
Váš odborný 
a spolehlivý rádce

01 | 2015
www.exportjournal.cz

Plast, 
materiál 

21. století

Export 
a česká 
ekonomika 
v roce 2014

 ČEŠTÍ VÝROBCI 
A EXPORTÉŘI 

SI VEDOU 
STATEČNĚ

Jan Vejmělek, 
hlavní ekonom KB:

Komerční banka boří hranice v zahraničním platebním styku



KB150024 Lodar 210x320 Exporter2015.indd   1 07.04.15   12:15

KB150024 Lodar 210x320 Exporter2015.indd   1 07.04.15   12:15



možná vás překvapí, co patří 
k hlavním pilířům evropské eko-
nomiky. Je to plast. Plastikářský 
průmysl zaměstnává více než 
1,5  milionu Evropanů a  působí 

v něm přes 60 tisíc firem. Také v Čes-
ku je toto odvětví jednou z nejdůleži-
tějších součástí hospodářství. Konec-
konců je to nejspíš logické, vždyť plast 
už nyní nahrazuje třeba kov, kerami-
ku, sklo a další. Rozhodně je to tedy 
materiál pro 21. století. 

I proto jsme se v novém vydání Ex-
port Journalu zaměřili právě na plasty 
a spolu s nimi také na příbuzný obor 
– gumárenství. Zjišťovali jsme pozi-
ci českých firem na evropském trhu, 
jejich připravenost k exportu do blíz-
kých i vzdálenějších zemí a podívali 
jsme se i na budoucí vývoj v plasti-
kářském a gumárenském průmyslu. 

Vývoj to přitom může být hodně za-
jímavý, pokud se české firmy v příš-
tích letech více rozkročí. Zatím se to-
tiž až příliš úzce zaměřují na dodávky 
pro automobilky, kde patří mezi vůbec 
největší světové exportéry. Velký po-
tenciál ale leží i mimo automobilový 
průmysl, například ve stavebnictví, 
zdravotnictví či těžebním a  důlním 
průmyslu. Vedle evropského se navíc 
otevírají i možnosti na dalších trzích, 
zejména v Asii či Africe. 

Zkrátka, jak zjistíte na následujících 
stránkách, příležitostí je dost. Sáhnout 
si na ně můžete i vy, rádi vám na vaší 
cestě na zahraniční trhy pomůžeme. 

Příjemné a inspirativní čtení přeje

Albert Le Dirac’h
předseda představenstva 
a generální ředitel Komerční banky

DÁMY 
A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI, 
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Plast. Jeden z nejpoužívanějších 
materiálů současnosti, jehož vy-
užitelnost neustále roste. „Plas-
ty mají oproti jiným materiálům 
výhodu zejména v tom, že jsou 

snáze zpracovatelné a mají mnohem 
širší možnosti, pokud jde o nastavení 
jejich vlastností,“ vysvětluje docent 
Tomáš Sedláček z Centra polymerních 
systémů ve Zlíně. Vlastnosti plastů 

mohou být skutečně velmi variabil-
ní, ať už jde o tepelnou odolnost, tvr-
dost, pružnost, možnost formování do 
předmětů, filmů či vláken atd. Mezi je-
jich další výhody patří nízká hustota, 
chemická odolnost, jednotnost slože-
ní a struktury a také dobrá zpracova-
telnost energeticky málo náročnými 
technologiemi vhodnými pro maso-
vou výrobu. Díky tomu se z nich stává 

PL AST, MATERIÁL  
21.  STOLETÍ
Tuzemská výroba plastových a pryžových výrobků si v rámci 
zpracovatelského průmyslu postupně vybudovala pozici jednoho 
z klíčových hráčů. Velký důraz je kladen na inovace, vzniká tu celá 
řada zajímavých projektů.

PLAST. 
JEDEN 

Z NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH 
MATERIÁLŮ 

SOUČASNOSTI.
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skutečně zajímavý materi-
ál a oblastí, kde je lze pou-
žít, neustále přibývá. Dnes 
už dokáží nahrazovat kov, 
keramiku, sklo a celou řadu 
dalších materiálů. Není tedy 
divu, že plast bývá nazýván 
materiálem 21. století.

Na začátku byl ebonit
Leckdo by si možná řekl, 
že plasty jsou výsledkem 
zrychlující se moderniza-
ce a  technologického vý-
voje posledních desítek let. 

Chyba lávky. Už ve Starém 
zákoně lze najít zmínky 
o  přírodních materiálech 
používaných jako plniva, 
lepidla, nátěry a  podob-
ně, které lze považovat za 
předchůdce moderních 
plastů. Historici se nicméně 
liší v určení přesného roku 
či desetiletí, kdy průmysl 
s  plasty odstartoval svou 
éru, protože definice plastu 
je otázkou výkladu.

Jisté je, že vývoj plastů 
úzce souvisí s  gumáren-
ským průmyslem. Na začát-
ku totiž stál ebonit. Tato tvrdá 
pryž, vynalezená a s úspě-
chem představená bratry 
Charlesem a Nelsonem Go-
odyearovými v roce 1851 na 

Great Exhibition v Londýně 
jako náhražka drahého ebe-
nového dřeva, byla prvním 
materiálem, který vznikl 
zřetelnou chemickou mo-
difikací přírodního zdroje. 
Ebonit se ovšem komerčně 
nerozšířil, proto se na jeho 
historický význam někdy 
trochu zapomíná.

Pilíř ekonomiky
S tím, jak rychle roste vyu-
žitelnost plastů v různých 
oborech, se rovněž zvyšu-

je jejich ekono-
mická síla. Na-
příklad v rámci 
Evropy lze sou-
časný plastikář-
ský průmysl bez 
nadsázky ozna-

čit za jeden z pilířů ekono-
miky a společnosti vůbec. 
Odvětví přímo zaměstnává 
téměř 1,5 milionů lidí a pů-
sobí v něm více než 60 ti-
síc firem, většina z  nich 
patří do kategorie malých 
a  středních. Také přináší 
multiplikační efekt k tvorbě 
hrubého domácího produk-
tu ve výši 2,4 % a na každé 
pracovní místo vytvořené 
v  rámci sektoru vzniknou 
další tři v příbuzných obo-
rech. Pro upřesnění je nut-
né doplnit, že plastikářský 
průmysl se z hlediska kla-
sifikace ekonomické čin-
nosti dělí na dva podobory: 
zpracování plastů a výrobu 
pryžových výrobků. 

Text
Martin Zika

Foto
iStock.com

Martin Zika
šéfredaktor  
portálu 
BusinessInfo.cz

Současný plastikářský průmysl 
lze bez nadsázky označit za jeden 
z pilířů ekonomiky a společnosti 
vůbec. 
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V České republice patří plastikář-
ský průmysl mezi nejvýznamnější 
sektory zpracovatelského průmyslu. 
Jeho podíl na tržbách v roce 2013 do-
sáhl 6,7 %, čímž překonal maximum 
předkrizového roku 2007. Ve stejném 
roce obor postoupil ze 7. na 5. příčku 
v rámci jednotlivých odvětví zpraco-
vatelského průmyslu z pohledu tržeb 
a potvrdil růstový trend (více o jeho 
ekonomických aspektech viz box Ta-
houn průmyslu). 

Tuzemský plastikářský průmysl má 
oproti Evropě jako celku trochu jinou 
strukturu. Zatímco u nás jsou hlavní 
odběratelská odvětví automobilový 
průmysl a  elektronika, tedy výroba 
počítačů, v Evropě největší podíl spo-
třeby plastů směřuje na obalové ma-
teriály (39,4 %) a stavebnictví (20,3 
%), teprve pak následují automobilový 
průmysl (8,2 %) a elektronické výrob-
ky (5,5 %). „Spotřeba plastů na hlavu je 

v České republice oproti západní Ev-
ropě hodně nízká, více dovážíme, než 
vyvážíme,“ říká Jaroslav Toufar, ředi-
tel zlínského Plastikářského klastru, 
který působil také jako generální ře-
ditel významné firmy Fatra. V  rám-
ci zemí bývalého východního bloku 
ale máme podle něj největší spotřebu 
plastů na hlavu.

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ 
UNIKÁTNÍ CENTRUM

Na konci dubna by mělo být ve Zlíně 
slavnostně otevřeno unikátní Cent-
rum polymerních systémů, které je 
součástí Univerzity Tomáše Bati. Za-
měřuje se jak na základní, tak na apli-
kovaný výzkum v  oblasti polymer-
ních materiálů a  zpracovatelských 
procesů. Disponuje vybavením, které 
je zmenšenými kopiemi zpracovatel-
ských linek. Pracovníci centra jsou 
tedy schopni v  laboratorním nebo 
poloprovozním prostředí dělat expe-
rimenty související s  modifikacemi 
a  vylepšováním užitných vlastnos-
tí produktů při využití standardních 
dostupných technologií pro zpracová-
ní polymerních materiálů. Také mají 
k dispozici vybavení k analýzám, ať 
už chemickým, mechanickým, či celé 
řady fyzikálních vlastností. Centrum 
je tedy jakousi komplexní jednotkou, 
která je schopná provádět širokou 
škálu činností od analýz vstupních 
surovin až po možnost vyrobit něja-
ký produkt v menším objemu. Ten pak 
slouží ke zkoušení toho, zda bude vše 
fungovat ve chvíli, kdy firma rozjede 
velkou výrobní linku.

Výroba PVC oken
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Šprachta, spolumajitel a jednatel par-
dubické firmy CZ Plast, která zpracová-
vá plasty unikátní metodou rotačního 
sváření. Jde o specifickou výrobu be-
zešvých dutých plastových výrobků, 
jako jsou například palivové nádrže, 
plastové jímky či vodoměrné šachty. 

Inovace, inovace, inovace
V oboru plastikářství je velký prostor 
pro výzkum a inovace. Pro zajímavost, 
výroba plastů a plastových výrobků je 
v rámci EU pátým nejinovativnějším 
oborem, v letech 2003–2012 byl jeden 
z 25 podaných patentů podán právě 
jeho prostřednictvím. V  ČR probíhá 
i  za významné podpory z  fondů EU 
(z programu OPPI bylo podpořeno více 
než 850 projektů s výší dotací přes 6,5 
mld. Kč) celá řada zajímavých projek-
tů. Například ve zlínském Centru poly-
merních systémů (CPS), které je sou-
částí Univerzity Tomáše Bati. Není to 
náhoda. Oblast polymerních materiálů, 
plastů a pryží má ve Zlíně dlouhou tra-
dici. Již za 2. světové války pracoval 
ve firmě Baťa Otto Wichterle, který zde 
vyvinul zvláknitelný polyamid – silon. 
Ve stejnou dobu se ve Fatře Napajedla 
začal zpracovávat PVC – igelit. V roce 
1960 bylo ve Zlíně zřízeno vysoko-
školské pracoviště při n. p. Svit, které 
spadalo pod záštitu Slovenské vysoké 
školy technické v Bratislavě. Zlínský 
kraj jako takový je regionem s největ-
ší koncentrací významných podniků 
s více než třetinovým podílem na pro-
dukci odvětví v ČR. Zpracování plastů 
a pryže je zásadním oborem Zlínského 
kraje a podílí se cca 50 % na jeho prů-
myslové produkci.

Jedním ze zaznamenáníhodných 
inovativních projektů je spolupráce 

V ČR má z dlouhodobého hlediska 
vyšší dynamiku a  rostoucí podíl na 
tržbách výroba pryžových výrobků, 
tedy gumárenský průmysl. Především 
v něm má výrazné zastoupení zahra-
niční kapitál (4/5 tržeb plastikářského 
průmyslu dosahují podniky se zahra-
niční účastí). Nejvýznamnější firmou 
je podle studie Panoráma zpracovatel-
ského průmyslu ČR 2013, kterou při-
pravuje Odbor ekonomických analýz 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
společnost Barum Continental, největ-
ší evropská výrobna osobních plášťů. 
Ta je zároveň suverénní jedničkou 
v rámci celého tuzemského plastikář-
ského průmyslu. Její tržby v roce 2013 
dosáhly částky 35,8 miliard korun, což 

by ji v žebříčku Czech Top 100 zařadilo 
na 16. místo. Na 60. místě by s tržbami 
8,9 miliard korun skončila společnost 
Mitas. Tržby přes 1 miliardu v  roce 
2013 překročilo přes třicet gumáren-
ských a plastikářských podniků.

V sektoru zpracování plastů je vyšší 
podíl českého kapitálu a působí tu více 
menších firem. Pokud jde o jednotlivé 
disciplíny, obor je mimořádně pestrý. 
„Jedním ze způsobů tváření plastů je 
dnes už klasické vstřikování, pak také 
vakuování či vyfukování. Dále sem pat-
ří tvarování a obrábění a rovněž svařo-
vání či laminování,“ vysvětluje Michal 

Výroba plastů 
a plastových výrobků 
je v rámci EU pátým 
nejinovativnějším
oborem.
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CPS se společností Fatra Napajedla, 
v rámci níž probíhá výzkum nových 
podlahových krytin, které by nebyly 
založeny na polyvinylchloridu (PVC). 
Jak vysvětluje docent Vladimír Pav-
línek z CPS, v současnosti třetí nejpo-
užívanější umělá hmota na světě to-
tiž není z hlediska ochrany životního 
prostředí příliš žádoucím materiálem. 

Dalším příkladem je inovace v ob-
lasti silniční dopravy. Probíhá ve spo-
lupráci s firmou Indet Safety Systems, 
která vyrábí rozbušky pro airbagy, 
přepínače pásů a také iniciátory, s je-
jichž pomocí se při nárazu nadzved-
ne přední kapota. Tím se zvýší defor-
mační zóna pro chodce a tedy i jejich 
bezpečnost. Zadáním bylo v  tomto 
případě nahradit části rozbušek, kte-
ré jsou z kovu, skla apod., plastovými 
materiály. „Zároveň jsme řešili, jak 
učinit výrobu efektivnější, tak aby 
mohla nabídnout nové vlastnosti, 
které dříve nebyly myslitelné,“ říká 
docent Tomáš Sedláček. 

Nemalé peníze do vývoje investu-
jí samotné firmy, ročně se náklady na 
výzkum a vývoj v tomto odvětví pohy-
bují kolem 700 milionů korun. Napří-
klad společnost Mitas, český výrobce 
mimosilničních pneumatik, se chlu-
bí svým konceptem PneuTrac, který 
označuje za revoluční. Cílem při práci 
na něm bylo navrhnout pneumatiku 
s větším otiskem a nižším hustícím 
tlakem, která by zajistila rovnoměrný 
a především nižší tlak na půdu, a za-
bránila tím jejímu nadměrnému zhut-
ňování. Otisk, který v půdě zanechá-
vá Mitas PneuTrac, je v porovnání se 
standardní pneumatikou o 53 % větší. 
Díky tomu PneuTrac disponuje vět-
ší tažnou silou, zároveň působí nižší 

TAHOUN PRŮMYSLU
V  roce 2014 odvětví plastikářského 
průmyslu rostlo rychleji, než byl celko-
vý průměr růstu průmyslu (meziroč-
ně 7 % oproti 4,9 %). Z hlediska podílu 
na tržbách v rámci zpracovatelského 
průmyslu je české plastikářství i nad 
průměrem Evropské unie a  v  tomto 
průmyslovém sektoru potvrzuje svou 
pozici tahouna. Zajímavé je, že byť se 
tržby odvětví již dostaly nad úroveň 
před krizí, počet zaměstnaných lidí 
byl v roce 2013 stále o 10 tisíc nižší 
než v roce 2007. Potvrzuje se tedy tlak 
na růst efektivnosti sektoru. I tak ov-
šem sektor patří k největším zaměst-
navatelům v rámci zpracovatelského 
průmyslu, v roce 2013 byl na 6. místě 
s téměř 76 tisíci zaměstnanci. V ob-
dobí nedávné ekonomické krize jejich 
počet významně klesl, ovšem podle 
dosavadních výsledků se zdá, že ten-
to trend končí a  firmy začínají přijí-
mat nové síly. Produktivita práce je tu 
s hodnotou 851 tisíc korun na zaměst-
nance nad úrovní průměru zpracova-
telského průmyslu v ČR, který dosahu-
je 766 tisíc korun.

tlak na půdu a rovnoměrněji rozděluje 
tlak na podloží. Boční tuhost konceptu 
PneuTrac je ve srovnání se standardní 
pneumatikou dokonce o 167 % vyšší. 

Co skrývá fólie od salámu?
Jaká je budoucnost tohoto dynamicky 
se rozvíjejícího oboru? Michal Šprach-
ta si myslí, že jedním ze směrů jsou 
vícevrstvé materiály. Takové, které 
by dokázaly zvládat široké rozpětí 
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teplot a vyjít tím vstříc požadavkům 
automobilového průmyslu. Jak Michal 
Šprachta vysvětluje, polypropylen 
i polyamid fungují při teplotách okolo 
100 stupňů Celsia, ovšem na opačném 
pólu teplot je lze použít do 0, maxi-
málně do -5 stupňů, což je například 
pro nádrže v  motorových vozidlech 
a  stavebních strojích nedostatečné. 
A právě vrstvením různých materiálů 
je možné jejich vlastnosti vylepšovat.  

