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Výsledkem práce ekonomů jsou často vý-
hledy budoucího vývoje, podle kterých se 
řídí velké společnosti i centrální banky. 
Bez znalosti historie, schopnosti poučit 
se z ní a pochopení zákonitosti ekonomic-
kého vývoje, které dohromady určují chod 
společnosti, by ale přesnost takových pro-
gnóz byla na pováženou. V letošním roce 
je k takovému ohlédnutí nanejvýš zajímavý 
důvod – ohlížíme se totiž za sto lety samo-
statné československé a české existence. 

Tomu se věnujeme v našem hlavním 
článku, který je jakousi zjednodušenou re-
trospektivou proměn české společnosti 
a ekonomiky od roku 1918. 

Velkou část z tohoto období se ovšem 
česká ekonomika nerozvíjela ve svobod-
ných podmínkách a byla usměrňována 
politikou více, než bylo zdrávo. Ničivé ná-
sledky dvou světových válek i čtyřicet let 
škodlivých zásahů komunistické diktatu-
ry by pro nás měly být velkým poučením. 
To zdůrazňuje ve své stati Luděk Nieder-
mayer, poslanec Evropského parlamentu 
a bývalý viceguvernér ČNB, který mimo 
jiné poukazuje i na to, jak důležité je pro 
Českou republiku zakotvení mezi západ-
ními demokratickými státy v Evropské unii 
a přístup na unijní trh. 

Komerční banka se i díky tomu řadí 
k předním finančním institucím v zemi. 
V rozhovoru s Jitkou Haubovou, výkonnou 
ředitelkou korporátního bankovnictví KB, 
jsme se vydali sledovat kořeny Komerční 
banky, a to hluboko, k samým počátkům 
první republiky. Historie Komerční banky 
tak kopíruje všechny významné historické 
milníky této země za posledních sto let. 
A stejně jako česká společnost i Komerč-
ní banka si vede v demokracii a otevřené 
ekonomice dobře. Výhled ekonomického 
vývoje dovoluje doufat, že rok 2018 bude 
úspěšný. Je jasné, že zopakovat loňský 
úspěch bude obtížné, ale přesto platí, že 
nikdy v historii jsme se neměli lépe.

S pokorným optimismem se tedy mů-
žeme dívat do budoucna a věřit, že v mo-
derním světě díky naší flexibilitě, inovacím 
a technologiím, jež zapojujeme do našich 
služeb a produktů, obstojíme. 

Jan Juchelka
Předseda představenstva a generální  
ředitel Komerční banky 

PRVNÍCH 
STO LET
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Před sto lety se začala 
psát historie Československé 
republiky. Z hlediska ekono-
miky, ale nejenom jí, to ovšem 
nebyl začátek příliš slavný. Dů-
sledky 1. světové války totiž 
byly doslova zničující. Šťastná 
z nově nabyté nezávislosti, ov-
šem zároveň vyčerpaná a roz-

T É M A  Č Í S L A

bitá země musela co nejrychleji řešit něko-
lik mimořádně palčivých úkolů. Především 
zažehnat nebezpečí hladu, zabezpečit su-
roviny a palivo pro průmysl, zaměstnat de-
mobilizované vojáky a zvládnout inflaci. 

Aby toho nebylo málo, závěrečné měsíce 
války a poválečnou dobu provázela pande-
mie španělské chřipky. Jak v knize „České 
země v době první republiky“ upozorňuje 

Sto let na 
houpačce
Vývoj české ekonomiky a zahraničního obchodu provázely v prvních 
dekádách existence republiky mimořádně dramatické změny. Ukázaly, 
jak obtížné je pro nás samostatně se bránit velmocenským tlakům.  
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Zdeněk Kárník, životem za ni 
podle odhadů zaplatilo víc lidí, 
než kolik jich padlo ve válce, 
tedy 20–25 milionů. Zachvátila 
celou střední Evropu, v Praze 
nemoc řádila naplno od začát-
ku října 1918. 

Přídělový systém, který 
udržoval obyvatele na hranici 
vyhladovění, se tehdy úplně 
rozložil. Prudce rostla neza-
městnanost. Spousty vojáků 
byly demobilizovány, jenže 
na jejich místa byly již během 
války zaškoleny ženy a mlá-
dež. Ukončení válečných ob-
jednávek způsobilo, že v lednu 
1919 začali propouštět i takoví 
podnikatelé jako Tomáš Baťa. 
Nezaměstnanost rostla ne-
jen v textilkách a ve zbrojov-
kách. Rychle stoupal i nesou-
lad mezi vývojem cen a mezd. 
Důsledkem bylo děsivé roz-
růstání lichvy s potravinami, 
tzv.  keťasení.   

