nejlepší.

Co tedy vedení franšízy obnáší?
Nepřebernou škálu činností: od  stano-
vení vize, strategie, cesty k  jejímu napl-
nění přes kariérový řád, systém odmě-
ňování, náborové aktivity, vedení lidí 
na  denní bázi, zajištění vzdělávání jak 
odborného, tak v obchodních dovednos-
tech až po  zapracování nových lidí atd. 
Zásadním úkolem franšízanta či ředitele 

je zajistit pro své lidi práci a  dosáhnout 
spolu s  nimi co nejlepších výsledků. 
A hlavně, celé to musí dávat ekonomicky 
smysl, aby pobočka byla zisková, a  fun-
govat dlouhodobě udržitelným způso-
bem, bez velké fluktuace pracovníků.

Lidé většinou hledají finančního po-
radce, až když potřebují něco řešit. 
Ale kdy je ta pravá chvíle se po  něm 
poohlédnout?
Nejlepší je první schůzka s  poradcem 
předem, když ještě „nic neřeším“. Dobrý 
poradce s vámi totiž probere nejen vaše 
plány (ať už je máte či ne), ale ukáže vám 
také, o čem všem byste mohli přemýšlet 
a  uvažovat, na  co všechno je dobré ne-
zapomenout. A  to v  dostatečném před-
stihu, než ta nutnost teprve nastane. 
Pokud mám uvést konkrétní příklad, 
tak je mnohem lepší o  výhledové mož-
nosti bydlení s  poradcem mluvit pět let 
předem, než v  okamžiku nutné potřeby 
od  něj slyšet, že bez dvaceti procent 
vlastních našetřených peněz to nepůjde. 
Anebo řešit otázku renty či důchodu, až 
když se k ní nachýlí čas. V padesáti nebo 
šedesáti letech? To už moc času z  pro-
duktivního věku nezbývá.

Jak tedy spolehlivého finančního po-
radce nejlépe najdeme?
Především se podívejte na  stránky 
EFPA (European Financial Planning 
Association) a  vyberte si poradce podle 
místa svého bydliště. EFPA je profesní or-
ganizace udělující poradcům certifikáty 

Stanislava Lišková, 
majitelka Partners market

Rozhovor
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profesní způsobilosti na  základě akre-
ditovaných zkoušek, které pořádá. 
Zaručuje tak, že poradci, jimž se podařilo 
získat tituly EFA či EFP, jsou skutečně vy-
soce erudovaní.

Dále se můžete zeptat lidí ve svém okolí, 
zda nějakého poradce znají, takového, se 
kterým mají dobrou zkušenost. A  chtít 
vědět, zda jde o  poradce, který posky-
tuje komplexní finanční poradenství, 
anebo je to obchodní zástupce jen jedné 
finanční instituce.

Měl by mít o  svého klienta opravdový, 
skutečný zájem. Navázat s  ním vztah, 
porozumět mu, jeho přáním, potře-
bám. Jde o  umění klást správné otázky 
a  umění naslouchat. Zároveň by měl 
umět ukázat a vysvětlit finanční plán, to 
znamená cestu, která klienta k  jeho cíli 
dovede. Profesionalitu a erudici považuji 
za samozřejmost.

Jak zasáhla pandemie váš obor?
Dnes už máme opět plně otevřeno. 
Ovšem během karantény byla otevřená 
pouze bankovní část, a to ve zkráceném 
čase, naši kolegové se střídali na směny. 
Zbytek, respektive podstatná část našich 
kolegů, fungoval na home office. Na dru-
hou stranu klienti měli plno otázek, které 
jim tato situace přinesla, a potřebovali je 

se svým poradcem probírat. Někdo řešil 
vážné komplikace s prací, s příjmem, ně-
kdo potřeboval jen uklidnit, někdo jiný 
chtěl využít poklesu trhů jako investiční 
příležitosti, někdo řešil bydlení, zkrátka 
život se nezastavil. Takže jsme měli 
mnohem víc práce než kdy dřív. Kromě 
telefonického kontaktu (který je pro ně-
které záležitosti značně omezující) jsme 
našli nový způsob komunikace. Přešli 
jsme do  on-line světa na  videohovory 
s možností sdílení obrazovky, které nám 
umožňuje vysvětlit některé věci názorně, 
ukázat na  grafech, modelacích, tak jako 
při jednání na  osobní schůzce. Někteří 
kolegové se v  on-linu úplně našli, jiným 
trvalo přizpůsobení déle. Každopádně 
to pro mnoho z nás bylo v prvních chví-
lích výrazné vystoupení z komfortní zóny 
a museli jsme si zvyknout.