Vícevrstvé materiály mají své po-
užití například i  v  potravinářském 

průmyslu, mimo jiné při výrobě oba-
lových fólií a sáčků. Ve fólii, do které 
vám prodavačka zabalí salám, byste 
asi nic překvapivého nečekali. „Jen-
že pokud byste se na ni podívali pod 
mikroskopem, zjistili byste, že ob-
sahuje devět vrstev materiálu,“ uvá-
dí Tomáš Sedláček. „Okrajové vrstvy 
zajišťují kontakt s potravinou, vrstvy 
uvnitř mají tzv. bariérové vlastnos-
ti, tedy odpor vůči pronikání kyslíku 
a vodní páry. A protože třeba čtyři po-
lymery či plasty navrstvené na sobě 

Výrobci osobních 
a nákladních plášťů jsou 
tahouny celého tuzemského 
plastikářského průmyslu. 
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by pohromadě držely jen těžko, je po-
třeba přidat mezivrstvy pro slepení 
oněch funkčních vrstev, proto jich je 
tam celkem třeba zmíněných devět,“ 
vysvětluje.     

Dalším trendem jsou podle docen-
ta Pavlínka high-tech aplikace, kte-
ré plasty posouvají až do leteckého 
a kosmického průmyslu. Jsou založe-
né na použití výztuží, jako jsou uhlí-
ková vlákna, nanoplniva apod., které 
umožňují konstrukční využití plastů. 
Tyto materiály totiž mohou z hledis-
ka pevnosti nahradit kovy, přičemž 
mají mnohem nižší hmotnost, což je 
pochopitelně velká výhoda. Lze je na-
jít mimo jiné v  karosériích sportov-
ních vozů a motocyklů a také v letec-
ké technice. Například před několika 
lety se na trhu objevil Boeing Dream-
liner, jehož tubus nebyl vyroben z do 
té doby obvyklého duralu, ale z kom-
pozitů s uhlíkovými vlákny.

Perspektiva tuzemského plasti-
kářského průmyslu je úzce spojena 
s vývojem v Evropské unii, která je 
hlavním odběratelským trhem. Dů-
ležitá je i předvídatelnost legislativ-
ního rámce, ceny energií, dostatek 
kvalitních zaměstnanců a  další vy-
užití dotačních programů hlavně pro 
inovace. Druhým zásadním faktorem 
je vývoj hlavních odběratelských od-
větví, tzn. automobilového průmyslu 
a elektroniky, která v roce 2014 rostla 
rychleji než zpracovatelský průmysl 
jako celek. A  optimismus potvrzuje 
i  poslední údaj meziročního indexu 
nových zakázek. 

DÍKY REGRANULÁTŮM 
KLESAJÍ EMISE CO

2

Jedním z dalších významných trendů 
ve výrobě plastů jsou v současnosti 
tzv. regranuláty. Jsou to drobné gra-
nule, které se používají pro výrobu fó-
lií a vznikají opětovným zpracováním 
a recyklací plastů. Vzhledem k tomu, 
že je na světě každoročně produko-
váno okolo 120 milionů tun plastů 
a jejich spotřeba každoročně stoupá 
zhruba o 7 %, je jasné, že ekologickým 
hlediskem je nutné zabývat se stále 
intenzivněji. Není proto divu, že se re-
granuláty v plastikářském průmyslu 
využívají stále více. Důvodem je ne-
jen fakt, že jejich kvalita se stále zvy-
šuje a  jejich cena je přitom výrazně 
nižší než cena nové výrobní suroviny. 
Silným impulsem pro jejich využívá-
ní je i ekologičnost. Ze studie, kterou 
vypracovala Vysoká škola v Magde-
burku-Stendalu na zadání tří němec-
kých firem, totiž mimo jiné vyplynulo, 
že použití regranulátu v těchto třech 
podnicích za jediný rok umožňuje 
snížit emise CO2 o 166 tisíc tun. To je 
množství, které by vyprodukoval au-
tomobil střední třídy, kdyby 23 tisíc-
krát objel Zemi.
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Řecko se stále nemůže vymanit 
z problémů. Jak to ovlivňuje 
zbytek eurozóny? 
Je stále zřejmější, že Řecko smě-
řuje k  bankrotu. Otázkou je, zda 

bude spořádaný, či chaotický. Od po-
slední dluhové restrukturalizace řec-
kého dluhu, tedy spořádaného, ale jen 
částečného bankrotu Řecka na počátku 
roku 2012, přijal Brusel celou řadu kro-
ků, jak propříště zabránit šíření finanč-
ní krize i do systémově zdravých zemí. 
Riziko nákazy ve zbytku Evropy kvůli 
opětovným řeckým problémům je tedy 
nižší než před třemi lety. 

V jaké celkové kondici  
eurozóna je? 
Nízký ekonomický potenciál eurozóny 
se nezměnil. Řada ekonomik čelí struk-
turálním problémům, které způsobu-
jí jejich nízkou konkurenceschopnost. 
Spousta evropských zemí je vysoce 
zadlužená – nejen státy, ale i korporát-
ní sektor či domácnosti. Problémem je 
malá produktivita a efektivita. Eurozó-
na se nachází v bludném kruhu slabé 
domácí poptávky v důsledku nízké in-
vestiční aktivity a vysoké nezaměst-

nanosti, která omezuje spotřebitelskou 
poptávku.

Jak vidíte její budoucnost? 
Pokud se nevytvoří atraktivní podni-
katelské prostředí, aby investoři začali 
budovat nové výrobní kapacity a vy-
tvářet pracovní místa, bude eurozóna 
v globální ekonomice dále svou pozici 

S hlavním ekonomem Komerční banky Janem Vejmělkem jsme 
si povídali o kondici eurozóny, problémech Řecka, protiruských 
sankcích i přijetí eura. 

ČEŠTÍ V ÝROBCI 
A EXPORTÉŘI 
SI  VEDOU STATEČNĚ
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spíše ztrácet. Ovšem platí, 
že eurozóna vznikla hlavně 
jako politický, ne ekonomic-
ký projekt.

Jaké je poučení z politic-
kého vývoje v Řecku? 
Lidé potřebují vidět, že po-
kud se dramaticky uskrov-
ní – a o tom v případě Řecka 
nemůže být pochyb –, má to 
smysl. Musí existovat světlo 
na konci tunelu. Pokud eko-
nomika šest let klesá a míra 

nezaměstnanosti vysoce 
přesahuje 25 %, je jasné, že 
voliči začnou preferovat po-
pulistické strany. Doufám, že 
se zbytek Evropy poučí, nyní 
se blíží volby v další těžce 
zkoušené zemi – Španělsku. 

Přesuňme se z Řecka do 
Ruska. Nakolik zasahují 
naši ekonomiku protiruské 
sankce? 
Naštěstí minimálně, i  když 
pro vzájemný obchod s Rus-
kem to byla rána. Podíl ex-
portů do Ruska v celkové bi-
lanci spadl na začátku roku 
pod dvě procenta, v závěru 
roku 2012 přitom přesaho-
val čtyři procenta. Zhruba 
na polovinu za stejné obdo-
bí ale spadl i  dovoz, který 

i tak přesahuje tři procenta. 
V objemovém vyjádření jsou 
čísla mnohem dramatičtější 
– letošní lednové exporty do 
Ruska byly meziročně o té-
měř 40 % nižší. Zahraniční 
obchod s Ruskem se poved-
lo nahradit jinými trhy a cel-
kové lednové vývozy byly 
po sezónním očištění vyšší 
o 7,5 %, dovozy si polepšily 
o 7,1 %. 

Takže výrobci a exportéři 
si vedou dobře…
Za vše hovoří fakt, že reál-
né exporty dosáhly ke kon-
ci loňského roku historicky 
nejvyšší hodnoty a byly té-
měř 30 % nad předkrizovou 
úrovní z počátku roku 2008.

Jaká další rizika pro české 
podniky vidíte?
Vnější vlivy jsme probrali, 
ale máme i domácí problémy 
– tím hlavním zůstává stav 
veřejných financí. Vzhledem 
k  hospodářskému oživení 
v posledních dvou letech se 
na jeho řešení pozapomnělo, 
jenže se stačí podívat na čís-
la – ekonomika loni vyrostla 
o  dvě procenta, nejrychleji 
za posledních pět let, přes-
to státní rozpočet vykazoval 
schodek téměř 80 miliard 
korun. Jak to bude vypadat, 
až opět přijde recese? A ona 
přijde. Druhé riziko souvisí 
s fiskálním vývojem. Vláda 
letos zamýšlí výrazně posí-
lit investiční aktivitu finan-

Text
Martin Kavka

Foto
Vojtěch Vlk

Reálné exporty dosáhly 
ke konci loňského roku historicky 
nejvyšší hodnoty.
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covanou z veřejných peněz. To je chvályhodné, 
ale je otázkou, zda bude peníze schopna a ochotna 
proinvestovat opravdu efektivně. 

Dosud jsme mluvili o hrozbách. Jaké jsou 
příležitosti? 
Vzhledem k dlouhodobě nízké investiční aktivitě 
v Evropě, a z toho vyplývající podinvestovanosti, 
se nejen českým strojírenským i stavební firmám 
otevírá prostor, aby se podílely na zaplnění této 
mezery. Výrazné posilování dolaru zase vytváří 
šance k prosazení se na dolarových trzích – nejen 
v Americe, ale i Asii.

Je výhodou, že Česko ještě nevstoupilo 
do eurozóny? 
Ano, nyní je výhodné mít vlastní měnovou poli-
tiku, včetně kurzové. Na některých členech eu-
rozóny v čele s Řeckem jasně vidíme, jak se pro-
jevuje absence vlastní měnové politiky v situaci, 
kdy společná měnová politika eurozóny z logiky 
věci nemůže reagovat výlučně na situaci v Řec-
ku, a zároveň neexistuje společná fiskální politika 
eurobloku. Z dlouhodobější perspektivy se podle 
mého dočkáme toho, že se měnová unie rozšíří 
i na fiskální. Pak bude – vzhledem ke geografic-
ké i ekonomické pozici Česka ve střední Evropě 
a silné integraci zejména s Německem – vstup do 
eurozóny dávat i ekonomický smysl. Nicméně pri-
márně je to otázka politická a z toho pohledu jsem 
pro přijetí eura.

Kdy bychom se eura mohli dočkat?
Záleží na rozhodnutí vlády, ta současná to v pro-
gramu nemá. Tipnul bych si, že před rokem 2020 
to nebude. Osobně bych sledoval sousední Polsko 
– jedná se o velkou zemi a jeho rozhodnutí ke vstu-
pu do eurozóny bude určující i pro zbytek regionu. 

Jste hlavním ekonomem Komerční banky. 
Můžete přiblížit, co vaše pozice obnáší? 
Mám na starosti tým makroekonomů a akciových 
analytiků. Především pracujeme na makroekono-

mických analýzách a  pro-
gnózách včetně těch za-
měřených na instrumenty 
obchodované na finančních 
trzích – od měny přes dluhopi-
sy až po akcie. Naše informa-
ce předáváme managemen-
tu banky, klientům, ale třeba 
i novinářům. O makroekono-
mických otázkách se bavíme 
s  ratingovými agenturami, 
představiteli Mezinárodní-
ho měnového fondu, Evrop-
ské komise či třeba v rámci 
České bankovní asociace.

Nakolik spolupracujete 
s kolegy v Société 
Générale?
Velmi úzce. Pro nás jsou důle-
žité jejich prognózy ohledně 
globální ekonomiky, finanč-
ních trhů či komodit, neboť 
vnější prostředí českou, ale 
i  slovenskou ekonomiku, 
kterou máme též na starosti, 
významně ovlivňují. 

Jak trávíte volný čas? 
S rodinou a sportem, což jde 
nyní, když mi odrostly děti, 
nádherně skloubit. Nemálo 
volného času zabírá i mé pů-
sobení na VŠE v Praze.

Na co se nyní nejvíce 
těšíte v osobním životě?
Jako milovník teplého poča-
sí a sportovec jednoznačně 
na nadcházející tenisovou 
a běžeckou sezónu. A hlavně 
na to, až mi sroste zlomená 
ruka. (směje se)
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Jejich úspěch je samozřejmě 
navázán zejména na dodava-
telský řetězec v automobilovém 
průmyslu, ale významný růst 
pozoruji také u  zdravotnických 

České podniky působící v plastikářském a gumárenském průmyslu 
jsou v posledních letech stále úspěšnější. Více se uplatňují 
a etablují na pozici technologicky vyspělých firem. A to už nejen 
v čistě národním, ale i evropském měřítku. 

FIRMY MNOHDY 
NETUŠÍ,  ŽE MAJÍ 
EXPORTNÍ POTENCIÁL

dodávek. Rád bych rovněž pozna-
menal, že úspěch těchto firem pova-
žuji za důležitý i z hlediska odbyto-
vých rizik v podnicích. Takže pokud 
jde o budoucnost sektoru, na základě 
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dlouhodobého trendu si 
troufnu říci, že ji vidím op-
timisticky. 

V této souvislosti je třeba 
zmínit marketingové a dis-
tribuční možnosti těchto 
dvou sektorů a zde nesmí-
me pominout dva veletrhy 
v sousedním Německu, což 
jsou Fakuma a  K-messe. 
Pro úspěch v zahraničí po-
važuji účast na nich téměř 
za nezbytnou. Jsem rád, že 
počet firem, které se jich 
účastní a které tam dopro-
vází agentura CzechTrade, 
roste. 

Zjednodušujeme 
přístup ke státní 
podpoře
Neexistuje žádný „produkt“ 
státní podpory, který by byl 
plastikářským a gumáren-
ským firmám přímo šitý na 
míru. Zároveň bych ale rád 
zdůraznil, že jsme na tomto 
poli učinili velký krok vpřed. 
V  loňském roce jsme totiž 
významně zlevnili a  zjed-
nodušili přístup všech sek-
torů průmyslu ke kompletní 
škále služeb v oblasti státní 
podpory vývozu. 

Například jsme usnadni-
li přístup k jednotlivým po-
skytovatelům služeb státu. 
Zatímco dříve, a dlužno do-
dat, že oprávněně, se firmy 

Koncepce státní podpory exportu 
v současnosti prochází změnami. 

Text
Vladimír Bärtl

Foto
archiv MPO, 

archiv Fakuma 
– Internationale 

Fachmesse
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nedokázaly zorientovat a rozhodnout, 
jestli mají jít pro radu na Ministerstvo 
zahraničních věcí, na CzechTrade či 
na CzechInvest, dnes to mají díky 
Klientskému centru pro export, které 
jsme otevřeli v loňském roce, výrazně 
snazší. Mohou zde počítat s asistencí 
konzultantů agentury CzechTrade za 
přítomnosti ekonomických diplomatů 
a nemusí se zatěžovat dlouhým zva-
žováním, kdo by měl být jejich partne-
rem pro jednání.

Dříve jsme se často setkávali s tím, 
že si zástupci firem vytipovali terito-
rium, o němž se domnívali, že je pro 
ně vhodné, a obrátili se na zastupitel-
ský úřad v dané zemi. Bylo to ovšem 
pro ně do jisté míry zdržení, proto-
že velkou část potřebných informací 
mohli a mohou dostat doma. Právě již 
zmiňované klientské centrum je pro 

totiž vyplývá, že jejich podíl na cel-
kovém počtu aktivních podnikatel-
ských subjektů u nás dosahuje 99,84 
%. Přispívají zcela zásadně k zaměst-
nanosti pracovních sil, podíl jejich 
přidané hodnoty je téměř na hodnotě 
57 %. Nicméně i když jejich podíl na 

ně tím důležitým místem. Mohou ho 
navštívit osobně nebo svůj problém 
konzultovat telefonicky, popřípadě 
i písemně. 

Klientské centrum funguje jako ja-
kási vstupní brána. Poskytne podni-
katelům informace nejen o tom, které 
teritorium je pro ně vhodné, ale i ja-
kým způsobem postupovat, jak celou 
věc načasovat, kdo je může doprovo-
dit, zda se chystá nějaká mise dopro-
vázející ústavního činitele atd. Jsou to 
všechno záležitosti, které by si zejmé-
na malé a střední firmy měly v rámci 
dlouhodobého přístupu kultivování 
určitého teritoria hlídat. 

Klientské centrum je i pro ty, 
kdo zatím váhají
Malé a  střední podniky přitom ne-
zdůrazňuji náhodou. Ze statistik 
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exportu roste, v evropském měřítku 
stále vyváží pouze jedna ze čtyř. Po-
dle mého názoru to ale není tím, že 
by podniky neměly kvalitní výrobky. 
Jsem přesvědčen, že jejich „vývozní 
kuráž“ zatím není dostatečně podpo-
rovaná. Proto vítám možnost dát jim 
i  prostřednictvím Export Journalu 
vědět, aby neváhaly a obracely se na 
Klientské centrum pro export. A nejen 
ty, které jsou o svém exportním po-
tenciálu přesvědčené, ale i ty, co za-
tím váhají.

Celá řada z nich totiž ani netuší, že 
mají vývozní potenciál, a jsou uspo-
kojeni výrobou pro tuzemský trh. Stát 
jim přitom může pomoci třeba i s de-
signem nebo s vývojem. A pokud s naší 
pomocí objeví tyto a další možnosti, 
pomůže jim to zvýšit také tuzemský 
odbyt. To všechno je může posunout 
dál, a získají-li pak větší odbytiště tře-
ba v rámci evropského vnitřního trhu, 
přinese to pochopitelně rostoucí pro-
speritu jim i nám všem. 