Tento neradostný stav byl 
zčásti důsledkem už předvá-
lečné situace, protože Rakous-
ko-Uhersko, ač po Rusku nej-
větší evropský stát, tehdy stálo 
mimo hlavní trendy světového 
hospodářství. V průběhu 19. 
a začátku 20. století pro ně byl 
typický pomalejší rozvoj mo-
derních tržních vztahů a také 
podnikání.

Od počátku závislí na 
okolních zemích
Protože České země byly v ob-
dobí monarchie závislé na ex-
portu, pro ekonomiku nově 

T É M A  Č Í S L A

vzniklého Československa byl určující 
vývoj v okolních státech. A to především 
v Německu, tedy u našeho už tehdy nej-
většího obchodního partnera. Ten ovšem 
v roce 1922 inicioval inflační krizi. Podle 
Jiřího Hejdy, významného předválečného 
národohospodáře, publicisty a podnika-
tele, prováděl německý ministr hospodář-
ství Hjalmar Schacht záměrnou politiku 
znehodnocování marky, aby dokázal, že 
Německo není schopné platit válečné re-
parace. Důsledkem byl mimo jiné pokles 
československé výroby v roce 1923 na 
55 procent předválečného stavu. Pak ov-
šem přišel tzv. Dawesův plán na obnovu 
Německa. Zemi byly poskytnuty půjčky 
s tím, že reparace bude splácet podle vý-
voje ekonomiky. Byla to významná injekce, 
díky níž německý průmysl už v roce 1927 
dosáhl na více než 120 procent úrovně vý-
roby z roku 1913.

To pochopitelně ovlivnilo i Českoslo-
vensko, jehož hospodářství začalo rychle 
růst. A export měl pro jeho ekonomický 
rozmach naprosto zásadní význam. Podle 
statistických údajů oxfordské publikace 
o zahraničním obchodu, jejímž autorem byl 
Zdeněk Drábek, jsme se z hlediska vývozu 
v roce 1929, kdy vrcholila konjunktura, do-
stali na 155 procent roku 1920, kdy začína-
la poválečná hospodářská krize.

Celá řada odborníků se shoduje, že jsme 
tehdy patřili mezi hospodářsky vyspělé ev-
ropské země. Dosvědčuje to mimo jiné 
i skladba exportu a importu. Postupně klesal 
vývoz i dovoz zemědělských produktů, který 
ukazoval na sílící industrializaci. Republika 
vyvážela z velké většiny nikoli suroviny, ale 
hotové průmyslové výrobky. Jak k tomu po-
znamenává Zdeněk Kárník, s hodnotou té-
měř 72 procent se v tomto směru řadila po 
bok Francie či Velké Británie. Jenže například 
v oblasti náročnějších strojů,  navazujících na 
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výrobu železa a oceli, kam pat-
ří mimo jiné automobily, dosa-
hoval náš export pouhých 2,5 
procenta. Z období dlouho před 
vznikem republiky také zůstá-
val vysoký exportní podíl textilu 
s téměř 35 procenty.

„Postavení naší republiky 
v oblasti zahraničního obchodu 
skýtá dostatečně přesvědčivé 
důkazy o tom, že sice náležela 
mezi průmyslově vyspělé stá-
ty Evropy, že jí však ty oprav-
du nejvyspělejší, jakými bylo 
např. Německo, Velká Británie, 
země Beneluxu, ale i další, tře-
ba Francie, celkem bezpečně 
předčily,“ píše Zdeněk Kárník 
ve zmiňované knize.

Zhruba po deseti letech exi-
stence samostatné republiky 
ovšem začalo jít do tuhého. Na 
konci roku 1929 odstartovala 

celosvětová hospodářská krize, která za-
sadila zahraničnímu obchodu tvrdou ránu. 
Průmyslová výroba padá o více než 40 pro-
cent. V roce 1933 počet nezaměstnaných 
dosáhl téměř milionu a o rok později, kdy 
byla krize nejhorší, česká koruna devalvo-
vala a export se zřítil prakticky na nulu.  