Takže jste v  rámci Partners nemuseli 
propouštět ani nic podobného?
Naštěstí ne. Měli jsme plán A  a  plán 
B. Plán A  se soustředil na  hledání cest 
a způsobů, jak klientům naše služby po-
skytovat. A dělat to tak, abychom udrželi 
tržby v  takové výši, aby k  propouštění 
nemuselo dojít. Plán B byl krizový, nou-
zový plán, ale naštěstí k  němu nedošlo. 
Důležité bylo, že jsme po  celou dobu 
s  našimi lidmi o  tom otevřeně mluvili 
a společně hledali cesty, jak každý jeden 

z  nás může k  naplnění plánu A  přispět. 
Denně jsme se setkávali na  videokon-
ferencích a  rozebírali, co se komu a  jak 
daří, sdíleli know-how. Z  hlediska tech-
nické stránky věci byla skvělá podpora 
jak ze strany naší centrály, tak i  něko-
lika obchodních partnerů. Kdo se zvládl 
technicky přizpůsobit, ten má obrovskou 
výhodu. Obchodní partneři, kteří toto 
nezvládli, jsou ve velké nevýhodě. Lze to 
říct i  jinak: „Kdo chvíli stál, již stojí opo-
dál.“ A dnes to platí dvojnásob.

Na co jste zatím ve svém životě nejvíc 
pyšná?
Bude to znít jako klišé, ale asi na  to, že 
mám uspořádaný rodinný život, man-
žela, se kterým si umím představit, že 
zestárnu, dvě krásné děti. Pracovně to 
také není špatné. Kdo by hádal, když 
jsem v  mládí byla introvert, že jednou 
budu podnikat, řídit pobočku o  dva-
ceti lidech? V  neposlední řadě pak 
na  to, že se i  po  několika pětiletkách 
vejdu do šatů, které jsem měla na sobě 
na promocích.  

za rozhovor děkuje jana jenšíková

Foto: archIv partners

www.partners.cz

Partners

Co nabízí Partners market
Franšíza Partners market je naprosto 
unikátní koncept, který kombinuje to 
nejlepší z  banky a  to nejlepší z  finanč-
ního poradenství. Když přijdete k  nám 
na  pobočku, je to, jako byste byli v  pa-
desáti institucích naráz (v  bankách, 
stavebních spořitelnách, pojišťovnách, 
penzijních společnostech, investičních 
společnostech atd.). U  nás tedy máte 
toto vše pod jednou střechou. A  nejen 
to. Základem naší služby je finanční po-
radenství, respektive finanční plánování. 
Řešíme s klienty, co, kdy, kde a jak udě-
lat, aby si splnili plány a sny, které mají 
(bydlení, auto, dovolenou, studium dětí, 
rentu v důchodu atd.). A na to navazuje 
zprostředkování produktů právě ze všech 
zmiňovaných finančních oblastí, na které 
si jen vzpomenete, a  to včetně bankov-
ních služeb. Pokud přijdete k  nám, už 
nemusíte chodit nikam jinam.
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OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELE
PATŘÍTE MEZI NĚ?