Měníme koncepci podpory 
vývozu
Považuji za důležité v této souvislos-
ti upozornit na to, že koncepce stát-
ní podpory exportu v  současnosti 
prochází změnami. Už nějakou dobu 
se ve spolupráci s reprezentanty fi-
rem snažíme posunout její vnímání 
tak, aby dávala smysl a byla flexibil-
ní. Jde o to, aby její pojetí nebránilo 
možnosti pružně reagovat na změny 
na trzích. A teritoriální přístup, který 
doposud hrál ve státní podpoře ex-
portérů prim, je z hlediska zmíněné 
flexibility, ale i diplomatického pří-
stupu těžkopádný. Lze to doložit pří-
klady zemí, jako jsou Irák či Ukrajina, 

KDO JE VLADIMÍR BÄRTL

Od března 2014 působí na pozici ná-
městka ministra průmyslu a obcho-
du a řídí sekci Evropské unie a zahra-
ničního obchodu. Vystudoval ČVUT, 
obor Geodézie a kartografie. V letech 
1989–1993 pracoval v  Geodézii ČS, 
a. s. V roce 1994 spoluzakládal firmu 
HOUDEK s. r. o. se zaměřením na me-
trologii a transfer technologií. V roce 
1999 nastoupil na MZV ČR a v letech 
 2000–2004 pracoval na ZÚ Ottawa. 
V letech 2004–2006 působil na MPO 
ČR jako poradce náměstka ministra. 
V letech 2006–2010 pracoval na ZÚ 
Paříž. Od roku 2010 se ve firmě BCM 
Control s. r. o. věnoval marketingu, za-
vedení systému jakosti a dalším ko-
merčním projektům. Souběžně s tím 
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v  roce 2011 vykonával na MPO ČR 
funkci zmocněnce ministra pro mezi-
národně obchodní konkurenceschop-
nost a prosazování českých obchod-
ních zájmů v zahraničí. 

které figurovaly v seznamech priorit-
ních teritorií. 

Stanovovat priority v rámci terito-
riálního přístupu na základě tvrdých 
dat je totiž dost obtížné. Tato data se 
navíc v prostoru a čase mění, takže 
se snadno může stát, že ve chvíli, kdy 
konečně připravíme a zveřejníme se-
znam preferovaných teritorií, možná 
zjistíme, že už nás doba předběhla. 
V současnosti proto neustále narůs-
tá význam sektorového přístupu. Ve 
spolupráci s Ministerstvem zahranič-
ních věcí připravujeme tzv. mapu obo-
rových příležitostí, která nám umožní 
definovat klíčové trhy právě pomocí 
existujících příležitostí v jednotlivých 
oborech. 

Mapu oborových příležitostí jsme 
s kolegy z Ministerstva zahraničních 
věcí představili již koncem minulého 
roku, dále ji zpřesňujeme a  koncem 
března chceme spustit její elektronic-
kou verzi. Firmám i malým a středním 
podnikům přináší obrovskou výhodu 
v tom, že si podle tarifu zvolené komo-
dity mohou najít země s obchodním 

potenciálem, o  kterých pak mohou 
na základě vlastních kapacit začít 
 uvažovat. 

Teritoriálního pohledu se ale ne-
vzdáváme. Jak jsme si odsouhlasili se 
členy řídicího výboru pro implemen-
taci exportní strategie, je pro nás stále 
důležité stanovovat klíčová teritoria. 
Díky informacím o našem potenciálu 
a kapacitách v různých oborech jsme 
schopni vyjít třeba z  mezinárodní 
klasifikace zboží (HS4) a vytvořit se-
znam komodit, sektorů a oborů, které 
mají v tuto chvíli uplatnění v určitých 
teritoriích. Půjde tedy o všechny země 
a oblasti, v nichž jsme schopni uplat-
nit své výrobky a služby a kam mů-
žeme české firmy doprovodit a účelně 
jim otvírat dveře. 
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Tuzemské plastikářské podni-
ky z hlediska celkového podílu 
českého vývozu na tom celosvě-
tovém sice do top 10 exportérů 
nepatří, přesto obě odvětví, tedy 

jak výrobu plastů, tak gumárenství, 

řadíme mezi tradiční vývozní polož-
ky ČR. Dohromady tvoří 6 % celko-
vého českého exportu, z toho plasty  
3,66 % a gumárenství 2,35 %. Obě jsou 
také hodně navázána na automobilo-
vý průmysl. 

DOBÝ VÁNÍ 
PL ASTIKÁŘSKÉHO 
SVĚTA
České firmy patří ve výrobě plastů a gumárenských výrobků mezi 
největší světové dodavatele automobilového průmyslu. V budoucnu 
by se ale měly více zaměřit i na další odvětví.
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Pokud se ovšem podívá-
me na výrobky z plastů či 
gumy určené čistě pro au-
tomobilový průmysl, dosta-
neme trochu jiný obrázek. 
Zjistíme totiž, že tento po-
hled nás řadí mezi největší 
světové exportéry plasti-
kářských produktů. 

Ze statistik zahraničního 
obchodu jasně vyplývá, že 
český plastikářský průmy-
sl prošel v poslední dekádě 

a  půl významným rozvo-
jem. Celkový objem expor-
tů se od roku 1999 zvýšil 
více než čtyřikrát na 78,5 
miliard korun v roce 2014. 
A  pokud se podíváme na 
přebytek bilance zahranič-
ního obchodu s pryžovými 
výrobky, zjistíme, že v roce 
1999 dosáhl 6 miliard ko-
run, ovšem v loňském roce 
už to bylo téměř 32 miliard. 
Dodejme ještě, že vyšší dy-
namiku vykazuje vývoz ve 
skupině výroby plastů, kte-
rý v roce 2013 zaznamenal 
růst o 10 %, zatímco gumá-
renství rostlo o 1,4 %. 

Třetina exportu jde 
do Německa
Exportní možnosti tuzem-
ských firem do značné míry 

významně ovlivňují fyzické 
vlastnosti výrobků. „Velké 
věci se špatně převážejí, 
proto české firmy obcho-
dují spíše se zeměmi, které 
leží blízko nás,“ vysvětluje 
Michal Šprachta, spoluma-
jitel a jednatel společnosti 
CZ Plast. Jednoznačně nej-
významnějším exportním 
trhem je pro české plastiká-
ře Německo, v roce 2013 do 
něj směřovalo téměř 35 % 
tuzemského vývozu. 

„V Německu je toto prů-
myslové odvětví velmi sil-
né,“ říká Markéta Voboro-
vá, exportní konzultantka 
agentury CzechTrade. „Pů-
sobí v něm okolo 3 tisíc fi-
rem, je tu zaměstnaných 
zhruba 400 tisíc lidí a cel-
kově německé plastikářství 
vytváří přibližně čtvrtinu 
celoevropské produkce,“ 
dodává. Není tedy divu, že 
se čeští exportéři převáž-
ně orientují právě sem. A to 
především prostřednictvím 
subdodávek a  polotovarů, 
přičemž, jak už bylo zmí-
něno, jsou svou produkcí 
hodně navázáni na auto-
mobilový průmysl, napří-
klad v sektoru elektroniky 
a elektrotechniky. Uplatňují 
se ale i v dalších odvětvích, 
třeba ve spotřebitelském 
průmyslu apod. 

Zaznamenáníhodné jsou 
nepochybně české inves-
tice v  zahraničí. Napří-
klad tuzemská společnost 

Zaznamenáníhodné jsou 
nepochybně české investice 
v zahraničí. 

Text
Martin Zika 

Foto
shutterstock.

com
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CZ  Plast, sídlící nedaleko Pardubic, 
která vyrábí plasty ojedinělou tech-
nologií rotačního sváření, získa-
la zakázku od firmy Ingersoll-Rand 
v El Pasu v americkém státě Texas. 
Firma exportuje okolo 60 % své pro-
dukce. Společnost Gumotex se zase 
stala stoprocentním vlastníkem slo-
venského výrobce plastových dílů 
Ronson Plastics se sídlem v Myjavě, 
čímž posílila divizi podniku, která 
vyrábí interiérové doplňky do aut. 
Gumárenská společnost Mitas hodlá 
rozšířit svůj závod v Srbsku. Plánu-
je postupně zvýšit výrobní kapacitu 
o 10 tisíc tun pneumatik ročně, což 
je investice řádově v milionech eur. 

OKÉNKO MARTINA TLAPY

Je třeba cílit 
i mimo automo-
bilový průmysl
Na základě do-
stupných údajů 
a statistik může-
me tvrdit, že v ČR 
existují kompe-
tence pro výro-

bu plastů a výrobků z nich a pro gu-
márenství. Dokonce jsme z  hlediska 
těchto výrobků určených pro automo-
bilový průmysl jedním z  největších 
světových vývozců. Kromě výrobce 
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Továrna nyní produkuje 16 200 tun 
plášťů ročně a zaměstnává 566 lidí.

Dobrou zprávou pro české exporté-
ry je fakt, že se na evropském plasti-
kářském trhu po předchozím poklesu 
začalo před dvěma lety opět objevovat 
oživení. Stoupala i globální produkce, 
a to z 288 milionů tun v roce 2012 na 
299 milionů tun v roce 2013, což je 
nárůst o 3,9 %. Celosvětovým lídrem 
ve světové produkci plastů zůstala 
Čína s 24,8% podílem, zatímco Evropa 
se v roce 2013 umístila druhá s 20 %. 
Pro zajímavost, v roce 1950 bylo ve 
světě vyrobeno pouze 1,5 milionu tun 
plastů, takže současná produkce od-
povídá průměrnému ročnímu růstu 
v celém období o 9 %, jak upozorňuje 
publikace Panorama zpracovatelské-
ho průmyslu v ČR 2013, kterou připra-
vil Odbor ekonomických analýz Mini-
sterstva průmyslu a obchodu ČR.

Potenciál skýtají třetí země, 
Evropa bude stále důležitá
Jak bude vypadat situace na světo-
vých trzích v budoucnu? Kam by se 
měly upírat snahy českých vývozců? 
Je nepochybně důležité se dál soustře-
dit na Evropu. „Nejdůležitější evrop-
ské trhy z hlediska našich exportérů 
v oboru plastů a gumárenství průměr-
ně meziročně rostou o 2 až 7 %. To je 
z evropského pohledu poměrně silný 
růst,“ říká Martin Tlapa, náměstek mi-
nistra zahraničních věcí. Na tradičním 
německém trhu to podle něj znamená 
očekávaný meziroční nárůst impor-
tu plastů o více než 2 miliardy dola-
rů (z toho pro ČR necelých 80 milionů 
dolarů). Například dalších 0,5 % tohoto 
trhu by znamenalo růst českého ex-
portu o více než 200 milionů dolarů.

pneumatik Barum/Continental mů-
žeme zmínit ryze českou společnost 
Mitas, která je zase spojena s tradicí 
výroby zemědělských strojů – vyrábí 
pneumatiky pro traktory a další užit-
kové stroje. 

Zákazníci automobilového průmys-
lu, se kterým je odvětví českého gumá-
renství a výroby plastů spojeno, stále 
dbají především na kvalitu a bezpeč-
nost výrobků, a  právě zde můžeme 
najít hlavní přidanou hodnotu těchto 
odvětví.

Jak ale dál, v čem by mohly naše 
firmy nalézt další potenciál? V  tom, 
že budou svůj odbyt hledat i v jiných 
oblastech, než je zmíněný automobi-
lový průmysl. K tomu by exportérům 
mohla pomoci i nově vzniklá „Mapa 
globálních obchodních příležitostí“ 
(MOP), kterou připravilo ve spoluprá-
ci s dalšími partnery Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR. Exportér sám nej-
lépe ví, v jakých dalších oborech může 
uplatnit svoje výrobky. Stojí však před 
následujícím problémem – získal ur-
čité kompetence například ve výrobě 
plastů a chce rozšířit portfolio svých 
výrobků. Ptá se tedy, zda pro tyto nově 
uvažované výrobky existují další trhy, 
na které by mohl vstoupit, kam by 
mohl rozšířit jejich export. K základní 
orientaci tedy může pomoci MOP.

Pokud by nás zajímaly pouze rych-
le rostoucí trhy, pak bychom v popře-
dí našli africké země. Zajímavé je, že 
kdybychom se zaměřili na etiopský 
trh a chtěli získat 10% podíl, pak by 
export do Etiopie z ČR činil 72 milio-
nů dolarů (což je částka odpovídající 
očekávanému, byť ne tak velkému, ná-
růstu exportu do Německa). Nebylo by 
tedy dobré přestat se zabývat našimi 
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Velkou dynamiku vykazuje mi-
moevropský trh, který v posledních 
10 letech rostl o 50 %. Rozvíjí se země 
jako Jižní Korea, Tchaj-wan, samo-
zřejmě Čína, částečně i Indie, někteří 
exportéři už hovoří o Asii jako celku. 
Potenciál ukazují i statistiky součas-
né spotřeby plastů na obyvatele, kte-
rá se v západní Evropě odhaduje na 
cca 120-125 kilogramů a do roku 2015 
by měla stoupnout na 136 kg. V ze-
mích  EU-12 tento ukazatel nedosahu-
je 100 kg a v Asii (bez Japonska) je 
to pouze kolem 30 kg. Je tedy zřejmé, 
že v  aplikaci plastů nadále existují 

tradičními trhy, ale je vhodné sledovat 
dynamiku vývoje především u rozvo-
jových zemí a být včas u přerozdělo-
vání místního trhu. To se opět děje pro-
střednictvím MOP.

Plastikářské a gumárenské firmy by 
se mohly zaměřit nejen na výběr no-
vých trhů, ale i na výběr nových oborů. 

Kromě zmiňovaného automobilo-
vého průmyslu podle našich analýz, 
ověřených kolegy ze zastupitelských 
úřadů v zahraničí, nejlépe vychází sta-
vební, důlní, těžební, zdravotnický či 
farmaceutický průmysl. O jaké výrob-
ky a země se konkrétně jedná, lze najít 
taktéž právě v Mapě oborových příle-
žitostí. Mezi možnými trhy jsou kromě 
vyspělých zemí, jako třeba Nový Zé-
land, také exotické země, jako Rwanda, 
Mosambik či země Jižní Ameriky.

Potenciál ukazují  
i statistiky současné spotřeby
plastů na obyvatele.
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značné rezervy, a  lze předpokládat, 
že se tato výroba bude i nadále rych-
le rozvíjet, především v zemích třetí-
ho světa.  

Michal Šprachta vidí velký potenci-
ál na Ukrajině a v pobaltských zemích. 
„Hraje tam roli určitý psychologický 
moment, jde o obecně rozšířené pře-
svědčení, že to, co přichází ze Západu, 
je kvalitní. A tyto země Českou repub-
liku považují za součást Západu,“ vy-
světluje šéf společnosti CZ Plast. Mar-
tin Tlapa pak zmiňuje rychle rostoucí 
trhy v afrických zemích a další (více 
viz Okénko Martina Tlapy).

Jak této příležitosti využít? 
„Univerzální rada v tomto případě ne-
existuje, nicméně praxe našich nejú-
spěšnějších vývozců ukazuje, že na 
růstovou vlnu lze naskočit nejen čis-
tým exportem, ale, což platí zejména 
u nejrychleji rostoucích trhů, i inves-
ticí do místního trhu, jako je například 
společný podnik či lokalizace výroby. 
Velmi zajímavý je příklad Toga, které 
dokázalo od roku 2003 do roku 2013 
zvýšit svůj export plastů o více než 
20 %, což je lepší výsledek, než které-
ho dosáhla třeba Čína, a jeho import 
vzrostl dokonce o téměř 36 %. U Toga 
tedy vidíme, že i když stále více ku-
puje plasty, stalo se zároveň v tomto 
oboru novým vývozcem, což je ne-
pochybně výsledek cílené investice,“ 
uzavírá Martin Tlapa.

EVROPSKÝ PLASTIKÁŘSKÝ 
TRH V ČÍSLECH

V  Evropě se v  roce 2012 vyrobilo 
57  milionů tun plastů (pokles opro-
ti 2011 o 3 %) a v roce 2013 dosáhla 
spotřeba plastů 46 milionů tun, opro-
ti roku 2012 vzrostla jen o 0,1 %. Nej-
větší podíl spotřeby plastů připadl na 
obalové materiály (39,4 %) a staveb-
nictví (20,3 %), následoval automo-
bilový průmysl (8,2 %), elektronické 
výrobky (5,5 %) a další. V roce 2012 
plastikářský průmysl EU-27 vykázal 
1,4 milionu pracovních míst, více než 
62 tisíc společností v oboru a celkový 
obrat výrobců plastů činil 87 miliard 
eur. Tržby plastikářského odvětví do-
sáhly v roce 2012 celkem 202 mili-
ard eur.
Zdroj: Panorama zpracovatelského 
průmyslu v ČR 2013
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Jak náročné byly exportní 
začátky? 
Důležité byly významné světové 
veletrhy, které se konají jednou 
za dva tři roky. Získáte na nich 

třeba jen tři potenciální zákazníky, 
s nimiž pak pracujete. Někdy to trvá 
rok, někdy dva, než se všechno zabě-
há. Až pak export postupně roste. 

Kam vyvážíte? 
V  přímém exportu, který si řešíme 
sami, jsou nejsilnější Slovensko, Ně-
mecko, Bosna a Hercegovina, částeč-
ně Srbsko či Polsko. Přes partnery vo-
zíme i do dalších regionů, například 
do USA, Afriky či Asie. Naše výrobky 
se objevují v mnoha zemích, aniž by-
chom to věděli – firmy u nás nakoupí 
a export už řeší samy. 