V područí Německa
Zatímco se situace kolem roku 1935 zača-
la pomalu zlepšovat, schylovalo se k další 
tragické ráně. Československo před sebou 
mělo jedno z nejtemnějších období histo-
rie. Rozbití země v důsledku mnichovské 
dohody a vzniku protektorátu Čechy a Mo-
rava mělo katastrofální dopady také v hos-
podářské oblasti. Nacisté násilně podřídili 
ekonomiku německým zájmům, de facto 
zlikvidovali samostatnou měnovou a fis-
kální politiku a rozbili hospodářské vztahy. 

V březnu 1939 byla zavedena nucená 
správa hospodářských podniků a už v prů-
běhu tohoto roku nacisté plně kontrolovali 

Video
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výrobu nejdůležitějších firem, jako byla pl-
zeňská Škoda, brněnská Zbrojovka, Poldi 
Kladno či Vítkovické železárny. Německý 
kapitál české podniky postupně ovládal 
a obchod se zahraničím byl řízen podle ně-
meckých potřeb.

Pod přímý vliv se dostaly i banky a po-
jišťovny, které byly během okupace sou-
stavně drancovány. Zcela pod německou 
kontrolou byly i finanční toky. Protektorát 
musel platit tzv. válečnou daň, která v roce 
1940 dosáhla tří miliard korun a o čtyři roky 
později již 12 miliard. 

O zahraničním obchodu v ob-
dobí protektorátu a druhé světové 
války se tím pádem prakticky mlu-
vit nedá. Většina průmyslové výro-
by plnila německé potřeby a Něm-
ci považovali české továrny za své 
vlastní.

Nadšené znárodňování
Po roce 1945 se lidé s nadšením 
vrhli do budování nového Českoslo-
venska. Politická orientace na teh-
dejší Sovětský svaz (SSSR) a  další 

Veliký znak republiky Československé 
byl jedním ze státních symbolů v letech 
1920 až 1938.

E X P O R T  J O U R N A L



socialistické státy, která vznikla 
už během války, se plně projevila 
i v hospodářské oblasti. Na počátku 
tzv. třetí republiky nahradily záko-
nodárnou moc dekrety prezidenta 
republiky, jejichž prostřednictvím 
došlo ke znárodnění dolů, bank, 
pojišťoven a veškerých klíčových 
průmyslových podniků s více než 
pěti sty zaměstnanci. Druhá, defi-
nitivní vlna znárodnění proběhla po 
komunistickém puči a nastolení to-
talitního režimu v únoru 1948.

Jak v knize „Zahraničně ob-
chodní politika ČR“ vysvětluje 
Lenka Fojtíková, postoje a názory 
veřejnosti se v tomto období utvá-
řely pod vlivem tragických zkuše-
ností se světovou hospodářskou 
krizí 30. let, která podle všeobec-
ně rozšířeného názoru většinu lidí 
zbídačila a odhalila neschopnost 
republiky postarat se v těžké chvíli 
o své občany. Takže opatření typu 
znárodňovacích dekretů byla při-
jímána s nadšením a podporovaly 
je kromě významných osobností 
i prakticky všechny politické stra-
ny. Tedy vyjma lidovců a Demokra-
tické strany Slovenska. 

Československá vláda vytvořila 
dvouletý plán obnovy poválečné 
ekonomiky na léta 1947 a 1948, 
jehož cílem bylo zvýšit životní úro-
veň obyvatel oproti předválečné 
situaci. Podle tehdejších autorů 
byl plán úspěšně splněn a pak se 
rozjely známé pětiletky budování 
socialistické společnosti a hos-
podářství. Ekonomické výsledky, 
zveřejněné v době socialismu, byly 
ohromující.   

T É M A  Č Í S L A

Zahraniční obchod má na naši ekonomiku 
zcela určující vliv. Někdy se dokonce uvá-
dí, že podíl vývozu na hrubém domácím 
produktu (HDP) dosahuje až 80 procent. 
To je ovšem podle analytiků Českého stati-
stického úřadu výrazně zkreslené tvrzení. 