ČEŠTÍ LÍDŘI I ČESKÝ EXPORT I ČESKÉ KNOW-HOW

www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychexporteru.cz

BEZPLATNÁ
ONLINE

REGISTRACE
MEDIÁLNÍ PARTNER

BUDUJEME  
HRDÉ  
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OCENĚNÍ
ČESKÝCH
LÍDRŮ

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
EXPORTÉRŮ

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

ČESKÝ LÍDR
(14 krajských vítězů)

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

MALÁ SPOLEČNOST
 STŘEDNÍ SPOLEČNOST

 VELKÁ SPOLEČNOST
EXPORTÉRKA ROKU
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největší chyby v personální strategii, 
které Můžete udělat v kritické době
dNešNí doba je velmi zvlášTNí. Náhlý příchod omezeNí, 
Na kTerá se Nikdo Nemohl připraviT, i velmi pozvolNý NávraT 
do zaběhNuTých kolejí zaNechal v mNoha lidech i v celé 
společNosTi NejisToTu. je ale zbyTečNé lameNTovaT Nad zTráTami 
Nebo problémy. Teď je čas NásledovaT dobrou sTraTegii, aby se 
koNcem prosiNce ukázalo, že To Nebyl vůbec špaTNý rok.

Když hovořím o  strategii, myslím tím 
jasný, konkrétní a realizovatelný plán. Ať 
už takový strategický plán máte sepsaný 
anebo ho nosíte jen v  hlavě, mám pro 
vás několik tipů, jakých chyb se vyvaro-
vat. A protože je toto rubrika Personální 
rádce, budu mluvit hlavně o  strategii 
personální. Viděla jsem takové chyby 
v  minulosti u  nemála firem a  vím, že 
kvůli nim výsledky i  původně dobrých 
záměrů a  velké snahy nevedly k  dob-
rému konci. Pojďme se na  ně podívat 
zblízka.

NECHAT SE STRHNOUT
Pokud jste zaznamenali pokles v  pro-
dukci nebo v  zájmu zákazníků, možná 
není hned na místě propouštět zaměst-
nance nebo zavírat pobočky. Je dobré 
poodstoupit a  podívat se na  celou 
situaci v  širším měřítku. Nikdo asi ne-
chce měsíc poté, co propustil perso-
nál, hledat nový. To by byla ztráta času 
i energie.

Dnes není vůbec snadné nepodlehnout 
okolnímu tlaku a  hysterii. Stačí se pra-
videlně dívat na  zprávy, abyste se ne-
nápadně a  tiše ocitli v  neviditelné psy-
chologické pasti. I  když nechcete, tyto 
informace ovlivňují vaše postoje a kvůli 
tomu možná nevidíte některá řešení.

Nenechejte se tedy strhnout pani-
kou a  informacemi ze zdrojů, které 
mají tendenci věci zveličovat a  nafu-
kovat. Vždycky je lepší se spolehnout 
na vlastní informace, důsledně ověřovat 
ty, které slyšíte nebo čtete, a pečlivě vy-
bírat jejich zdroj.

PROPUSTIT ČI NAJMOUT 
POUZE PODLE POZICE
V  době ekonomického tlaku se snadno 
ke  každé pozici zaměstnance přiřadí 
částka. Ptáme se více než kdy jindy, ko-
lik nás stojí recepční, obchodník, šéf 
marketingu a  podobně. A  pokud vám 
to nevychází, můžete mít tendenci se 
některých pozic zbavit. V tomto případě 
je největší chybou to, když nepřihlížíme 
k  reálným přínosům lidí, kteří na  dané 
pozici jsou. Není chybou nechat si nej-
dražšího obchodníka i  v  náročných 
časech, ale musíte vidět jeho neoddis-
kutovatelný přínos. Pokud dokážete 
vidět opravdovou hodnotu a  potenciál 
každého člena týmu, ať už je na  jaké-
koli pozici, budete schopni se rozhodo-
vat trochu jinak než jen škrtáním pozic 
v  organizaci. Chybou by bylo nedívat 
se na  tým jako na  celek a  nepoložit si 
otázku: Kdo z  nich nám nejvíc pomůže 
zvládnout danou situaci?

Nepropouštějte automaticky služebně 
nejmladší nebo ty nejméně vám osobně 
sympatické. Pokud jde o  přežití firmy, 
prioritou je schopnost dosáhnout vý-
sledku, ochota „zamakat“ a  přizpůsobit 
se. Stejně by to mělo fungovat i  v  ob-
lasti náboru. Moje rada zní: nikdy ne-
najímejte „pozice“, ale lidi, kteří vám 
pomohou.