Jak dlouho trvá, když vstupujete 
do nové země?
Zhruba rok až dva, je potřeba splnit 
všechny povinnosti, třeba certifikaci. 
Když jsme řešili země Beneluxu, při-
jela k nám belgická firma, navštívila 
naši laboratoř, prověřovala výrobu, 
odebírala si vzorky a sama je testo-
vala. Certifikace stojí řádově o 100 až 
200 % více než česká, navíc se musí 

PROSADIT SE VENKU 
JE SLOŽITÉ

Se společností Elmo-Plast spolupra-
cuje olomoucká pobočka Komerční 
banky od roku 2011. V první fázi po-
máhala s financováním dvou projektů, 
na něž klient získal evropské dotace. 
„Firma pořizovala nové technologie 
pro výrobu tvarovek a tlakových tru-
bek. Díky tomu klient rozšířil nabídku 
svých produktů, zvýšil efektivitu výro-
by i konkurenceschopnost,“ líčí Lenka 
Pospíšilová, manažerka vztahů s kor-
porátními zákazníky v olomoucké KB. 

„Oba projekty proběhly úspěšně, byť 
se kvůli pozdější dodávce některých 
strojů posunul původně plánovaný 

ELMO-PLAST USPĚL 
V DOTACÍCH. KB POMÁHÁ 
S FINANCOVÁNÍM 

Ivo Martinek začal jako živnostník v roce 1991, o pět let později 
založil firmu Elmo-Plast. Ta nyní zaměstnává okolo 40 pracovníků 
a je úspěšná i v zahraničí, kam míří zhruba 45 procent 
jejích výrobků.
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každé dva roky obnovovat, 
ale je to nutnost. Jinak by-
chom se na daný trh dostali 
jen sporadicky. 

Jaké máte plány 
do budoucna?
Chystáme hodně proex-
portní politiku v horizontu 
asi 6 let. Vybíráme výstavy 
po celém světě, máme člo-
věka, který je bude objíždět. 
Dokoupili jsme nové stro-
je a  připravujeme výrob-
ky, které nám do programu 
zapadnou. Cílem je udržet 
export zhruba okolo 50 %. 
Pokud se ho každým rokem 
podaří zvednout o 5 až 7 %, 
budu to považovat za dobrý 
výkon. 

termín pro výplatu dotace. 
V reakci na to jsme prodlou-
žili čerpání financí i  jejich 
splácení,“ dodává. Oba pro-
jekty se pozitivně odrazily 
v postupném růstu celkové-
ho obratu Elmo-Plastu. 

Nyní KB spolupracuje na 
zavedení výroby elektrotva-
rovek a žebrovaného potru-
bí. „U projektu elektrotvaro-
vek požadoval klient změnu 
podmínek financování kvů-
li navýšení investice o dal-
ší technologii, samozřejmě 
jsme mu vyšli vstříc,“ říká 
Lenka Pospíšilová. 

Projekty nenarušil ani 
požár na konci roku 2013, 
kdy Elmo-Plastu shoře-
la nově vybudovaná hala 
a spolu s ní výrobní zařízení 
z prvních dvou společných 
projektů. „Klient je velmi 
schopný při získávání do-
tací, všechny jeho projekty 
jsou inovativní a  směřu-
jí do výroby. Umožňují mu 
expandovat doma i v zahra-
ničí,“ uvádí Lenka Pospíšilo-
vá a zakončuje: „My i klient 
jsme se vzájemnou spolu-
prací spokojení.“ 

Text
Martin Kavka

Foto
archiv  

Elmo-Plast
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Zatímco loni v  červnu ještě 
cena ropy atakovala hladinu 107 
USD/barel, na konci letošního 
ledna se krátce dostala dokon-
ce pod 45 USD/barel. Takto zá-

sadní propad cen ropy byl důsledkem 
kombinace celé řady faktorů, včetně 
strukturálních. 

Důležitým mezníkem ve vývoji 
bylo setkání členů Organizace zemí 
vyvážejících ropu (OPEC) na konci 
listopadu. Tam padlo rozhodnutí, že 
kartel těžbu ropy neomezí, ale že ji 
ponechá na stávajících úrovních, aby 
mohlo dojít k obnově rovnovážné si-
tuace na trhu. Toto rozhodnutí ve 

TURBULENCE NA 
TRZÍCH: OD KOMODIT 
PO MĚNY
Zatímco první polovina loňského roku byla na trzích ještě poměrně 
klidná, od léta se postupně začala zvyšovat volatilita a se vstupem 
do roku 2015 se situace dále vyhrocovala. Cena ropy spadla během 
necelých tří čtvrtletí o téměř 60 %, začalo oslabovat euro vůči 
dolaru a hýbat se začal i kurz koruny. Jaké jsou důsledky těchto 
pohybů a jaký může být další vývoj?

VÝVOJ CEN ROPY OD POČÁTKU ROKU 2014 (V USD/BAREL)
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finále znamená, že Saud-
ská Arábie, a  tudíž ani 
OPEC jako celek, již nebu-
dou vyrovnávat situaci na 
trhu skrze změny na straně 
nabídky ropy. Tuto roli pře-
vezmou ceny, které by se 
měly propadnout pod pro-
dukční náklady těžby ropy 
z amerických břidlicových 
ložisek nebo kanadských 
ropných písků. 

V  průběhu ledna na-
víc představitelé Saudské 
Arábie několikrát zopako-
vali, že nemají v  úmyslu 
snižovat objem produkce, 
a  to ani tehdy, pokud by 
ceny ropy měly spadnout 
na 40 či 20 USD/barel. Na-
opak budou spoléhat, že trh 
sám vybalancuje nabídku. 
Zároveň uvedli, že jakož-
to producent s  nejnižšími 
náklady by byli posled-
ní, kdo by snižoval objem 
produkce, nikoli první. 

Mechanismus vyrovnáva-
jící nabídku na trhu ropy se 
tak oproti minulosti funda-
mentálně změnil.

Nižší ceny ropy 
jsou dlouhodoběji 
udržitelné
Kromě toho zde existují 
další faktory, které vytvá-
řejí tlak na nižší ceny ropy. 
Přebytek nabídky je tažen 
i  pokračujícím nárůstem 
americké těžby ropy z bři-
dlicových ložisek, což zá-
roveň znamená, že import 
ropy do Spojených států 
rapidně klesá. Na druhou 
stranu poptávka zůstává 
slabá, především v Evropě 
a  Asii. Je sice pravda, že 
ceny pro ropu WTI a Brent 
se nacházejí výrazněji pod 
65 USD za WTI a 70 USD 
za Brent, což jsou úrovně 
považované za bod zvratu 
nákladů u  většiny těžařů 
z  břidlicových ložisek ve 
Spojených státech. Nic-
méně aby došlo k  vyrov-
nání nabídky a  poptávky, 
bude třeba, aby poklesly 
dvouleté forwardové ceny, 
které se v  současné době 
pohybují na úrovni 60-65 
USD, tedy přesně na úrov-
ni, která je senzitivní pro 
těžbu ropy z břidlicových 
lomů. Od počátku února 
se spotová cena ropy sta-
bilizovala kolem 50 USD/
barel. Z  výše uvedených 
důvodů se domníváme, že 
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nižší ceny ropy jsou dlouhodoběji 
udržitelné.

Co může pozitivní nabídkový šok 
v podobě trvale nižších cen ropy zna-
menat pro českou ekonomiku, která 
je výrazným čistým dovozcem ropy 
a jejích produktů? V prvé řadě exis-
tují významné cenové dopady. Pokles 
cen ropy se projevuje ve výrazně niž-
ších cenách pohonných hmot. Mírný 
dopad je patrný i v cenách potravin 
a jádrových cenách díky nižším do-
pravním nákladům, levnějšímu zboží, 
kde se využívají při výrobě ropné de-
riváty, a sekundárním dopadům v dů-
sledku změny inflačních očekávání 
a  nižšího růstu nominálních mezd. 
Propad cen ropy následně pomůže 
i  reálné ekonomice. Pro spotřebite-
le je pozitivní zejména pokles spo-
třebitelských cen, který zvýší reálné 
disponibilní příjmy. Nominální mzdy 
jsou rigidnější a mění se v menším 

rozsahu než spotřebitelské ceny, což 
se promítne ve vyšším růstu reál-
ných mezd. Dopad na nezaměstna-
nost bude patrný až s delším zpož-
děním a bude pomáhat spotřebě až 
spíše v roce 2016. 

Nižší ceny ropy také zlepšují pro-
vozní ziskovost korporací. Firmy mo-
hou následně více investovat a na-
bírat další pracovní sílu, popřípadě 
vyplácet vyšší dividendy a jiné plat-
by ze zisku. Celkový růst HDP by dle 
naší simulace mohl být v důsledku 
nižších cen ropy letos vyšší o 0,1 % 
a v roce 2016 o 0,3 %.

Pohyby kurzu  
americké měny
Ruku v ruce s klesajícími cenami ropy 
jsme byli na devizových trzích svěd-
ky výrazného pohybu kurzu americ-
ké měny. Rok 2014 byl pro americký 
dolar nej- úspěšnější od roku 2005, 

VÝVOJ KURZU CZK/EUR OD POČÁTKU ROKU 2014
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polepšil si vůči všem 31 
nejdůležitějším sledova-
ným měnám. Z  hlavních 
měn zaznamenaly zelené 
bankovky loni výrazné zis-
ky vůči japonskému jenu, 
a to přes 14 %, a euru, vůči 
kterému si dolar polepšil 
o zhruba 12 %. 

V  prvních měsících le-
tošního roku trendy po-
kračovaly. Vůči euru dolar 
v průběhu března atakoval 
nejsilnější hodnoty od roku 
2003. Pohyby měnových 
kurzů odráží zejména roz-
dílné fáze cyklu měnové 
politiky. Zatímco americká 
centrální banka loni ukon-
čila několikaletou epizodu 
kvantitativního uvolňo-
vání a zhruba od poloviny 
letošního roku se očekává 

zahájení procesu zvyšování dolarových úroko-
vých sazeb, japonská centrální banka program 
kvantitativního uvolňování loni dále posilova-
la a Evropská centrální banka je v podstatě na 
samém začátku, program plně spustila teprve 
v březnu.

VÝVOJ KURZU USD/EUR OD POČÁTKU ROKU 2014
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A co kurz koruny? 
Charakter loňského kurzového vý-
voje byl ovlivněn interven- čním re-
žimem České národní banky (ČNB). 
Důsledkem byl až na pár drobných 
výjimek v podstatě po celý rok klid-
ný vývoj kurzu koruny vůči euru. Za-
tímco v průběhu první poloviny roku 
2014 se kurz držel spíše v okolí pás-
ma 27,50 CZK/EUR, ve druhé polovi-
ně roku se volatilita o něco zvýšila 
a průměrný kurz se za toto období po-
sunul nad 27,63 CZK/EUR. Důvodem 
byla zejména eskalace geopolitické-
ho rizika a kumulace protiinflačních 
faktorů. 

Se vstupem do roku 2015 ovšem 
výprodejní tlaky na koruně zesílily 
ruku v ruce s tím, jak klesala inflace 
a zvyšovala se očekávání, že česká 
ekonomika zaznamená deflaci. To 
spustilo spekulace, že ČNB přistoupí 
ke zvýšení cílové úrovně směnného 
kurzu. V polovině ledna se tak kurz 

krátce dostal až k hladině 28,50 CZK/
EUR. Takto slabá přitom byla čes-
ká měna naposledy v polovině roku 
2007. Spekulace se však ukázaly jako 
liché. Lednová i únorová inflace trh 
překvapila vyšší hodnotou, deflace 
se alespoň na počátku roku nekonala. 
Měnu též povzbudil několika svými 
komentáři prezident Zeman, který se 
ostře vymezil proti intervenční poli-
tice ČNB.

Začátek letošního roku jasně uká-
zal, že rok 2015 může být na devi-
zových trzích rokem vyšší volatili-
ty. Opuštění intervenčního závazku 
ČNB se ale letos nedočkáme, pod 
hladinu 27,0 CZK/EUR by se kurz 
dostat neměl. Pokud jde o kurz eura 
k dolaru, stále více se na trhu začí-
ná hovořit o tom, kdy bude dosaže-
no úrovně parity. Pokud by k tomu 
došlo, znamenalo by to, že proti ko-
runě by dolar mohl podražit i  nad  
27,0 CZK/USD.
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Plastikářský klastr byl založen 
v únoru 2006 formou zájmové-
ho sdružení právnických osob 
s  cílem vytvořit komunikační 
fórum pro své členy, zpracova-

tele plastů. Jak uvádí ředitel klastru 
Jaroslav Toufar, bývalý generální 
ředitel významné firmy Fatra Napa-
jedla, impulsem byla nejenom tra-
dičně silná pozice plastikářského 
průmyslu ve Zlínském kraji. Důvodů 
byla celá řada: chybějící výzkumné 
a vývojové zázemí pro zpracovate-
le plastů, potřeba odpovídající vy-
jednávací pozice při nákupu služeb 
a produktů a také potřeba účinného 
prosazování zájmů odvětví. Byl tu 
ovšem ještě jeden naprosto zásad-
ní důvod - nedostatek kvalifikované 
pracovní síly. „Na začátku bylo zjiš-
tění, že, jak se říká, nejsou lidi,“ vzpo-
míná Jaroslav Toufar. „Proto jsme si 
tehdy řekli, že se pokusíme ovlivnit 
školský systém, aby se nežádoucí 
stav změnil.“ 

PL ASTIKÁŘSKÝ KL ASTR 
HLEDÁ MODEL 
SPOLUPRÁCE MEZI 
KONKURENT Y
Zlínský kraj má z hlediska plastikářského průmyslu výlučné 
postavení. Nejenže je regionem s největší koncentrací významných 
firem, které se z více než třetiny podílejí na produkci odvětví v celé 
České republice. Přímo ve Zlíně také sídlí v několika ohledech 
unikátní oborové sdružení – Plastikářský klastr. 

Nejsou lidi. Co s tím?
Šéf klastru tvrdí, že se v této věci daří 
působit na změnu situace potřebným 
směrem, i díky tomu, že mezi členy 
sdružení jsou některé školy. Právě na 
středních průmyslových školách se 
prý povedlo ovlivnit strukturu výuky, 
i když podle Toufarových slov téměř 
80 procent studentů nakonec skon-
čí na vysokých školách. Také si po-
chvaluje komunikaci s  Univerzitou 
Tomáše Bati, která je podle něj pro 
uplatnění lidí v regionu rozhodující. 
Jedním z  důkazů příkladné spolu-
práce je zastoupení členů klastru ve 
vědeckých radách univerzity, a  tím 
pádem možnost být přímo u výuko-
vého procesu. 

Je třeba také zmínit stáže ve fir-
mách. Projekt je určený studentům 
čtvrtých ročníků oboru zpracování 
plastů, kteří mají díky němu možnost 
sbírat ve firmách praktické zkuše-
nosti. Studenti si tak udělají poměr-
ně přesný obrázek o tom, jak výrobní 
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proces ve firmách funguje, 
navíc jich podle Jaroslava 
Toufara přibližně  40–50 
procent ve firmách po 
ukončení studia zůstane. 
Pomocí stáží se v regionu 
odstraňuje rozšířený pro-
blém, kdy personalisté fi-
rem nechtějí zaměstnat 
absolventy, protože nema-
jí praxi.

Když se zakládá něco no-
vého, je třeba zajistit urči-
tý rychlý úspěch, aby bylo 
zřejmé, že projekt má smy-
sl. Tím byly pro Plastikář-
ský klastr úspory plynou-
cí ze společných nákupů 

energií, zejména elektřiny 
a  plynu, které podle pana 
Toufara dosáhly výrazných 
částek. V současnosti před-
stavitelé klastru připravují 
projekt společného nákupu 
surovin, režijního materiá-
lu a také vybraných služeb.   

Musí to  
vyhovovat všem
„Naším hlavním aktuálním 
úkolem je vytvořit společ-
ný vývoj, přičemž cílem 
projektu je pochopitelně 

snaha o zvýšení konkuren-
ceschopnosti členských 
firem aplikací nových su-
rovin a aditiv, dále zavede-
ní nových technologií ve 
členských firmách a  také 
eliminace slabých stránek 
malých a středních firem, 
které nemají vybudovanou 
infrastrukturu pro testová-
ní nových materiálů,“ vy-
světluje Jaroslav Toufar. 

„Společný vývoj, to se 
ovšem snadno řekne, ale 
hůře udělá, protože naši 
členové jsou samozřejmě 
konkurenty. Tím pádem se 
velmi složitě hledají téma-
ta, která by byla zajímavá 
pro většinu z  nich,“ podo-
týká Jaroslav Toufar. Podle 
jeho slov se to však vcelku 
daří. Příkladem může být 
projekt recyklace plas-
tů, v  jehož rámci členové 
klastru společně vyvinuli 
specializované zařízení na 
desintegraci plastů. Díky 
tomuto procesu lze již po-
užité materiály upravit tak, 
aby byly znovu použitelné, 
což pochopitelně vyhovuje 
všem členům.  