Ti v roce 2009 v tiskové zprávě mimo 
jiné uvedli: „Abychom zjistili, jaká část vy-
robené produkce je skutečně určena pro 
vývoz, je potřeba srovnávat vývoz a cel-
kovou produkci.“ Autoři upozorňují, že 
produkce není totéž co HDP, protože od 
produkce je potřeba nejprve odečíst hod-
notu spotřeby pro další výrobu. Pro získání 
ukazatele HDP je potřeba hrubou přidanou 
hodnotu ještě upravit o hodnotu daní a do-
tací na produkty. „Skutečný podíl vývozu 
na produkci ekonomiky za rok 2007 byl 
podle údajů národních účtů v ČR 31 pro-
cent,“ docházejí k závěru. 

J A K O U  Č Á S T  H D P 
S K U T E Č N Ě  T V O Ř Í  E X P O R T 

„Skutečností ovšem bylo, že už na konci 
první pětiletky se projevila neefektivnost 
a kapitálová náročnost systému centrální-
ho plánování, která vedla ke státnímu fi-
nančnímu bankrotu, došlo k utajené měno-
vé reformě,“ uvádí Lenka Fojtíková. Od 70. 
let se začaly plně projevovat vážné hospo-
dářské problémy, které mimo jiné vyústi-
ly i ve zhoršenou pozici ČSSR ve světové 
ekonomice a pokles podílu země na světo-
vém obchodu.   

E X P O R T  J O U R N A L
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Monopol, PZO, RVHP…
V oblasti zahraničního obcho-
du získaly výsadní postavení, 
přesněji monopol, specializo-
vané společnosti. Ty byly po 
 reorganizaci v roce 1953 na-
hrazeny známými PZO, tedy 
podniky zahraničního obcho-
du. Měly monopol na vývoz 
a dovoz zboží, například Stroj-
export, Skloexport, Chemapol 
apod., nebo na obstarávání 
služeb, jako Čechofrakt, Če-
dok, Brněnské vzorkové vele-
trhy atd. 

Hned po vzniku seskupení 
nazvaného Rada vzájemné hos-
podářské pomoci (RVHP), kon-
trolovaného SSSR, se utvořila 
základní struktura teritoriální 
orientace našeho zahraniční-
ho obchodu. Skládala se pře-
devším ze socialistických zemí, 
které pokrývaly 69,8 procenta 
celkového dovozu. Necelých 

dvacet pět procent tvořily vyspělé kapitali-
stické země a z 5,6#procenta to byly země 
rozvojové. 

Československo vyváželo hlavně stro-
je a zařízení. Export byl také orientován na 
průmyslové spotřební zboží, především 
textil, a později, v důsledku problémů s od-
bytem do západních teritorií, jsme začali 
vyvážet i suroviny. Ve velké míře byl náš 
vývoz orientován také na zbraně a rozvo-
jové celky, které směřovaly hlavně do zemí 
rozvojových. V dovozu pak díky rostoucí 
spotřebě ropy převládla skupina paliv.

Jak konstatuje portál Czech.cz, který 
provozuje Ministerstvo zahraničí ČR, způ-
sobil pomalý růst našeho vědeckotechnic-
kého rozvoje a náročnost výroby to, že jsme 
postupně ztratili svou konkurenceschop-
nost vůči západním výrobcům. Podle od-
hadů bylo tehdy asi jen 3 až 5 procent čes-
koslovenského vývozu na špičkové úrovni.

Návrat mezi civilizované země
Výrazná proměna mezinárodní situace, sta-
tečnost některých skupin  československé 

1989 1993 1997 1998 2000

CPE 50 35 29,5 26,3 21,1

VTE 37,2 57,4 65,2 69,1 74,8

EU 31,9 52,7 59,9 64,2 68,5

RZ 7,5 7,8 5,3 4,9 3,8

Dramatická proměna exportu

CPE dřívější centrálně plánované ekonomiky Evropa + bývalý SSSR
VTE  vyspělé tržní ekonomiky
RZ  rozvojové země

Zdroj: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2015
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společnosti a také naprostá 
ztrouchnivělost vládnoucí-
ho režimu způsobila, že se po 
17. listopadu 1989 totalitní moc 
v  Československu sesypala 
jako domeček z karet. Byly tím 
nastartovány obrovské změ-
ny, kromě jiného samozřejmě 
i v ekonomice a zahraničním 
obchodu. 

Státní monopol PZO byl zru-
šen. Rozjel se rozsáhlý projekt 
přeměny centrálně plánované 
ekonomiky na ekonomiku trž-
ní. Její podstatou se samozřej-
mě stalo soukromé vlastnictví 
a konkurence. Je třeba zmínit 
rovněž akci, která neměla v ce-
losvětovém měřítku obdobu, 
a sice privatizaci. Postupně byl 
do soukromých rukou předán 
obrovský majetek malých i vel-
kých státních podniků a služeb.   