ŠETŘIT NA NESPRÁVNÝCH 
MÍSTECH
Nejčastější chybou v  těžkých obdobích 
bývá omezení marketingových a  pro-
pagačních aktivit. Často jde o  vysokou 

položku ve  výdajích, a  tak to vypadá 
jako logický krok. Ale právě toto povede 
k ještě většímu oslabení a náročnějšímu 
zvládání krizového období.

A  další častou chybou související se 
snižováním nákladů je plošné snížení 
mezd. Vždycky zvažte všechny efekty, 
které tím vytvoříte. Někde je to možná 
opravdu jediný a  správný způsob, ale 
jinde toto ušetření několika procent 
s  sebou přinese velkou demotivaci. Je 
dobré zvážit přenastavení odměn, které 
budou více odrážet přínos jednotli-
vých zaměstnanců a  lépe je motivovat 
k  tomu, aby organizaci dostali co nej-
dříve do černých čísel.  

text: lucIe spáčIlová

Foto: shutterstock

Lucie Spáčilová je 
výkonnou ředitelkou 
společnosti Performia Česká 
republika
www.performia.cz

Personální rádce

Když to shrnu, měli bychom dát více 
na  osobní pozorování a  ověřené zdroje, 
než se rozhodneme pro  nějakou kon-
krétní strategii. A  pokud propouštíme 
nebo přijímáme, pak by to mělo být 
vždy s vizí, že chceme na palubě takové 
zaměstnance, kteří firmě skutečně při-
nesou hodnotné výsledky. A  neměli 
bychom šetřit na propagaci firmy a mo-
tivaci zaměstnanců.
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mimořádNá opaTřeNí, kTerá dosud Na Našem území Neměla obdoby, reagující 
Na Novou siTuaci, jež s sebou přiNesla paNdemie koroNaviru sars cov-2, se 
NevyhNula aNi oblasTi jusTice. NejurgeNTNější obTíže má proTo řešiT zákoN 
ozNačovaNý jako Tzv. lex covid či lex covid jusTice (zákoN č. 191/2020 sb.), 
kTerý Nabyl účiNNosTi dNe 24. 4. 2020 (dále „zákoN“ Nebo „lex covid“).

Zákon zavádí zvláštní opatření ke  zmír-
nění dopadů epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 na  osoby účastnící se soudního 
řízení, poškozené, oběti trestných činů 
a  právnické osoby. Ve  vztahu k  nim má 
napravovat negativní dopady působení 
těch omezení, která do  běžného života 
přinesla krizová opatření přijatá vládou 
ČR v  době nouzového stavu a  mimo-
řádná opatření vydaná Ministerstvem 
zdravotnictví ČR či krajskou hygienickou 
stanicí podle příslušných právních před-
pisů (Zákonem souhrnně označovaná 
jako „mimořádná opatření při epide-
mii“). Ačkoliv by se mohlo zdát, že v sou-
vislosti s postupným rozvolňováním mi-
mořádných opatření pozbývá lex COVID 
svého významu, není tomu tak, jeho 
účinky trvají, i  když někdy již v  ome-
zené míře. Účinky zvláštních opatření 
Zákonem přijatých se dotýkají zejména 
následujících oblastí.

OBLAST INSOLVENCÍ

Přijatá opatření si kladou za cíl zejména 
pomoci podnikatelům, jejichž podni-
kání je současnou situací ohroženo, 
a snaží se jim dát čas na řešení jejich pří-
padné dočasné platební neschopnosti 
naplňující i  formálně podmínky úpadku 
podle insolvenčního zákona a  umožnit 
jim restart podnikání.