Testovací a  vývojové 
středisko Plastikářského 
klastru disponuje celou 
řadou zařízení, která sami 
členové nemají a  nejsou 
ani ve výbavě Univerzity 
Tomáše Bati. Je to napří-
klad unikátní spektrofoto-
metr, analyzátor barev, ur-
čený k  měření barevnosti 

Text
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Představitelé klastru 
připravují projekt společného 
nákupu surovin, materiálu 
a vybraných služeb.
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granulátů, plastových výlisků, měře-
ní v interiérech automobilů, plasto-
vých nebo textilních součástí apod. 
Dále kamera pro zobrazení teplot-
ního pole, která snímá a  zobrazuje 
rozložení teploty celého povrchu vý-
robků, strojního i elektrozařízení. Lze 
ji využít zejména při měření průbě-
hu chlazení výrobků, v rozvaděčích 

elektrické energie, kontrole kabe-
lových svazků, svorkovnic či trans-
formátorů. K dispozici je rovněž mo-
derní LKČ komora, která přesně určí 
relativní hořlavost plastů a  jiných 
materiálů, atd.

Dalším posláním Plastikářského 
klastru je fungovat jako komunikátor 
mezi akademickou a  průmyslovou 

„NAŠÍM HLAVNÍM 
AKTUÁLNÍM 

ÚKOLEM JE VYTVOŘIT 
SPOLEČNÝ VÝVOJ.“
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sférou, protože napřímo to předsta-
vitelům obou oblastí podle slov Ja-
roslava Toufara příliš nejde. „Naší 
výhodou je, že známe osobnosti jak 
na univerzitách, tak ve firmách, tak-
že dokážeme vzájemnou komunikaci 
zprostředkovat, což je většinou mno-
hem efektivnější, než když se do-
mlouvají samy mezi sebou,“ vysvět-
luje pan Toufar. 

Bohaté aktivity
Klastr se také snaží přispívat k rozvo-
ji odbornosti zaměstnanců svých čle-
nů. Proto pravidelně organizuje různé 
vzdělávací a školicí programy, jako 
jsou workshopy a  semináře, cílené 
pro jednotlivé pozice – např. operáto-
ry, technology, personalisty či ekono-
my. Představitelé sdružení si rovněž 
zakládají na otevřenosti. Mimo jiné 
zvou na jednání valné hromady od-
borníky z  různých oblastí, kteří je 
informují o aktuálních novinkách ve 
svých oborech. Příkladem mohou být 
dotační tituly agentury CzechInvest, 
odborné technické i ekonomické po-

radenství, možnosti spolupráce apod. 
Dále rozšiřují síť mezi klastry, pře-
devším spoluprací s těmi česko-slo-
venskými, jako je Moravskoslezský 
automobilový klastr, Klastr českých 
nábytkářů či Automobilový klaster 
západné Slovensko. 

V  rámci již zmíněné výzkumné 
a  vývojové spolupráce s  Univerzi-
tou Tomáše Bati ve Zlíně pracují na 
společných projektech především 
s  Centrem polymerních materiá-
lů a Centrem polymerních systémů. 
V současné době se rozjíždí také spo-
lupráce s Regionálním VaV centrem 
pro nízkonákladové plazmové a na-
notechnologické povrchové úpravy 
a Centrem vědecké excelence v Brně. 

Mezi členy klastru najdeme celou 
řadu významných firem a  institucí. 
Patří sem například Fatra, Greiner 
Packaging, Jelínek Trading, Com-
puplast, Extraplast, Frema, Univerzi-
ta Tomáše Bati ve Zlíně, Střední prů-
myslová škola polytechnická Zlín, 
Střední průmyslová škola Otrokovi-
ce atd.
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Česká ekonomika zaznamenala 
v roce 2014 hospodářský vzestup 
o 2,0 % procenta, což představuje 
nejlepší výsledek za poslední tři 
roky. Reálný hrubý domácí pro-

dukt loni vzrostl po dvou letech poklesu 
o 0,7 %, tak jako v letech 2012 i 2013. Za 
oživením české ekonomiky stála téměř 
výlučně domácí poptávka, když se in-
vestiční aktivita i spotřeba domácností 

EXPORTÉŘI LOŇSKÝ ROK 
USTÁLI,  EKONOMIKU 
OVŠEM TÁHL A DOMÁCÍ 
POPTÁVKA

zvyšovaly nejrychleji od roku 2007, re-
spektive 2008. 

Ekonomika rostla ve všech čtvrtle-
tích roku. V prvním i druhém čtvrtletí 
se ekonomický výstup oproti předcho-
zím třem měsícům zvýšil vždy o 0,3 %, 
ve třetím a čtvrtém kvartále rostlo čes-
ké hospodářství shodně o 0,4 % (rov-
něž mezičtvrtletně) díky postupující-
mu oživení jak domácí, tak zahraniční 

1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 151 | 07 1 | 08 1 | 09 1 | 10

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

30 %

TEMPO RŮSTU CELKOVÝCH EXPORTŮ A IMPORTŮ

Dovozy, % meziročně

-30 %

40 %

Vývozy, % meziročně

EXPORT JOURNALKOMENTÁŘE, NÁZORY, STATISTIKY



poptávky. Z  pohledu hrubé 
přidané hodnoty (HPH), kte-
rá lépe zachycuje skutečný 
výstup ekonomiky, byl nej-
silnější závěr roku, kdy HPH 
mezičtvrtletně přidala solid-
ní 1,1 %.

Charakteristickým zna-
kem loňského makroekono-
mického vývoje byl návrat 
důvěry, a  to napříč všemi 
subjekty i sektory v ekono-
mice. Spotřebitelský i pod-
nikatelský sentiment se 
zlepšil na předkrizové úrov-
ně. Ochotu domácností zvy-
šovat své spotřebitelské 
výdaje a  ochotu firem za-
čít investovat podporovala 
mimo výrazně lepší nálady 
i hospodářská politika. Fis-
kální politika se začala otá-
čet směrem k  expanzivní 

a  měnová politika zůstala 
extrémně uvolněná, když 
centrální banka pokračovala 
v režimu kurzového závaz-
ku. Závěrečné měsíce roku 
pak byly ve znamení pozi-
tivního nabídkového šoku 
v  podobě výrazně klesají-
cích cen ropy na světovém 
trhu, což se projevilo ve zlev-
ňování pohonných hmot.

Z hlediska tvorby přidané 
hodnoty hrál prim průmys-
lový sektor, jehož produkce 
za celý rok 2014 v reálném 
vyjádření meziročně stoupla  
o  4,9 %. Tahounem byl au-
tomobilový sektor s růstem 
ve výši 13 %, následovaný 
kovodělným průmyslem 
(+6,0 %) a výrobou elektric-
kých zařízení (+7,3 %). Osla-
bení měny z listopadu 2013 
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se v loňském roce projevilo ve výraz-
ném růstu tržeb (+8,4 % nominálně), 
a to hlavně v exportně orientovaných 
sektorech: automobilky utržily o téměř 
pětinu více (+19,5 %), producenti počíta-
čů a elektronických přístrojů si připsali 
17,3 %. Tržby z přímého vývozu průmy-
slových podniků se zvýšily v běžných 
cenách o 15,9 %. Díky silné exportní ak-
tivitě vykázala loňská bilance zahra-
ničního obchodu (dle národní metodi-
ky) přebytek ve výši 157,1 mld. Kč, což 
byl nejlepší výsledek v historii. Celkový 
objem vývozů vzrostl oproti roku 2013 
o 13,4 %, dovozy se zvýšily o 12,1 %. Po 
pěti letech nepřetržitého poklesu byl 
loni poprvé zaznamenán růst stavební 
výroby. Objem produkce se reálně zvý-
šil o 2,3 %, a to výlučně díky inženýr-
skému stavitelství (+7,5 %).

Ekonomický růst se začal pozitiv-
ně promítat do tvorby pracovních míst 

a zvyšování zaměstnanosti. Po sezón-
ním očištění míra nezaměstnanosti po 
celý loňský rok klesala. Příznivý vývoj 
v  závěru loňského roku akceleroval, 
míra nezaměstnanosti se (dle metodi-
ky ILO) dostala na 5,8 %, což znamena-
lo meziroční pokles o jeden procentní 
bod. Jde o nejnižší hodnotu od začátku 
krize na sklonku roku 2008. Úroveň za-
městnanosti dosáhla 69,8 %, což před-
stavuje vůbec nejvyšší hodnotu v his-
torii časové řady od roku 1993. Ode 
dna se zřejmě odrazil i růst mezd. Díky 
nízké inflaci byl zaznamenán nejvyšší 
růst reálných mezd za posledních pět 
let. Růst disponibilních příjmů domác-
ností se v kombinaci s vysokou spotře-
bitelskou důvěrou promítl do vzestupu 
maloobchodních tržeb. Ty se za celý 
loňský rok zvýšily reálně o 5,4 %. Hlav-
ní zásluhu na tomto čísle měl ovšem 
motoristický segment (+11,6 %). Celý 

BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
S PRYŽOVÝMI VÝROBKY (1999–2014)
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sektor služeb si loni připsal v reálném 
vyjádření 0,6 %.

Pro exportéry loňský rok rozhodně 
jednoduchý nebyl. Významným způ-
sobem se totiž zhoršilo geopolitické 
prostředí v souvislosti s eskalací rus-
ko-ukrajinské krize. Výsledkem bylo 
embargo uvalené na významné polož-
ky vzájemného zahraničního obchodu 
mezi evropskými zeměmi a Ruskem. 
Zatímco přímý dopad na českou eko-
nomiku byl minimální, horší byla z po-
hledu českých exportérů po převážnou 
většinu loňského roku pokračující sla-
bá hospodářská výkonnost eurozó-
ny a  zejména Německa jako našeho 
hlavního obchodního partnera. V reál-  
ném vyjádření loni čisté exporty ubraly 
desetinu procentního bodu z již zmíně-
ného celkového dvouprocentního růstu 
české ekonomiky.

Zatímco reálný výsledek bilance za-
hraničního obchodu negativně ovliv-
nil vývoj směnných relací (v souvis-
losti s oslabenou korunou a zejména 
klesajícími cenami ropy), v nominál-
ním vyjádření patřil loňský rok z po-
hledu zahraničního obchodu k  těm 
rekordním. Přebytek obchodní bilan-
ce v národním pojetí dosáhl historicky 
nejvyšší hodnoty 157,1 mld. Kč; oproti 
roku 2013 se jednalo o zvýšení o 50,5 
mld. Kč. Slabá koruna se promítla do 
vysokých meziročních dynamik – 
vývozy se zvýšily o 12,7 % a dovozy 
o 11,4 %. Navzdory hospodářským pro-
blémům v EU český export na evrop-
ské trhy vzrostl o nadprůměrných 15 
%, tempo růstu vývozů do ostatních 
zemí činilo 7,5 %. Z hlediska struktu-
ry vývozu je nezbytné ocenit zejména 
export motorových vozidel, který loni 
rostl tempem 22,0 %. 

Protože první dílčí indikátory z po-
čátku roku 2015 naznačují pokračování 
příznivých trendů z konce předchozího 
roku, měl by být ve výsledku letošní rok 
minimálně stejně tak úspěšný, jako byl 
ten loňský. Očekáváme obdobný reálný 
růst ekonomiky jako celku, z hlediska 
struktury by měl být i rok 2015 ve zna-
mení sílící domácí poptávky. Ztratit by 
se ovšem neměli ani exportéři, protože 
zejména německá ekonomika by moh-
la profitovat z nízkých cen ropy, sla-
bého eura a kroků Evropské centrální 
banky, a pomoci tak celému středoev-
ropskému regionu.

ZAOSTŘENO NA 
ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
S PRYŽOVÝMI VÝROBKY

Databáze zahraničního obchodu s pry-
žovými výrobky, kam řadíme přede-
vším pryžové pneumatiky a  duše, 
dále pryžové výrobky jako lepidla, 
desky, plátky, tyče apod. a kaučukové 
výrobky, ukazuje na významný roz-
voj tohoto odvětví v poslední dekádě 
a  půl. Celkový objem exportů se od 
roku 1999 zvýšil více než čtyřikrát na 
78,5 mld. Kč zaznamenaných v roce 
2014. Ještě lepší výsledek dostane-
me, pokud se podíváme na přebytek 
bilance zahraničního obchodu s pry-
žovými výrobky – v  roce 1999 činil 
pouhých 6,0 mld. Kč, v loňském roce 
to bylo 31,7 mld. Kč. Jednoznačně nej-
významnějším exportním trhem je 
Německo s loňským podílem 34,8 %, 
s velkým odstupem následuje Francie 
(6,6 %), Slovensko (6,4 %), Velká Britá-
nie (5,8 %) a  Polsko (5,7 %).
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Jaké novinky v zahraničním 
platebním styku KB pro 
klienty letos připravila?
Od  27. dubna 2015 nabízí KB 
klientům SEPA inkaso - stranu 

BOŘÍME HRANICE 
V ZAHRANIČNÍM 
PL ATEBNÍM ST YKU

příjemce. Prostřednictvím přímé-
ho bankovnictví budou klienti moct 
vysílat příkazy k SEPA inkasu a in-
kasovat finan- ční prostředky v eu-
rech od svých obchodních partnerů 

Využívání produktů zahraničních plateb je pro nás samozřejmostí. 
Může se zdát, že se jedná o klidné vody, v nichž nelze očekávat 
žádnou bouři. Opak je ale pravdou. O tom, co nového v oblasti 
zahraničního platebního styku nabídne Komerční banka svým 
klientům, jsme si povídali s Janou Švábenskou, výkonnou 
ředitelkou pro Transakční a platební služby.
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a zákazníků. Již od 1. února 
2014 máme v nabídce SEPA 
inkaso - stranu plátce. Ban-
ka plátce po  obdržení vý-
zvy k  SEPA inkasu a  při 
splnění podmínek odešle 
platbu z účtu plátce bance 
příjemce, která ji následně 
příjemci připíše. Nyní tak 
bude KB nabízet SEPA in-
kaso v plném rozsahu.

Co si mám pod SEPA 
inkasem představit?
Jedná se o inkaso v eurech 
v SEPA prostoru (Jednotná 
oblast pro platby v eurech, 
pozn. autora), prováděné 

z  podnětu příjemce plat-
by prostřednictvím banky 
příjemce. Před tím, než pří-
jemce vyšle příkaz k SEPA 
inkasu, musí uzavřít doho-
du s plátcem, tzv. Mandát, 
ve kterém si určí podmín-
ky inkasování. KB umož-
ní svým klientům vysílat 
příkazy k SEPA inkasu jak 
v rámci banky, tak do své 
pobočky na  Slovensku 
(KBSK), do  jiných tuzem-
ských bank i přeshraničně 
do bank v SEPA prostoru.

Kdy je vhodné mít 
aktivní službu SEPA 
inkaso a vysílat příkazy 
k SEPA inkasu?
Máte zákazníky nebo ob-
chodujete se zeměmi, které 
jsou v  SEPA prostoru, na-
příklad s Německem, a pra-
videlně přijímáte platby 
od  těchto subjektů? Když 
si zřídíte SEPA inkaso, ne-
budete muset čekat na to, 
až váš zákazník podá pří-
kaz k úhradě, ale na zákla-
dě vámi vyslaného příka-
zu k inkasu obdržíte peníze 
ve  stanoveném termínu 
a výši. Můžete si tak efek-
tivně řídit své cash flow. 
Stačí mít přidělený CID, 
uzavřít dohodu s  plátcem 
a mít aktivní službu u KB 
na  vysílání SEPA inkas. 
V  případě, že plátce bude 
mít na účtu povolení k této 
službě a  dostatek peněz 
na bankovním účtu, obdr-
žíte peníze včas a vše po-
běží jako po drátkách.

Může vysílat  
příkazy k SEPA inkasu  
kdokoliv?
Tato služba je v  KB urče-
na pouze podnikatelským 
segmentům. SEPA inkaso 
je nabízeno ve schématech 
CORE a B2B. Schéma CORE 
mohou v KB využít klienti 
ze segmentu Corpora- tion 
a Top Corporation. Schéma 
B2B je určeno navíc i  pro 

Text
Jitka Kuglerová

KB

Foto
Vojtěch Vlk

shutterstock.
com

Provedená SEPA inkasa 
ve schématu CORE jsou 
odvolatelná. 
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segment Small Business. Příkazy 
k SEPA inkasu je možné v KB vysílat 
pouze z běžných účtů v eurech pro-
střednictvím přímého bankovnictví.

Zkratky CORE a B2B nejsou  
moc známé. Přiblížíte,  
prosím, našim čtenářům 
jejich význam? 

Prostřednictvím schématu CORE je 
možné vysílat příkazy k SEPA inka-
su na  spotřebitele i  podnikatelské 
subjekty. Oproti tomu schéma B2B je 
k využití pouze mezi podnikatelský-
mi subjekty.

Je mezi těmito schématy nějaký 
zásadní rozdíl?

KOLOBĚH SEPA INKASA

Plátce
Příj

em
ce

Banka

plátce

Banka
příjem

ce

3.
KB vyšle příkaz k SEPA 
inkasu do banky plátce

1.
Plátce a příjemce uzavřou 
mazi sebou dohodu, tzv. 
Mandát

4.
Účet 
plátce je 
debetován 
dle
podmínek 
v Mandátu

2.
Příjemce 
pošle 
výzvu 
k SEPA 
inkasu 
do KB 
s údaji 
z Mandátu

5.
Platba je 

připsána na 
účet příjemce

6.
Plátce může u schématu 
CORE požádat bez 
uvedení důvodu do 
8 týdnů o vrácení platby
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CID (Creditor Identifier) 
Jedná se o identifikaci příjemce – v ČR vydává 
CID Česká národní banka, klient žádá o CID pro-
střednictvím své banky. SEPA inkasa lze vysílat 
v ČR i prostřednictvím CID, který byl klientovi 
přidělen v zahraničí.