Pochopitelně začaly vznikat 
i firmy, které se pustily do mezi-
národního podnikání. Naprosto 
zásadní změna teritoriální i ko-
moditní struktury byla hlavní 
příčinou toho, že zahraniční 
obchod československé fede-
race zpočátku postihla krize. 
Vývoz výrazně poklesl a sou-
časně prudce stoupl dovoz ze 
západních zemí. 

Vztahy se státy s vyspělou 
tržní ekonomikou se ovšem po-
stupně dařilo prohlubovat a ob-
rat vzájemného obchodu s nimi 
začal růst. Schodek zahraniční 

bilance se postupně snižoval a v roce 2005 
se poprvé objevil přebytek. Jak před sed-
mi lety konstatoval týdeník Euro, zahranič-
ní obchod se v Česku zlepšoval zejména 
od roku 2004. Začal se totiž opírat o příliv 
přímých zahraničních investic a také vstup 
do Evropské unie, díky kterému padly ba-
riéry při obchodování s Unií. V roce 2011 
dosáhl desetinásobku hodnoty roku 1989, 
přičemž v té době už tvořil obchod se státy 
EU většinu tuzemského exportu. 

V této souvislosti je důležitá skutečnost, 
na kterou před časem upozornili analyti-
ci Českého statistického úřadu. Mimo jiné 
upravili rozšířené tvrzení o vysokém podí-
lu našeho exportu na HDP (více viz box). 
A také zdůraznili, že důležitá je pozice země 
v globálním produkčním řetězci. „Existují 
totiž země, které mají vysoké obraty za-
hraničního obchodu, ale přidaná hodnota 
vytvořená v domácí ekonomice je relativně 
nízká. Příkladem zemí s relativně nízkým 
poměrem HDP k produkci může být Česká 
republika s 39 procenty nebo Slovensko 
s 43 procenty,“ podotýkají.

Je zřejmé, že před Českou republikou sto-
jí velká výzva. Dodnes se totiž nedokázala 
zbavit označení montovna. Tento pejorativní 
výraz poukazuje na to, že spíše než skvělé 
nápady a hotové výrobky vyvážíme mezipro-
dukty, které jsou součástí projektů zahra-
ničních firem. Ekonomové navíc stále čas-
těji upozorňují na to, že konkurenční výhodu 
v podobě nízké ceny práce jsme už ztratili 
a že nám reálně hrozí odchod zahraničních 
firem. Řešením by tedy evidentně měly být 
inovace a moderní technologie. Uvidíme, jak 
si s tímto úkolem naše země poradí. Aby-
chom měli za dalších 100 let co slavit.
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Hlavní náplní tohoto vydání Export 
Journalu jsou proměny české ekonomiky 
v průběhu prvních sto let existence naše-
ho státu. Stoleté výročí ale bude záhy sla-
vit i české bankovnictví. Souvisí to také 
s Komerční bankou? 
Komerční banka vznikla delimitací ze Stát-
ní banky Československé až 1. 1. 1990. Ale 
skutečně lze říci, že její historie se začala 
odvíjet krátce po vzniku první republiky. 
Za jejího předchůdce totiž můžeme ozna-
čit tehdejší Bankovní úřad při ministerstvu 

S výkonnou ředitelkou korporátního bankovnictví Komerční banky 
Jitkou Haubovou jsme si povídali o počátcích tohoto finančního 
ústavu, který se možná pro leckoho překvapivě pojí se vznikem 
Československa. Řeč přišla i na aktuální výzvy „její“ oblasti obsluhy 
malých a středních firem, institucí veřejné správy a další témata.

financí, který vznikl vládním 
nařízením 11. března 1919. Pro 
nás je důležité, že tento úřad 
mimo jiné připravil vznik Ná-
rodní banky československé, 
která hrála v letech 1926–1939 
a poté 1945–1950 roli centrální 
banky Československé repub-
liky. Mimochodem z této doby 
si také přinášíme velký závazek 
a zároveň čest obsluhovat pod-
statnou část českých firem. 