Došlo k  odložení povinnosti dlužníka 
podat na  sebe insolvenční návrh 
v  případě, že je v  úpadku, pokud jeho 
úpadek nenastal už před mimořádným 
opatřením při epidemii nebo k  úpadku 
nedošlo převážně v souvislosti s korona-
virovou situací. Odklad trvá do uplynutí 
6 měsíců od ukončení nebo zrušení mi-
mořádného opatření při epidemii, nej-
déle však do 31. 12. 2020. Opatření od-
vrací nepříznivé důsledky pro dlužníky 

spojené s  porušením povinnosti podat 
na  sebe v  případě úpadku insolvenční 
návrh (jako je např. případná povin-
nost k  náhradě škody věřitelům, jejichž 
uspokojení v  insolvenčním řízení bylo 
i v nepatrném rozsahu zkráceno, povin-
nost vydat prospěch získaný ze smlouvy 
o  výkonu funkce k  výzvě insolvenčního 
správce či za určitých okolností možnost 
ručení při úpadku obchodní korporace 
za  její dluhy). Nezbavuje však statutární 
orgán dlužníka – obchodní korporace 
obecné povinnosti jednat s  péčí řád-
ného hospodáře a  činit vše potřebné 
a  rozumně předpokládatelné k  odvrá-
cení hrozícího úpadku podle zákona 
o  obchodních korporacích. Tato povin-
nost stále trvá. Odklad však neznamená 
nemožnost podat na  sebe insolvenční 
návrh z vlastní iniciativy, i když se dluž-
ník ocitne v úpadku v důsledku korona-
virové epidemie.

Právní rádce

co přinesl 
lex covid?
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Další opatření naopak chrání dlužníky 
po  určitou dobu před věřitelskými 
insolvenčními návrhy a  poskytuje jim 
více času na řešení jejich problematické 
situace způsobené koronavirem, aniž by 
byli ohrožováni rizikem insolvenčního ří-
zení zahájeného ze strany věřitelů. Proto 
se k insolvenčnímu návrhu, který by byl 
podán věřitelem do 31. 8. 2020, nebude 
přihlížet.

V  případě reorganizace dává Zákon 
dlužníkům možnost dočasného pře-
rušení plnění reorganizačního plánu, 
který byl již ke  dni 12. 3. 2020 pravo-
mocně schválen a  nebyl zcela splněn. 
Dočasnost, o  jejíž délce rozhoduje in-
solvenční soud, je omezena uplynutím 
6 měsíců od  ukončení nebo zrušení 
mimořádného opatření při epidemii, 
nejdéle však do  31. 12. 2020. Po  dobu 
přerušení plnění reorganizačního plánu 
není dlužník povinen hradit závazky 
vyplývající ze schváleného reorganizač-
ního plánu (na rozdíl od povinnosti hra-
dit ostatní závazky, která dotčena není), 
aniž by se vystavoval riziku přeměny re-
organizace v konkurz.

Zákonem došlo i k novelizaci insolvenč-
ního zákona zavedením nového insti-
tutu mimořádného moratoria, které 
vedle již stávající úpravy „standardního“ 
moratoria má poskytnout citelnější 
úlevy a rychlejší ochranu dlužníka, který 
je nejen chráněn před rozhodnutím 
o  úpadku, ale je chráněn před vypově-
zením smluv na  dodávky energií, suro-
vin, zboží a  služeb a  je mu umožněno 
hradit závazky bezprostředně související 
se zachováním provozu podniku před-
nostně před staršími dluhy.

OPATŘENÍ V OBLASTI 
EXEKUCÍ A VÝKONU 
ROZHODNUTÍ
Zvláštními opatřeními se mimo jiné 
do  30. června 2020 pozastavuje vý-
kon rozhodnutí a  exekuce prodejem 
movitých věcí a  věcí nemovitých, 
ve  kterých má povinný místo trvalého 
pobytu. Pozastavení se nevztahuje 
na  vymáhání pohledávek výživného, 
pohledávek náhrady újmy způsobené 
poškozenému ublížením na  zdraví 
nebo pohledávek náhrady újmy způ-
sobené úmyslnými trestnými činy nebo 
na  prodej, s  nímž souhlasí sám dluž-
ník. Prodeje nemovitých věcí se týká 
i  novela občanského soudního řádu 
provedená Zákonem, při které došlo 

ke  zvýšení limitu pohledávek pro vy-
dání exekučního příkazu prodejem ne-
movitých věcí, a to ze současných 30 ti-
síc korun na 100 tisíc korun.