UMR (Unique Mandate Reference)
Reference Mandátu, jedná se o jedinečný údaj 
pro každý mandát. Referenci stanoví příjemce 
a je povinen o něm informovat plátce prostřed-
nictvím Mandátu. 

PLÁTCE (Debotor)
Účet plátce je na základě přijatých výzev k SEPA 
inkasu debetován.

Provedená SEPA inkasa 
ve  schématu CORE jsou 
odvolatelná. Plátce, jehož 
účet byl debetován, může 
do 8 týdnů zažádat bez dů-
vodu o vrácení platby, tzv. 
Refund. Finanční prostřed-
ky mu jsou bez prodlení 
připsány zpět na  účet. Je 
zde riziko pro příjemce, že 
finanční prostředky, které 
mu již byly připsány, bu-
dou odeslány zpět plátci. 
U schématu B2B toto rizi-
ko není, jedná se o  neod-
volatelné schéma určené 
pouze pro podnikatelské 
subjekty. 

Jaké výhody má pro 
uživatele SEPA inkaso 
v platebním schématu 
B2B?
Požadovaná platba v  pla-
tebním schématu Business 
to Business bude na  zá-
kladě vyslaného příkazu 
k  SEPA inkasu připsána 
ve prospěch jejich účtu bez 
možnosti storna v jimi po-
žadovaném dni splatnosti.

Co má klient udělat pro 
to, aby mohl aktivně 
vysílat příkazy k SEPA 
inkasu?
Jak už bylo zmíněno, kli-
ent musí mít přidělený CID 
(jedná se o identifikaci pří-
jemce), o  který žádá pro-
střednictvím své banky. KB 
dokáže klientům rovněž 
zajistit jeho přidělení. CID 

DŮLEŽITÉ POJMY U SEPA INKASA
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v  České republice přidě-
luje Česká národní banka, 
přičemž každému subjek-
tu přidělí pouze jeden CID. 
Klient může v ČR využívat 
i CID přiřazený v zahraničí. 

Pro aktivaci služby vy-
sílání příkazů k  SEPA in-
kasu musí klient vyplnit 
v KB žádost a po interním 
vyhodnocení s  ním bude 
uzavřena smlouva k vysí-
lání příkazů k SEPA inkasu.

Jak jsou sjednávány 
podmínky SEPA 
inkasa mezi plátcem 
a příjemcem?
Příjemce a plátce společně 
uzavřou dohodu, tzv. Man-
dát, v níž jsou uvedeny ná-
ležitosti potřebné k  inka-
sování. Jedná se zejména 
o identifikační údaje plátce 
a příjemce, platební sché-
ma, identifikaci příjemce 
a referenci Mandátu, IBAN 
a BIC plátce. Plátce ve své 
bance zajistí, že mohou 
být z  jeho účtu odesílány 
platby na  základě přija-
tých výzev k SEPA inkasu. 
V  KB musí klient-plátce 
podepsat Souhlas se SEPA 
 inkasem.

PŘÍJEMCE (Creditor) 
Na účet příjemce jsou na základě vyslaných 
příkazů k SEPA inkasu připsány finanční pro-
středky.

R-ZPRÁVY (R-messages) 
Specifické typy zpráv, pomocí kterých může 
plátce/příjemce (banka plátce/příjemce) odvo-
lat SEPA inkaso.

MANDÁT (Mandat) 
Písemná dohoda mezi plátcem a  příjemcem 
o tom, že příjemce bude inkasovat prostředky 
z účtu plátce za určitých podmínek. 

PLATEBNÍ SCHÉMA (Payment  scheme)
B2B 
Podnikatelské inkaso (neodvolatelné), je urče-
no výhradně podnikatelským subjektům, plátce 
nemůže požádat o Refund – vrácení finančních 
prostředků.

CORE
Spotřebitelské inkaso (odvolatelné), je určeno 
spotřebitelským i podnikatelským subjektům. 
Garantuje plátci vrácení autorizované inkasní 
platby na základě jeho požadavku bez uvedení 
důvodu po dobu 8 týdnů následujících po prove-
dení inkasní platby na vrub jeho účtu.
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MOTIVUJTE 
SVÉ ZAMĚSTNANCE
Jak můžete vhodně motivovat své zaměstnance? Třeba v rámci 
Programu Partneři z nabídky Komerční banky, díky němuž můžete 
svým pracovníkům nabídnout výhodné osobní finanční služby. 
Navíc vám program ve firmě uspoří spoustu času a peněz za 
bezhotovostní převody výplat. 

CHCETE-LI SE ZAPOJIT DO 
PROGRAMU PARTNEŘI ČI SE

O NĚM DOZVĚDĚT 
VÍCE INFORMACÍ, 

KONTAKTUJTE SVÉHO 
BANKOVNÍHO PORADCE 

NEBO ZAVOLEJTE NA 
BEZPLATNOU INFOLINKU 

KOMERČNÍ BANKY 
– 800 521 521. 

EXPORT JOURNALSERVIS



Program Partneři 
umožňuje zaměst-
nancům zřídit si u Ko-
merční banky balíček 
MůjÚčet, který jim ná-

sledně otevírá dveře napří-
klad k osobnímu úvěru ve 
výši až 2,5 milionu korun 
s individuálním rozložením 
splátek nebo k hypotéce ve 
výši až 100 procent hodno-
ty nemovitosti (s možností 
snížení splátek, přerušení 
splácení či mimořádných 
splátek ve výši až 20 pro-
cent celkové sumy). Kromě 
toho mohou zaměstnanci 
využít též životní pojištění 
Vital nebo doplňkové pen-
zijní spoření. 

Vedení dobře řízených 
firem myslí na spokojenost 
zaměstnanců a právě Pro-
gram Partneři ji pomáhá 
udržovat na vysoké úrov-
ni. Každá pobídka pro zvý-
šení motivace a  loajality 

zaměstnanců je zásadní, 
zvláště na klíčových pozi-
cích. Spokojení pracovníci 
ze společnosti neodcházejí, 
navíc podniky využívající 
nabídku programu jsou pro 
potenciální zájemce o práci 
výrazně atraktivnější. 

Zkrátka přitom nepřijde 
ani samotný podnik. Může 
těžit ze spousty benefitů, 
jako jsou: 
•  daňové úspory v  rámci 

stanovených zákonných 
limitů,

•  finanční úspory za bez-
hotovostní převody vý-
plat,

•  využití širokého spekt-
ra služeb z nabídky celé 
skupiny Komerční banky,

•  finanční motivace za-
městnanců prostřednic-
tvím životního a penzij-
ního spoření bez nutnosti 
platit odvody na zdravot-
ní a sociální pojištění.

Text
Martin Kavka

Foto
shutterstock.

com
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Na Zemi se podle od-
hadů z roku 2013 vy-
produkuje více než 
1,3 miliardy tun odpa-
dů, z toho v ČR vznik-

ne denně průměrně 84 ti-
síc tun odpadů. Plastů se 
celosvětově každý rok vy-
produkuje okolo 120 mili-
onů tun a  jejich spotřeba 
každoročně stoupá zhruba 
o 7 procent. Je tedy zřejmé, 
že jedním ze stále důleži-
tějších aspektů, kterým se 
naše společnost musí zabý-
vat, jsou ekologické dopa-
dy této obrovské odpadové 
produkce. 

Proto stále významněj-
ší roli hraje recyklace, tzn. 
opakované uvedení materi-
álu zpět do výrobního pro-
cesu. Jen v České republice 
se podle údajů Hnutí Duha 
každoročně uloží na sklád-
ky nebo se spálí recyklova-
telné materiály za 3  mili-
ardy korun. Producenti 
zemědělských, průmyslo-
vých nebo energetických 
odpadů už umí většinu od-
padů vracet zpět do oběhu. 
Ovšem například recyk-

JAK RECYKLOVAT 
EKONOMIKU
Opakované uvádění materiálů zpět do výroby může nakopnout 
hospodářství firem i států a vytvářet nová pracovní místa.

lace komunálních odpadů u nás prozatím činí 
pouhých 30 procent, což ve srovnání se zhruba 
60procentní mírou v sousedním Německu nebo 
jiných státech není příliš velký úspěch. 

Ze statistik společnosti Eko-kom, která v ČR 
provozuje celorepublikový systém na zajištění 
třídění, recyklace a využití obalového odpadu, 
vyplývá, že množství využitého odpadu u nás 
každoročně stoupá. Zatímco v roce 2001 to bylo 
téměř 160 tisíc tun odpadů z obalů, v roce 2013 
to již bylo 635 892 tun. Z hlediska využitelnos-
ti odpadů a míry recyklace jsou v ČR plasty se 
67procentním podílem na třetím místě za papí-
rem a sklem.  
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ně. Každá firma zaměstná-
vá v  průměru 150 lidí. To 
znamená, že zde pracuje 
více lidí než ve výrobě oce-
li nebo v telekomunikacích. 

Česká republika by zřej-
mě příležitostí, které nabí-
zí recyklace, mohla využít 
mnohem lépe, než to dosud 
dělá. Podle analytiků Hnu-
tí Duha by lepší legislativa, 
která by rozhýbala recyk-
laci a usnadnila třídění, do-
kázala přinést nový byznys 
firmám a  přispět k  vytvo-
ření až 10 tisíc nových pra-
covních míst.

Text
Martin Zika

Foto
shutterstock.

com

Nové impulsy
Je přitom zřejmé, že recy-
klace firmám a  potažmo 
celým ekonomikám pomá-
há, především výraznými 
úsporami primárních ener-
gií, ale i tím, že díky ní vzni-
kají nová odvětví průmyslu. 
Jako o byznysu budoucnos-
ti se dnes například mluví 
o recyklaci větrných elekt-
ráren. Frauenhoferův insti-
tut chemických technologií 
(ICT) ve Pfinztalu nedávno 
upozornil na to, že větrné 
elektrárny, kterých bylo ke 
konci roku 2014 jen na pev-
nině 24 867, se po odstávce 
stanou také odpadem. Podle 
ICT vystoupá do roku 2027 
v  Německu hmotnost od-
padu jen z rotorových lopa-
tek větrníků na 30 tisíc tun 
ročně a  postupně se bude 
zvyšovat až na 40 tisíc tun. 
S největší pravděpodobnos-
tí se tedy nová energetická 
technologie stane základem 
pro lukrativní recyklační trh.

Využívat recyklaci odpa-
dů jako nové impulsy pro 
ekonomiku se daří zejmé-
na v  některých západních 
evropských zemích. Hnu-
tí Duha ve své studii „Re-
cyklace 2.0: Jak stát může 
snížit plýtvání surovinami“ 
informuje, že v  Německu 
čítá odpadový a recyklační 
průmysl více než tisíc firem 
s  celkovým obratem mezi 
40 a 50 miliardami eur roč-

PŘÍKLADY 
FIREM, KTERÉ 
NA RECYKLACI 
POSTAVILY SVŮJ 
BYZNYS

Gumoeko: ekologická lik-
vidace ojetých pneumatik 
a  výroba aktivního gumo-
vého prachu AGP
Jelínek-Trading: výroba re-
granulátů, regranulací od-
padního PP, LDP a  dalších 
plastů
Remiva: recyklace pěnové-
ho polystyrénu
Eko MB: likvidace odpadů, 
výkup a recyklace plastů
Neoma Recycling: recykla-
ce plastů
Zeopal: recyklace plastů
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Jak vaše firma vznikla?
Tíhla jsem k humanitním vědám, 
jenže jsem se zamilovala do klu-
ka, který studoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou. Ode-

šla jsem za ním na studia do Prahy, 
po škole jsem pracovala v různých in-

stitucích zaměřených na chemii a od 
roku 1971 sedmnáct let v Ústavu lékař-
ské kosmetiky, kde jsem působila jako 
vedoucí výroby. Pak jsem šla na ma-
teřskou a po ní uvažovala, co dál. Bylo 
mi 46 let, neměla jsem žádné rodinné 
zázemí, jen tříletou dceru, kterou jsem 

KOSMETIKA, KTERÁ 
VZNIKL A V RODINNÉM 
DOMKU
Rodinná společnost RYOR už třiadvacet let vyrábí kvalitní přírodní 
produkty pro péči o pleť a tělo. O začátcích podnikání, původu názvu 
firmy, ale i o dobré péči o zákazníky v oblasti telekomunikací jsme si 
povídali se zakladatelkou Evou Štěpánkovou.

„JEDNÁME POUZE 
S JEDNÍM 

KONZULTANTEM,  
TAKŽE VZÁJEMNĚ VÍME 

O SVÝCH MOŽNOSTECH
A DOKÁŽEME SE  

SNADNO  
DOHODNOUT.“
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musela uživit. Proto jsem 
v  roce 1991 založila firmu 
ve svém rodinném dom-
ku na pražském Strahově 
a začala s výrobou příprav-
ků pro kosmetické salony, 
které po revoluci rostly jako 
houby po dešti. Zákaznice 
byly s výrobky v salonech 
spokojené a chtěly je také 
domů, proto na jejich přání 
vznikla maloobchodní řada 
RYOR. 

Jak rychle původně malá 
rodinná firma rostla? 
Myslela jsem, že bude mít 
čtyři, maximálně šest lidí, 

ale rozvoj byl překotný. Šlo 
to ráz na ráz a v roce 1997 
jsme si postavili výrobní 
areál v Kyšicích u Kladna, 
kde je dodnes kompletní 
produkce firmy RYOR. 

Dnes už u vás pracuje 
i původně tříletá dcera…
Je vedoucí marketingu, 
v začátcích si prošla firmou 
i jako pracovnice ve výrobě 
„u pásu“. Doufám, že po mně 
jednou firmu převezme. 

Můžete přiblížit, co 
znamená název RYOR?

Je to odkaz na naše naprosté 
začátky – jedná se o zkrat-
ku první použité parfémové 
kompozice Rybíz-Oranž.

Jaký máte  
sortiment a kam  
všude vyvážíte?
Zabýváme se výrobou, pro-
dejem a distribucí příprav-
ků na ošetření pleti i  těla. 
V  poslední době se zamě-
řujeme i  na dekorativní 
kosmetiku. RYOR působí 
přibližně ve 20 zemích svě-
ta, nejvíce v Německu, Bě-
lorusku, Ukrajině, Bulhar-
sku, ale třeba i  v  Británii, 
Španělsku, Íránu nebo ve 
Spojených arabských emi-
rátech.

Co vás čeká v letošním 
roce? 
V  březnu jsme nainstalo-
vali nové velkokapacitní 
zařízení do varny, čímž vý-
znamně urychlíme výrobu. 
V  dubnu slavím sedmde-
sátku, a taková významná 
výročí oslavujeme zase jen 
prací, proto jsme přichysta-
li pro naše zákazníky den 
otevřených dveří v našem 
výrobním areálu. Mohli si 
projít výrobu kosmetiky 
za plného provozu a viděli 
veškeré zázemí. 

Chystáte i nějaké novinky 
v sortimentu?
Máme v plánu vypustit do 
světa pár nových výrobků 

„Spolehlivost, vstřícnost a vynikající 
úroveň péče. Musím říci, že v tomto 
ohledu jsme s Vodafonem velmi 
spokojeni.“

Foto
archiv Ryoru
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a chceme také zkompletovat několik celých pro-
duktových řad. To ale sami uvidíme až na jaře.

Při záběru, jaký vaše firma má, je pro 
vás důležité mít dobře vyřešenou 
telekomunikaci. S kým spolupracujete? 
Od roku 2011 jsme vsadili na Vodafone. Nebyli 
jsme spokojeni se službami předešlého posky-

tovatele a  hledali jiného. 
Nechali jsme si zpracovat 
nabídky od více společnos-
tí a Vodafone nabídl nejlep-
ší podmínky a  parametry 
 služeb. 

Co se vám nelíbilo 
u původního operátora?
Řada věcí. Zklamáním pro 
nás bylo třeba to, když jsme 
zjistili, že konec smlouvy si 
musíme hlídat sami, jinak 
nám ji dřívější operátor au-
tomaticky obnovil. A proto 
jsme ji také odmítli auto-
maticky prodloužit. Pracov-
níci Vodafonu naopak před 
vypršením smlouvy sami 
zavolali a předložili nabíd-
ku na další období. 

Čím konkrétně vás 
Vodafone přesvědčil?
Cenou i  technickým řeše-
ním. Říká se „když ptáčka 
lapají, pěkně mu zpívají“, 
ale musím uznat, že Voda-
fone je opravdu skvělá vol-
ba. To, co namalovali bě-
hem „námluv“, od začátku 
beze zbytku platilo a platí 
i v praxi. Takovou péči jsme 
nečekali. Kéž by to tak měly 
i  jiné firmy. My využívá-
me počítače a techniku od 
různých společností, kte-
ré se všemožně přetvářejí, 
mění nebo různě fúzují. To 
má za následek určování 
nových, jasně daných pra-
videl, takže přestože vám 
jejich technik chce pomoci, 

Foto: Ondřej Pýcha
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řekne, že firma mu tento 
postup nedovoluje a musí-
te se domluvit s nadnárod-
ní korporací atd. A my jen 
trapně sedíme, koukáme 
se po sobě a klepeme si na 
čelo. To se nám u Vodafonu 
nestává. Sami volají, nabí-
zejí pomoc, vylepšují služ-
by, přestože běží původní 
smlouva. Navíc jednáme 
jen s jedním konzultantem, 
víme o svých možnostech 
a  snadno se na všem do-
hodneme. Takového osob-
ního přístupu si vážíme. 