A jak to bylo s Národní bankou 
Československou?
V roce 1950 došlo k přeměně ná-
rodní banky na Státní banku čes-
koslovenskou, která fungovala 
jako tzv. monobanka v systému 
centrálního řízení ekonomiky. 
No a vyčleněním její obchodní 
činnosti v roce 1990 byla právě 
založena Komerční banka. Chtě-
la bych k tomu říct, že se kla-
ním před všemi, kdo v průběhu 

Ráda se potkávám 
s lidmi, kteří vědí, 
co chtějí

Profinancovali jsme už 
přes pět tisíc projektů 
v hodnotě více než 
50 miliard korun.
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Působila jako generální ředitelka CzechTrade, vládní agentury na podporu 
obchodu. V Komerční bance pracuje na pozici výkonné ředitelky korporát-
ního bankovnictví, je zodpovědná za obsluhu malých a středních podniků 
a institucí veřejné správy. Byla rovněž spoluvlastníkem restaurace v Praze 
a členem správní rady Nadace Jistota Komerční banky. 
Jitka Haubová je vdaná, má dva devítileté syny.

K D O  J E  J I T K A  H A U B O V Á
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tohoto období pomáhali úspěš-
ně překonat řadu často drama-
ticky historických předělů.

Jaké máte na mysli?
Například novodobý zásad-
ní milník, kterým docela jis-
tě byla privatizace Komerční 
banky. Díky ní se z provinčního 
státního peněžního ústavu stal 
respektovaný bankovní dům, 
který je součástí renomované 
mezinárodní finanční skupiny 
Société Générale (SG).

Pojďme se u vývoje okolo ban-
ky po pádu totalitního režimu 
v roce 1989 na chvilku zasta-
vit. Jak jste sama předeslala, 
nebyl právě jednoduchý.
V již zmíněném roce 1990 
vznikl státní peněžní ústav, 
který byl o dva roky později 
přeměněn na akciovou spo-
lečnost. Jeho akcie se dostaly 
pod správu Fondu národního 
majetku ČR, který je následně 
uvolnil do kuponové privatiza-
ce. Až v roce 1997 vláda schvá-
lila prodej většinového balíku 
akcií strategickému partnerovi 
a o dva roky později bylo za-
hájeno první kolo výběrového 
řízení. V červnu 2001 pak vlá-
da svůj podíl prodala finanční 
skupině Société Générale.  

Ještě v březnu 2000 na tom 
ovšem banka byla velmi špat-
ně, ztrácela klienty i vklady. Co 
se stalo v následujících pat-
nácti měsících, během nichž 
se situace zásadně změnila?

Situace byla skutečně špatná, analytici 
tehdy odhadovali prodejní cenu banky 
na nejvýše 12–15 miliard korun. Ovšem 
za pouhý jeden rok se podařilo vývoj oto-
čit, krizový management výborně zafun-
goval. A majoritní balík akcií byl v červ-
nu 2001 prodán za 40 miliard korun, což 
řada odborníků označila za nejlepší ban-
kovní prodej v regionu střední a východní 
Evropy. 

Mluvila jste o tom, že Komerční banka má 
dlouholetou tradici v obsluhování velké 
části tuzemských firem. Vy působíte prá-
vě v oblasti malého a středního podni-
kání. S čím se v současné době potýkáte 
především?
Musíme se přizpůsobovat. To znamená 
snižovat administrativní nároky, srozu-
mitelně komunikovat, být stále přítom-
ní v regionech, zrychlovat a digitalizo-
vat své činnosti, automatizovat rutinní 
práci. Také používat co nejméně papí-
ru a většinu dat si vyměňovat on-line 
 přes internetové bankovnictví. To zname-
ná investice jak do programování, tak do 
kybernetické bezpečnosti a umění rozho-
dovat. To je totiž základ veškerého zjedno-
dušování. A přitom chceme stále přinášet 
zisky svým majitelům.

Komerční banka je aktivní i v oblasti ev-
ropských dotací. 
Bez ohledu na smysluplnost přerozdělo-
vání daní jsou podpory z evropských fon-
dů k dispozici a Komerční banka je dobrá 
v jejich spolufinancování. Profinancovali 
jsme už přes pět tisíc projektů v hodnotě 
více než 50 miliard korun. Sami jsme také 
požádali a přijímáme evropské úrokové 
a zajišťovací subvence, které slouží k vý-
hodnějšímu úvěrování malých a středních 
podniků.
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Píšete i dotační žádosti jmé-
nem klientů?
Dotační servis poskytujeme 
už skoro patnáct let. Ve všech 
regionech jsou naši specialisté 
schopni poskytnout servis spo-
jený s vyhledáním vhodných 
dotací, zpracováním žádosti 
a navržením financování, včet-
ně využití zvýhodněných úvě-
rových a záručních programů 
Evropské investiční banky, Ev-
ropského investičního fondu, 
Českomoravské záruční a roz-
vojové banky nebo Council of 
Europe Development Bank.