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI 
S FUNGOVÁNÍM 
PRÁVNICKÝCH OSOB
Zvláštní opatření ve  vztahu k  fungo-
vání právnických osob jsou časově 
omezena na  dobu trvání mimořád-
ného opatření při epidemii, v  jehož 
důsledku je znemožněno nebo pod-
statně znesnadněno konání zasedání 
orgánu právnické osoby, nejdéle však 
do 31. 12. 2020, není-li v lex COVID sta-
noveno jinak.

Ve  vztahu k  rozhodování orgánů 
právnické osoby bylo umožněno 
rozhodování mimo zasedání (tzv. 
na  dálku), a  to v  písemné formě nebo 
s  využitím technických prostředků, 
i  když to zakladatelské právní jednání 
výslovně nepřipouští.

Ve  vztahu ke  členům voleného or-
gánu právnických osob se prodlu-
žuje jejich funkční období do  uply-
nutí 3 měsíců ode dne následujícího 
po  dni skončení mimořádného opat-
ření při epidemii, a  to i  tehdy, uplyne-
-li funkční období v  době 1 měsíce 
ode dne následujícího po dni skončení 
mimořádného opatření při epidemii. 
Prodloužení funkčního období může 
člen voleného orgánu zabránit doru-
čením svého nesouhlasu před uplynu-
tím svého funkčního období právnické 
osobě. Současně byla připuštěna i  ko-
optace člena voleného orgánu (jme-
nování náhradních členů do  příštího 
zasedání orgánu, který členy volí či 
jmenuje), pokud počet jeho členů ne-
klesl pod polovinu. Umožněno bylo 
i  dočasné (na  3 měsíce ode dne násle-
dujícího po dni skončení mimořádného 
opatření) obnovení funkčního období, 
pokud uplynulo v  době mezi přijetím 
mimořádného opatření při epidemii 
a  dnem nabytí účinností lex COVID, 
za podmínky, že dotčený člen voleného 
orgánu s ním souhlasí a že za něj nebyl 
zvolen, jmenován či jinak povolán jiný 
člen. Ve  vztahu k  projednání řádné 
účetní závěrky obchodní korporace 
(s. r. o., a. s. a  družstev) se posouvá 
lhůta pro projednání účetních závěrek 
o  3  měsíce po  skončení mimořádného 
opatření při epidemii, nejdéle však 
do 31. 12. 2020.

PROMÍJENÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT 
V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
V  soudním řízení  lex COVID rozšířil 
možnost prominutí zmeškání proces-
ních lhůt nad rámec stávající právní 
úpravy, pokud ke  zmeškání příslušné 
lhůty k provedení úkonu došlo z omlu-
vitelného důvodu spočívajícího v  mi-
mořádném opatření při epidemii, které 
účastníkovi nebo jeho zástupci zne-
možňovalo nebo podstatně ztěžovalo 
úkon učinit.

Prominutí lhůty však není automatické, 
musí se navrhnout. Návrh na prominutí 
zmeškání lhůty musí být učiněn spolu 
se zmeškaným úkonem ve  lhůtě sta-
novené podle lex COVID pro jednotlivé 
typy soudních řízení. Lhůta, v  níž je/
bylo možné podat žádost o  prominutí 
(v  trestním řízení navrácení) lhůty, ply-
noucí od ukončení nebo zrušení mimo-
řádného opatření při epidemii, se liší 
podle typu řízení (např. v  občanském 
soudním řízení činí 15 dnů, v  trest-
ním řízení 3 dny, v  insolvenčním řízení 
7 dnů).

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
VE VZTAHU K PRODLENÍ
Za zmínku stojí i zvláštní opatření, kte-
rým byl zakázán smluvní úrok z  pro-
dlení převyšující aktuální roční zákon-
nou sazbu úroku z  prodlení. Opatření 
se použije pro prodlení, které vzniklo 
ze závazku uzavřeného před nabytím 
účinnosti lex COVID, tj. před 24. 4. 2020, 
pokud se současně jedná o  prodlení 
způsobené omezeními z mimořádných 
opatření při epidemii. Úprava platí 
pouze od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020.  

text: petr kvapIl

Foto: Marek jenšík a shutterstock
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