Jak probíhal přechod od 
konkurence k Vodafonu?
To bylo docela zvláštní ob-
dobí. Shodou okolností nám 
pár dní před přechodem 
začaly vypadávat některé 
služby, například internet 
na prodejnách, takže nefun-
govaly platební terminály. 
Vypadalo to jako naschvál, 
ale samozřejmě to může být 
náhoda. Nechci nikoho ob-
viňovat. Ještě několik týd-
nů potom nám přicházely 
urgence kvůli zaplacení ur-
čitých poplatků, které jsme 
však již dávno uhradili. 

Jaké služby od Vodafonu 
přesně využíváte?

Využíváme kompletní OneNet řešení – pevné 
linky, mobilní i datové služby. Veškeré věci díky 
tomu můžeme řešit z jednoho místa, což šetří 
čas, a musím říct, že i nervy.

Které služby plánujete do budoucna?
Především datové a mobilní služby. V Česku si 
již téměř ve všech krajích zajišťujeme distribu-
ci našich výrobků sami přes naše obchodní zá-
stupce. V lednu odcházíme od posledního distri-
butora a náš tým obchodníků začne realizovat 
objednávky přes tablety pomocí SFA řešení (au-
tomatizace podpory prodeje). Jedná se o zajíma-
vý program, který bude řešit nejen objednávky, 
ale i komunikaci se zákazníkem, přehled o trhu 
a další. K tomu je potřeba mít spolehlivého part-
nera – a tím pro nás Vodafone je. 
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Zřejmě nejvýrazněj-
ším příkladem je firma 
Zappos, která prodává 
přes internet boty, odě-
vy a  módní doplňky. 

Když její vedení oznámilo, že 
si zaměstnanci budou vlád-
nout sami v rámci tzv. kruhů, 
autonomních skupin, vzbu-
dilo to velký poprask. Zappos 
totiž není žádná malá firmič-
ka, pracuje tu zhruba 1 500 
lidí – zmíněných kruhů tak 
bude okolo čtyř stovek. 

Krok Zapposu staví firem-
ní svět trochu na hlavu. Je to 
pořád ještě ten svět, v němž 
se lidé snaží budovat kariéru 
a stoupat krůček po krůčku 
po firemním žebříčku vzhů-
ru. Zappos byl ale jiný už 
dřív. Když se v září 2013 fir-
ma přestěhovala do nových 
prostor, stříhali pásku všich-
ni, nikoliv jen „velká zvířata“. 

Firemní strategie, po kte-
ré Zappos sáhl, má svůj ná-
zev – říká se jí holakracie. 
Jejím cílem je povzbudit cit 

Dovedete si představit firmu bez šéfů? Bez silné manažerské 
struktury? Pro mnohé to zní jako rouhačství. Nebo čiré bláznovství. 
Přesto je to princip, který už se dokázal usadit i v některých 
velkých korporacích. 

HOL AKRACIE: 
MŮŽE FIRMA EXISTOVAT 
BEZ ŠÉFŮ?

zaměstnanců pro inovace i jejich produktivitu. Je 
to jednoduchá filozofie – když pustíte i řadové za-
městnance na firemní jeviště a vytvoříte z nich 
hvězdy, odmění se vám za důvěru skvělými ná-
pady a pracovním zápalem.
 

Čím větší, tím lepší. Ale ne u firem
Šéf Zapposu Tony Hsieh přirovnává holakracii 
k městům. „V těch fungují lidé i obchodníci sa-
mostatně. Nikdo je nevede za ručičku. Chceme to 
přenést do firmy – zaměstnanci budou v pozici 
podnikatelů a budou si sami řídit svou práci. Na-
místo toho, aby jen reportovali nadřízeným a če-
kali na pokyny,“ říká Hsieh. 

EXPORT JOURNALJE DOBRÉ VĚDĚT



dován jako svobodná firma, 
do které byly netradiční po-
stupy implementovány. 

A je také zřejmé, že taková 
firemní filozofie není pro ka-
ždého. Někdo se může v po-
dobně řízené společnosti cí-
tit jako ryba ve vodě, jinému 
bude chybět řád a definova-
né postupy. 

Na druhou stranu rigid-
ní podoba stávajících fi-
rem nedávala svobodně 
uvažujícím jedincům moc 
na výběr – museli se buď 
podřídit, nebo jít po svém. 
S rozvojem svobodných fi-
rem sázejících na myšlen-
ky podobné holakracii bu-
dou mít na výběr. Všichni 
budeme mít na výběr. A to 
není k zahození. 

Text
Martin Kavka

Foto
shutterstock.

com

Inovacím pomáhá na svět permanentní 
komunikace lidí různého zaměření 
a z různých oborů. Hlavním impulzem 
je soupeření.

To přirovnání má logiku. 
Steven Johnson v knize „Od-
kud se berou dobré nápady“ 
srovnává inovační potenci-
ály velkoměst a „zapadáko-
vů“. Říká, že s velikostí města 
narůstají inovace exponen-
ciálně. Nejlepším tržištěm 
nápadů jsou zkrátka místa, 
kde je vysoká konkurence 
a veškeré zázemí. Inovacím 
pomáhá na svět permanent-

ní komunikace lidí různého 
zaměření a z různých oborů. 
Hlavním impulzem je sou-
peření. 

Jenže co platí v  přípa-
dě velkých měst, se na vel-
ké firmy příliš nevztahuje. 
Robustní korporace mají 
tendenci kostnatět. A  to 
inovacím a produktivitě ne-
nahrává. Přitom po nálepce 
inovativní firmy touží pod-
niky všech velikostí a druhů.  

Pozor, není to tak 
jednoduché
Holakracie ale není univer-
zální lék. Nemůžete ji jedno-
duše nasadit do prostředí, 
které na ni není připraveno. 
Zappos byl od počátku bu-

HOLAKRACIE

Spojení řeckého slova ho-
los, tedy celek, a přípony on, 
což znamená část. Holon je 
tedy systém tvořený sub-
systémy a zároveň součást 
většího celku. V rámci firem 
tak existují tzv. kruhy, sa-
mostatné skupiny s vlastní 
autonomií – lidé nepracu-
jí jen v  jedné z  nich, podle 
schopností zasahují do ně-
kolika kruhů zároveň. Mezi 
kruhy fungují spojky, které 
pomáhají organizovat práci 
a propojovat je navzájem. 
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Zprvu většina doplňkových ak-
tivit začíná jako příjemná krato-
chvíle, pak si ale uzurpují stále 
více času. Z  dlouhodobého hle-
diska je to problém, který nejví-

ce odnáší naše schopnost soustředit 
se na podstatné. Koncentrace je při-
tom klíčem k produktivitě, kreativitě, 
 spolehlivosti… 

Žijeme ve věku rozptylování. Cestu k soustředění hledáme kvůli 
chytrým přístrojům, s nimiž jsme neustále ve spojení s okolním 
světem, jen obtížně. Většina lidí má pocit, že to tak má být. Někteří 
hovoří o nutném zlu, jiní o daru. Pravda je uprostřed. 

BOJ O SOUSTŘEDĚNÍ

„Naučili jsme se mít ve vzduchu 
několik míčů najednou,“ píše v kníž-
ce Soustředění spisovatel Leo Ba-
bauta, který hledá cesty ke zlepšení 
osobní produktivity. Multitasking, při 
němž se lidé snaží zvládat co nejví-
ce úkolů v jednom okamžiku, se stal 
novým životním stylem. Jenže místo 
větší produktivity přináší spíše ztrátu 

MULTITASKING 
SE STAL NOVÝM 

ŽIVOTNÍM 
STYLEM. 
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Concentrate (rozšíření pro-
hlížeče Chrome) – přímo 
v  prohlížeči si můžete na-
stavit, které webové stránky 
chcete zablokovat. 

Readability (rozšíření pro 
Chrome) – odstraní rekla-
my, ikony, grafické prvky 
okolo článků či blogových 
příspěvků, umožní neruše-
né čtení.

Kus práce je ale  
i na vás
K odpojení od rušivých vli-
vů existuje pár strategií. 
Vyzkoušejte si, co by vám 
mohlo fungovat. 
• Vytáhněte konektor. Nej-

jednodušší řešení, zkrát-
ka vytáhněte z počítače 
síťový kabel, případně 
vypněte bezdrátový 
 router. 

• Používejte blokovací 
software. Příklady pro-
gramů, které vám pomo-
hou soustředit se, najdete 
výše. 

• Vypněte mobil. Nebo ale-
spoň notifikace přícho-
zích zpráv, e-mailů a in-
formací ze sociálních sítí.

• Pracujte bez připojení. 
Třeba na chatě nebo ve 
veřejné knihovně. Berte 
to jako svou tvůrčí zónu. 

• Online karanténa každý 
den. V průběhu každého 
dne se na určenou dobu 
odpojte od online světa.

Text
Martin Kavka

Foto
shutterstock.

com

koncentrace. „Chce to najít 
odvahu nechat některé věci 
plavat, jiné rovnou odmít-
nout, dalším dát menší pri-
oritu,“ dodává Babauta. Jak 
na to? 

Pomůže software
Proč nezkrotit chytrá zaří-
zení speciálními programy, 
které z  nich udělají tiché 
společníky pro vysokou pro-
duktivitu? 

Dark Room (Windows) / 
WriteRoom (Mac) – textové 
editory, které se roztáhnou 
přes celý monitor počítače 
a  nabídnou vám jen mož-
nost psát. Moc toho neumí, 
formátování od nich neče-
kejte. 

Freedom (Windows i Mac) – 
nástroj, který vás odpojí od 
internetu na dobu, jakou si 
sami určíte. 

WatchMe (Windows) – jed-
noduchý prográmek, díky 
němuž máte pod kontrolou, 
kolik času jste strávili na ur-
čitých projektech. 

Selfcontrol (Mac) – zne-
možní přístup k  webům, 
které vás rozptylují, napří-
klad si můžete na zvolenou 
dobu zablokovat přístup na 
Facebook, Twitter či ob-
líbené blogy, internetové 
připojení ale funguje. 
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Vypadat dobře je tu hlavním při-
kázáním, doslova společenskou 
povinností. Snad nikde jinde ne-
najdete tolik nadšených mužů 
postávajících před výlohami 

s novinkami oděvních a obuvnických 
značek. O dámách ani nemluvě. 

Milán je výstřední, poskládaný 
z  domů různých architektonických 

Italský Milán možná není typickým romantickým městem jako 
Benátky, Verona, Řím či Neapol, přesto má tato finanční a módní 
metropole velké kouzlo. Je to město budoucnosti, v němž je hlavním 
artiklem kreativita a nápadnost. 

MIL ÁN: V ÝKL ADNÍ 
SKŘÍŇ ITÁLIE

stylů a chutí. I proto bývá navzdory 
nezpochybnitelnému šarmu svých 
obyvatel označován za ošklivý. Ale 
nenechte se mýlit – má své charisma, 
kterým stojí za to nechat se okouzlit. 
Šarmantní je katedrála Duomo, stejně 
jako historické čtvrti Brera či Navigli, 
které jsou povinnými body v itineráři 
i při kratičké návštěvě města. 

Duomo je druhou největší katedrálou 
Apeninského poloostrova
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Text
Martin Kavka

Foto
shutterstock.
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rrari a  těch ostatních. Vy-
razit můžete i na fotbalová 
utkání AC či Interu s bouří-
cími tifosi v ochozech. 

O poznání klidnější bývá 
potulování se po zářivých 
nákupních galeriích či 
objevování designových 
a  uměleckých specialit. 
Příjemné je pak večerní 
posezení v klubech, barech 
či restauracích – nad tácy 
místních lahůdek na stole 
a s opojným koktejlem Ne-
groni v ruce. 

Milán je městem mož-
ností a  jeho obyvatelé se 
snaží každou z  nich chy-
tit za pačesy. Dynamická 
metropole proto žije prak-
ticky nonstop, přes den si 
Miláňané plní své ambice, 
večer se odvážou, baví se 
a sní o budoucnosti. 

V DNA města je sice za-
budován hlavně obchod, 
finance a  móda, nicméně 
v žilách mu teče i romanti-
ka. Aby ne, když je sídlem 
opery La Scala, na jejíchž 
prknech se odehrály už 
stovky nejslavnějších ro-
mantických příběhů. 

Operní poklad
Šest pater zlatem vyklá-
daných lóží a  galerií do-
plněných karmínovým 
sametem. To je kulisa neza-
pomenutelné noci v jedné 
z nejproslulejších operních 
scén planety. Zvenčí je di-
vadlo nenápadné, dokonce 

Kratochvílí, kterých si 
můžete v  Miláně vychut-
nat, je nespočet. V  září je 
základnou motoristických 
fanoušků, když začnou 
v  nedaleké Monze burá-
cet motory formule 1. Zá-
vodním víkendem žije celé 
město, které se rozdělí na 
dva tábory – fanoušků Fe-

Naviglio Grande 
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ho za denního světla můžete bez po-
všimnutí minout, večer v den před-
stavení je to ale něco jiného. 

Do útrob slavné scény se vejde 
2  300 diváků, kteří prožívají operu 
podobně jako fotbalová utkání. V prů-
běhu představení vykřikují nadšené 
„bravo“, nebo naopak bučí, stále ještě 
tu fungují klaky, takže nikdy dopředu 
nevíte, co zažijete. 

V divadelním baru se pak u sklen-
ky perlivého vína předvádí smetán-
ka z  celého světa. Tady opera roz-
hodně nepůsobí jako ta „nejnudnější 
věc na světě“, jak kdysi napsal spi-
sovatel Stendhal. A ano – musíte tu 
mít to správné oblečení, lístky stojí 

jmění (do předních řad 250 eur, na 
úvodní představení sezóny dokonce 
i 2 000 eur) a musíte si je rezervovat 
dlouho dopředu. 

Po skončení představení se vydejte 
ke kanálům ve čtvrti Navigli, kde v ka-
ždou noční dobu potkáte zástupy lidí. 
Nyní bohémská čtvrť byla kdysi do-
movem dělníků, stály tu nevzhledné 
doky, prádelny a sklady. To je minulos-
tí, spleť zdejších uliček je dokonalým 

V DNA města je sice 
zabudován hlavně obchod, 
finance a móda, nicméně 
v žilách mu teče i romantika. 

K nejluxusnějším nákupním čtvrtím města patří Quadrilatero 
della moda nebo „Zlatý čtyřúhelník“ Quadrilatero D’Oro
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magnetem pro ty, kteří chtějí pocho-
pit duši a srdce Milána – najdou tu ty 
nejživější bary, nejosobitější obchody 
a nejúchvatnější restaurace. 

Když dorazíte ke kanálu Naviglio 
Grande během poslední neděle v mě-
síci, najdete tu více než čtyři stovky 
prodejců starožitností. Můžete tu na-
razit na poklad, stejně jako se spálit. 
Je tu spousta kvalitních starožitnos-
tí, od obrazů přes šperky až po umě-
lecké sklo. Zajímavé zboží je k mání 
i  v  okolních uličkách, například ve 
Via Corsico. 

Nákupy i umění
Také procházka po Quadrilatero 
 D’Oro, nejproslulejší nákupní části 
města, je úžasným zážitkem. Mezi 
ulicemi Via Monte Napoleone, Della 
Spiga, Sant’Andrea a Manozoni (tzv. 
Quad se ale stále rozrůstá – podobně 
jako Pařížská – i do okolních ulic) je 
nezpochybnitelným vládcem móda 

NAŠE TIPY

Hotely
Town House Galleria – přímo v  ná-
kupní pasáži Galleria Vittorio Ema-
nuele, designové pokoje s balkónem 
a  dřevěnými podlahami, vynikající 
gurmánská restaurace, možnost do-
pravy limuzínami (tři noci za 50 tisíc 
korun, poblíž katedrály Duomo)

Park Hyatt Milan – v  centru mód-
ní čtvrti, naproti vchodu do Galleria 
Vittorio Emanuele, kousek od katedrá-
ly Duomo a divadla La Scala, některé 
pokoje mají soukromou terasu s vý-
hledem na panoráma města (tři noci 
za 50 tisíc korun)

Restaurace
Il Marchesino – nejuznávanější italský 
šéfkuchař Gualtiero Marchesi servíru-
je to nejlepší v La Scale (vybavením 

Přehrát 
video
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Možná to trvalo dlouho, ale výsle-
dek stojí za to. Vznikla pátá největší 
katedrála na světě a druhá na Ape-
ninském poloostrově po vatikánské 
bazilice svatého Petra. 

V  rámci prodlouženého víkendu 
byste měli stihnout ještě návštěvu 
renesančních pokladů v Pinacoteca 
di Brera či si vyhradit chvíli na ná-
vštěvu Poslední večeře Leonarda da 
Vinciho. Těch pár minut, které u ob-
razu strávíte (časový limit 15 minut 
je striktně dodržován), vám zůstane 
v paměti napořád. A když se znovu 
ocitnete na Corso Magenta, bude vám 
to připadat jako sen. Doušek krásy od 
italského génia má opravdu velkou 
sílu, ale nezapomeňte si místo rezer-
vovat dopředu – minimálně dva týd-
ny, ideálně dva až tři měsíce. 

restaurace připomíná vedlejší kon-
certní sál)

El Brellin – špičková italská kuchyně 
u Naviglio Grande v romantické budo-
vě bývalé prádelny z 18. století

– můžete provětrat kreditku v obcho-
dech Dolce & Gab- bana, Armani, Pra-
da, Lorenzi či Tom Ford. 