Jak vypadá současná situace 
na tomto poli?
I přes pomalý rozjezd stávající 
dotační periody Evropské unie 
se firmám otevírá řada zajíma-
vých dotačních výzev v ob-
jemu miliard korun. Většina 
z nich je spojená s inovacemi, 
vývojem a zaváděním nových 
výrobků nebo služeb a také 
s nákupem strojů, rozšiřová-

ním vlastního vývojového zázemí, úspo-
rami energií, zateplováním nebo výměnou 
topného či chladicího systému, výměnou 
výrobní technologie za energeticky méně 
náročnou či instalací fotovoltaických pa-
nelů na střechy a podobně. Ráda bych do-
plnila, že státní i evropské zdroje by letos 
měly připlout do oprav silnic I. a II. třídy, 
modernizace dopravních řešení, nákupu 
autobusů a rekonstrukcí škol a nemocnic 
včetně vybavení. Spolufinancování vlast-
ních zdrojů bankovními penězi je dnes žá-
danou variantou.

Ze způsobu, jakým o své práci mluvíte, 
čiší opravdové zaujetí. Prozraďte, co vám 
dělá největší radost?
Jsem nadšená, když se můžu setkávat 
s majiteli či obchodními a finančními ma-
nažery firem, kteří vědí, co chtějí. Jdou 
za svým snem. Srší nápady, často pro 
bankéře překvapivými. Jsou ochotni ak-
ceptovat riziko, tolerovat dílčí neúspě-
chy, překonávat s grácií změny na trhu, 
stále hledat talenty do svých řad, vyvážet 
za hranice či se tam plně etablovat. Dělá 
mi to radost o to víc, že jsme jedním z díl-
ků v této  skládačce. 
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Vývozci mají napilno
Ve světě zahraničního obchodu se připravuje celá řada mimořádně 
zajímavých projektů. Představíme vám některé z nich.

Už za dva a půl roku vy-
pukne poprvé v regionu Střed-
ního východu, jižní Asie a Af-
riky výstava EXPO. Hostit ji 
bude Dubaj, největší město 
Spojených arabských emirátů. 
„Přípravy akce tohoto rozsahu 
s sebou přinášejí významné 
obchodní příležitosti,“ podo-

týká Michal Nedělka, vedoucí zahraniční 
kanceláře CzechTrade v Dubaji. A upozor-
ňuje, že organizátor EXPO 2020 k přípra-
vám přistoupil velmi transparentním způ-
sobem a zřídil webový portál. 

„Všechny společnosti na světě tam 
mohou, na základě registrace, sledovat 
a ucházet se o zveřejňované obchodní pří-
ležitosti a tendry, a to již třetím rokem. Jde 
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o výjimku ze zde uplatňovaného 
pravidla, že zahraniční společ-
nosti se mohou obecně o tendry 
vyhlašované místními autoritami 
ucházet pouze prostřednictvím 
lokálních partnerů,“ říká Michal 
Nedělka.

V případě, že český podnika-
telský subjekt v teritoriu lokálního 
partnera má, otevírají se mu další 
možnosti účasti ve významných 
projektech. Jsou to například ten-
dry vypsané Dubai Municipality 
nebo Dubai Electricity and Water 
Authority (DEWA). Po zaregist-
rování na příslušných portálech 
je pak možné sledovat za uvede-
ných podmínek vyhlašované ten-

V Latinské Americe 
se očekává oživení 
investic do těžebního 
průmyslu.

dry a při respektování místních regulí se 
o ně ucházet. „Pravidlem bývá povinný 
poplatek za pořízení tendrové dokumen-
tace a složení vratné jistiny. V případě 
DEWA jde o 5 procent hodnoty soutěže-
né zakázky,“ dodává Michal Nedělka. 
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Pomůžou oborové veletrhy
V souvislosti s přípravami na EXPO 
2020 a očekávaným přílivem turistů 
také v Dubaji významně narůstá počet 
projektů hotelové výstavby, aby bylo 
možné uspokojit poptávku po ubytova-
cích kapacitách. Do roku 2020 má jen 
v Dubaji vzniknout na 70 000 nových 
hotelových pokojů. V této souvislosti 
je zde prostor pro uplatnění produkce 
zaměřené na hotelnictví a hotelové vy-
bavení všeho druhu na špičkové úrovni 
za konkurenční ceny. Také jsou poptá-
vány veškeré pokročilé stavební mate-
riály a technologie pro Smart Cities.