Jestli vás Quad neuspokojí, vydejte 
se ještě do Galleria Vittorio Emanue-
le II. Stavba připomíná katedrálu, ale 
zasvěcena je pouze nakupování. Čeká 
vás tu třeba Prada nebo Gucci a spous-
ta dalších zajímavých obchodů. 

Na dohled už přitom budete mít 
opravdovou katedrálu – Duomo. Na-
šedlá mramorová fasáda a  věžičky 
zapichující se sebevědomě do nebe 
vás okouzlí při každé návštěvě Milá-
na. Katedrála byla navržena tak, aby 
se do ní vešli všichni Miláňané – těch 
bylo ve čtrnáctém století kolem 40 ti-
síc. Dá se pochopit, že tak velikášský 
plán není snadné splnit. 

Fascinující symbol města začal 
růst na konci čtrnáctého století, jen-
že na jeho dokončení čekali Miláňa-
né několik století (koneckonců proto 
se výraz Duomo ujal i jako označení 
pro nesplnitelný úkol). Poslední brá-
na katedrály byla dokončena až v še-
desátých letech minulého století, pak 
byla dlouze rekonstruována. 
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ŠPIČKOV Ý ITALSKÝ 
NÁBY TEK

Italský design je pověstný. Krá-
sa je totiž pro Italy životní vášní 
a posedlostí, a to ve všech mož-
ných oblastech. Cit Italů je patr-
ný i při navrhování nábytku, je-

jich díla tak dokáží oslovit každého, 
kdo má vytříbený vkus, orientuje se 
v kvalitě a drží tempo se současnými 
trendy. Vyhlášené jsou přitom zejmé-
na italské sedací soupravy. Mají styl 
a šarm, díky čemuž patří k hlavním 
ozdobám interiéru. 

Inspirativní sofa, u nichž se snou-
bí elegantní luxus s  nejvyšší kvali-
tou, pocházejí například od italské 

rodinné firmy Flexform. Značka sází 
na soudržnost designu, nenechává se 
unášet módními vlnami, a díky tomu 
jsou její produkty už po téměř půl sto-
letí okamžitě rozpoznatelné. Designo-
vé výstřelky, které se rychle okoukají, 
u širokého sortimentu výrobků Flex-
form nenajdete. 

Příkladem může být letošní březno-
vá novinka Lario od designéra Antonia 
Citteria, která se rychle zařadila mezi 
starší modely této značky, tedy nadča-
sové stálice exkluzivních interiérů. Po-
tahy jsou vyrobeny z přírodních mate-
riálů splňujících nejvyšší kvalitativní 

FLEXFORM, sofa LARIO - novinka letošního roku
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standardy. Designéři přitom 
mysleli nejen na vzhled, ale 
i na snadnou údržbu – pro-
to je možné potah u mnoha 
modelů sundat a  vyčistit. 
Případně vyměnit poničený 
potah za jiný, což umožní 
sofa znovu vyniknout. A to 
bezesporu majitelé sofa za 
šestimístnou sumu ocení. 

Flexform se obecně ori-
entuje na přesnost a  při 
výrobě sází na pomalou, 
uvážlivou cestu. Díky tomu 
jsou kolekce této společ-
nosti funkční, rafinované, je 
v nich ukrytá jemná krása 
i odzbrojující jednoduchost. 
Co ale nechybí nikdy, to je 
elegance a kvalita. 

Prakticky to samé pla-
tí i  o  další italské značce, 
v Česku o poznání známěj-
ší – Natuzzi. Založil ji už 
v  roce 1959 Pasquale Na-
tuzzi a i po dlouhých letech 
stále stojí v jejím čele jako 
šéf a  vrchní designér. Na-
tuzzi je unikátní nejen kva-
litou produktů, ale i tím, jak 
se jednotlivé kusy nábytku 
rodí. Každý rok totiž firem-
ní stylisté načrtnou až šest 
tisíc skic pohovek, křesel, 
dalšího nábytku a doplňků. 
Jen 120 nákresů se ale do-
stane do finální ověřovací 
fáze, aby se podle nich ruč-
ně vyrobil prototyp. 

„Natuzzi není jen brand, 
je to způsob života a práce,“ 
říká k tomu sám Pasquale 
Natuzzi. Jeho vášeň pro 
detail sdílí fanoušci znač-

Text
Martin Kavka

Foto
archiv firem 

shutterstock.
com

Stockist

Inspirativní sofa, u nichž se snoubí 
elegantní luxus s nejvyšší kvalitou.

Přehrát 
video
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FLEXFORM, sofa GROUNDPIECE

FLEXFORM, sofa LIFESTEEL

ky po celém světě. Koneckonců ka-
ždý den si koupí čtyři tisíce lidí ve 
všech koutech planety alespoň men-

ší kousek od Natuzzi. Nejsilnější je 
firma ve výrobě kožených sedacích 
souprav. 
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Jen málokterá automobilka si může 
dovolit svůj vlastní zábavní park. Fe-
rrari takový má. V Abú Dhabí v Emi-
rátech vyrostl před pár lety unikátní 
projekt, kde hrají rychlost a  Ferrari 
hlavní roli. Je tu vůbec nejrychlej-
ší horská dráha na světě a Fer- rari, 
kam se člověk podívá. Je to místo, kde 
muži mohou snít s otevřenýma očima. 

Ferrari je snem téměř každého 
muže, bez rozdílu věku. Jen někteří 
jsou vůči kráskám z Maranella imun-
ní. Jinak je ovšem náklonnost k vo-
zům se vzpínajícím se hřebcem ve 

znaku nakažlivá. Italský recept na tr-
valý obdiv je jednoduchý a již dlouhá 
léta stejný – Ferrari nabízí neopako-
vatelné zážitky za volantem, pozo-
ruhodný design, luxusní zpracování, 
výtečné jízdní vlastnosti a kopec zá-
bavy. Už jen zaburácení motoru roz-
proudí krev v žilách a rozbouří emo-
ce v celém těle. A co teprve, když vás 
některý z modelů Ferrari při bleskové 
akceleraci zatlačí do sedaček. 

V Maranellu tvoří opravdová umě-
lecká díla, jejichž hodnotu nejlé-
pe prověří čas. Ostatně znalci vědí, 

F12 Berlinetta

STYL A VÝKON V ÚCHVATNÉM BALENÍ
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že pokud chtějí dobře uložit peníze, 
je nejlepší koupit si některý z klasic-
kých sporťáků. A mezi těmi hraje Fe-
rrari prim. I během nedávné globální 
ekonomické krize si špičkové starší 
vozy italské značky držely hodnotu 
a nejen to – jejich cena dokonce vý-
razně rostla. 

Do budoucna budou mít sběratelé 
z čeho vybírat. Stejně jako milovníci 
současných vozů Ferrari. Italská au-
tomobilka totiž pouští do světa nejen 
čisté supersporty, ale i stále univer-
zálnější auta, která se sice neztratí 
v běžném městském provozu, ovšem 
dokáží se pořádně rozdivočet na okru-
hu a dopřát svému majiteli pořádnou 
dávku adrenalinu. 

Ohromujících 740 koní krotí „pi-
loti“ supersportu F12 Berlinetta, kte-
rý zvládne stovku za pouhopouhých 
3,1 sekundy, a to při kombinované spo-
třebě 15 litrů na 100 kilometrů. Na pod-

zim minulého roku představili Italové 
v Paříži limitovanou edici nejaerody-
namičtějšího otevřeného auta v his-
torii Ferrari – 458 Speciale Aperta.  
S 1 340 kilogramy dokáže 605 koní 
slušně zamávat – na stovku tak zrych-
lí dokonce o  sekundu rychleji než 
zmiňovaná F12 Berlinetta. Ta je zase 
o  sekundu rychlejší při akceleraci 
z 0 na 200 km/h. 

Kouzelné jsou i dostupnější mode-
ly, jako je populární California T, nová 
generace nejprodávanějšího Ferrari 
všech dob, nebo model FF, což je aktu-
álně nejrychlejší čtyřmístný vůz pla-
nety s unikátním pohonem všech kol. 

Ferrari se tak ani na píď nevzdálilo 
odkazu svého zakladatele Enza Ferra-
riho. Muže, který se sice sám jako zá-
vodník nestal velkou hvězdou Grand 
Prix, ale místo toho stvořil motoristic-
kou ikonu. Legendu, která mu zajistila 
místo v automobilovém nebi. 

Přehrát 
video
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K pohodovému večeru a dobrému jídlu patří skle-
nice výtečného vína. A proč ne toho, které je plné 
italského slunce a lásky k poctivému vinařskému 
řemeslu. Takové vozí do Česka společnost Via del 
Vino, která sází především na dlouholeté zkuše-
nosti Flemminga Teilgaarda Laugesena. 

Sympatický Dán je znalcem vín snad ze všech 
koutů Itálie. Zkušenosti sbíral přímo ve sklípcích 
během svých dlouhých cest při hledání neobje-
vených a nejlepších italských vín. S mnoha vina-
ři ho dnes pojí přátelství, nazývá je múzami osví-
ceného vinařství. Nezajímá ho pouze vynikající 
chuť a vůně, ale celý proces výroby, při kterém 
každé víno získává svůj vlastní příběh. A ten pak 
vypráví konzumentům. 

NEJLEPŠÍ VÍNA Z  ITÁLIE
„Itálie je výjimečná. Po 

celém světě je zhruba pět 
až šest tisíc místních od-
růd, z  toho jen v  Itálii jich 
jsou dvě tisícovky. Kvůli této 
rozmanitosti a  bohatosti 
vín mám tuto zemi tak rád,“ 
říká krásnou češtinou Flem-
ming. Vydává se přitom jen 
za menšími vinaři, kteří pro-
dukují kolem dvaceti až tři-
ceti tisíc lahví ročně, a jsou 
tedy schopni vyrábět skvělá 
vína bez kompromisů. 

„Jen nemanipulovaná, 
neunifikovaná, netechnic-
ká vína mohou hýčkat naše 
smysly. Ve víně, které sem 
dovážím a  které také sám 
piji, jsou pouze hrozny a mi-
nimum siřičitanů. Nic jiné-
ho. Zajímá mě seriózní víno 
z dobře obhospodařovaných 
vinohradů,“ dodává dánský 
expert. 

Tvrdí, že po doušku kva-
litního vína se na jazyku 
dokonale odkryje kouzlo 
daného regionu. „Je nádher-
né odhalovat daný kraj pro-
střednictvím chuti jeho vín. 
Region je v dobrém víně cí-
tit, je znát jeho půda, mikro-
klima, chuť navíc zvýrazní 
propojení s  lokálními jídly. 
Když pak zavřete oči a víno 
ochutnáte, zjistíte o regionu 
všechno. To je přece vzrušu-
jící,“ zakončuje s úsměvem 
Flemming Teilgaard Lau-
gesen z Via del Vino.
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Když toužíte po luxusním kousku ob-
lečení, měli byste vsadit na nekom-
promisní kvalitu textilního materiálu. 
Tou se proslavil italský výrobce Loro 
Piana. Jedna z nejluxusnějších zna-
ček světa se nedávno usadila i v Praze 
– na prestižní adrese v Pařížské ulici. 
Zaměřuje se na ty nejnáročnější zá-
kazníky, kteří vyžadují u svých oděvů 
neobyčejný komfort, jemnost materi-
álu a vynikající zpracování. Zkrátka 
na ty, kteří se vyznají.

EXKLUZIVNÍ LÁTKY DĚLAJÍ  
VÝJIMEČNÉ ODĚVY

Firma, která byla založena v Itálii 
už v roce 1924, se zabývá především 
výrobou čistě vlněných, zejména kaš-
mírových látek. Z těch pak šijí na za-
kázku ty nejprestižnější salony, stejně 
jako luxusní značky – například fran-
couzský Dior. Podnik je stále (alespoň 
z části) rodinnou firmou – potomci za-
kladatele Pietra Loro Piany v ní mají 
dvacetiprocentní podíl, osmdesát 
procent drží symbol luxusu, znač-
ka LVMH, tedy Moët Hennessy Louis 
Vuitton. 

Loro Piana má šest manufaktur 
v Itálii, další tři v USA a jednu v Mon-
golsku. Nejkvalitnější vlnu hledají 
její lidé po celém světě – jen dlouhá, 
křehká, hladká vlákna, která zaručují 
bezkonkurenční kvalitu oděvní látky, 
a s pomocí špičkového krejčího je pak 
výsledek vyloženě uměleckým dílem. 

A za ta si značka nechá dobře za-
platit – například „obyčejné“ sako vás 
může stát i okolo 150 tisíc korun, ale 
ani takové investice nebudete litovat.

Přehrát 
video
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VÍTE,  ŽE.. .?
ČESKÉ PUKY 
VL ÁDNOU 
VŠEM

Hokej je českou národ-
ní vášní a naše repre-
zentace patří mezi nej-
užší světovou špičku. 
Co se týká hokejových 

puků, jsou Češi dokonce 
nepřemožitelnou velmocí. 
Právě české puky totiž byly 
klíčovou ingrediencí všech 
posledních velkých turnajů 
– jak mistrovství světa, tak 
i olympijských her. Zatím-
co před rokem se v  olym-
pijském Soči hrálo s kotou-

či náchodské Rubeny, na 
MS má monopol vsetínský 
 Gufex. 

Mohlo by se zdát, že na 
černém kousku gumy, kte-
rý působí fanouškům ra-
dost i zklamání, dohromady 
vlastně nic není. Vyrobit ten 
nejlepší puk ovšem není jen 
tak. Češi to umí. Třeba v ro-
dinné firmě Gufex vyrábějí 
puky, které „nečmárají“ po 
mantinelech a  nerozbíje-
jí tvrzená skla ani při těch 
nejtvrdších ranách, kdy 
může puk dosáhnout rych-
losti až 180 km/h. 

Vsetínský Gufex vznikl 
v roce 1990, puky tu začali 
vyrábět o čtyři roky později. 
Na světové scéně se poprvé 
objevily v roce 1998, tehdy 
se s  nimi Češi prostříleli 
v Naganu k olympijskému 
zlatu. Od té doby dodává 
Gufex puky nejen do celé-
ho hokejového světa, ale 
i do poměrně netradičních 
zemí, jako jsou Čína, Tchaj-
-wan, JAR či Mexiko. 

Také v Rubeně má výro-
ba puků dlouholetou tradi-
ci – dělají se tu už více než 
20 let. Jejich parametry 
rovněž odpovídají normám 
IIHF i  přísným požadav-
kům NHL a díky tomu míří 
do zaslíbených hokejových 
zemí. Rubena navíc zvažuje 
souboj s Gufexem o post vý-
hradního dodavatele puků 
pro mistrovství světa. 

Text
Martin Kavka

Foto
archiv Gufexu
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Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 
P. O. BOX 839, Česká republika
Informační linka KB: 800 521 521
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+420 955 559 550
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www.ceb.cz 
Markéta Krýslová 
manažerka GTB KB 
tel.: +420 955 541 550 
e-mail: marketa_kryslova@kb.cz 
Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 

Dotazy a připomínky můžete  
do KB zaslat i elektronicky na 
e-mailovou adresu: 
mojebanka@kb.cz.
www.kb.cz

KONTAKT NA KOMERČNÍ 
BANKU

Export Journal
Vydavatel: Corporate Publishing, s. r. o.
Hornoměcholupská 565
109 00 Praha 10
www.copu.cz

Produkce a grafické zpracování: 
Corporate Publishing, s. r. o.
Redakce: Martin Zika, Martin Kavka
Jazyková úprava: Petra Škeříková
Design: Vladimír Trčka
Foto: Vojtěch Vlk
Produkce: Soňa Jelínková - KB, 
Ditta Dvořáčková - CoPu
Vedoucí magazínu: Ditta Dvořáčková, 
+420 603 196 614, ditta.dvorackova@copu.cz

TIRÁŽ

www.uamk.cz
Komplexní informace o  silničních 
pravidlech k jednotlivým státům

www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_
statu 
Přehledně zpracované informace pro 
obchodní i turistické cesty

www.skyscanner.cz 
Jednoduché a intuitivní vyhledávání 
leteckých spojení s přímým odkazem 
na stránky leteckých společností
Android/iOS/WP8

www.tripadvisor.com
Pohodlné vyhledávání letů, hotelů 
i  ověřených restaurací, široká škála 
informací, šikovný zdroj informací 
také přímo v místě pobytu
Android/iOS/WP8

Náš tip: www.visaluxury - 
hotelcollection.com
Portál pro vyhledávání luxusního 
ubytování po celém světě. Kolekce 
zahrnující přes 900 hotelů garantuje 
vysoký standard poskytovaných slu-
žeb a status VIP zákazníka.

ROZCESTNÍK VYBRANÝCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 
PRO CESTOVÁNÍ
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Zdarma ke stažení v

MAGAZÍN EXPORT JOURNAL  
V TABLETU 

Majitelé iPadů a tabletů s operačním systémem Android si mohou 
magazín Export Journal stáhnout do svých zařízení a pohodlně v něm listovat 

kdykoli a kdekoli. Aktuální číslo najdete ke stažení zdarma na AppStore 
nebo Google Play po zadání hesla „Export Journal“. Kompletní obsah tištěného 

vydání časopisu je v aplikaci doplněn o interaktivní prvky. 

Rovněž internetová 
verze magazínu je obohacena 

o interaktivní prvky. 
Počítačové zobrazení časopisu 

nabízí pohodlnější čtení 
a především orientaci v článcích 

a tématech. Internetovou edici 
najdete na www.exportjournal.cz, 

kde si můžete přečíst 
i všechna starší vydání.