„Ideální platformou pro nalezení 
obchodních partnerů ve Spojených 
arabských emirátech je účast na du-
bajských oborových veletrzích,“ říká 
Michal Nedělka. Zahraniční kancelář 
CzechTrade Dubaj se podle něj bude 
v roce 2018 účastnit formou společ-
ných stánků například veletrhu Hotel 
Show 2018, zaměřeného na vybave-
ní hotelů, dále Gitex 2018, pro oblast 
informačních technologií, nebo Big 
5 2018, což je stavební veletrh. Čes-
ké společnosti se tam mohou uplatnit 
v roli subdodavatelů.

Další významnou příležitost skýtá 
podle Michala Nedělky možnost po-
dílet se na realizaci expozice České 
republiky na EXPO 2020. Například 
v polovině února bylo spuštěno výbě-
rové řízení na realizátora národního 
pavilonu. Soutěž se skládá ze dvou 
kol a potrvá přes sto dní. Podrobné in-
formace jsou k dispozici na webových 
stránkách EXPO 2020.

Latinská Amerika láká
Čeští vývozci by měli svou pozornost 
zaměřit také na dění v Latinské Ame-

rice. V regionu se totiž očekává 
oživení investic do těžebního prů-
myslu, především těžby a zpraco-
vání mědi, nově i lithia a molybde-
nu. Otevírají se šance především 
pro dodavatele třídiček, drtiček, 
pásových přepravníků, ale i pneu-
matického nářadí apod. Například 
Chile musí vzhledem k neexistující 
domácí výrobě veškerá zařízení to-
hoto typu dovážet, takže stát nevy-
tváří dovozu žádné administrativní 
překážky.

Představeny už byly i některé 
konkrétní plány. Největší světový 
producent mědi Chile připravuje 
několik těžebních projektů v hod-
notě okolo 100 milionů dolarů. Ve 
druhé polovině loňského roku se 
totiž cena mědi vyšplhala na dvou-
leté maximum, zvýšila se zaměst-
nanost v důlním průmyslu a port-
folio projektů se poprvé za čtyři 
roky rozšířilo. Přesto vloni získal 
zelenou pouze jeden, konkrétně 
společnost BHB Billiton na expanzi 
v dolu Spence za 2,5 miliardy do-
larů. Diego Hernández, prezident 
Národní těžební společnosti, ov-
šem prohlásil, že vloni ještě prak-
ticky nikdo nebyl připraven inves-
tovat miliardy do důlních projektů, 
ale jedna či dvě velké investice po-
dle něj spustí řetězovou reakci. 

Jedna z největších chilských tě-
žebních firem Antofagasta Minerals 
oznámila rozšíření aktivit ve svém 
vlajkovém dole Los Pelambres, což 
by mělo každoročně zvýšit kapa-
citu vytěžené mědi o 55 000 tun. 
Vedení společnosti plánuje také 
pořízení doplňkové infrastruktu-
ry. Přibližně 780 milionů dolarů by 
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správní rada firmy. Mělo by k tomu dojít ve 
druhé polovině roku, až získají všechna ne-
zbytná povolení. 

Argentina: Nejen energetika
Zajímavé příležitosti nabízí také Argenti-
na, zejména v oblasti obnovitelných zdro-
jů energie. Například v rámci programu 

mělo stát zařízení, které si lépe 
poradí s tvrdší rudou, a okolo 
520 milionů zařízení na úpravu 
vody odsolováním. Antofagas-
ta tedy očekává zvýšení svých 
výdajů v letošním roce o více 
než 1 miliardu dolarů. Investi-
ci ještě bude muset schválit 

Rumunsko chce do roku 2020 postavit 
přibližně 209 kilometrů silnic.
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RenovAr, který zahrnuje foto-
voltaiku, větrnou energii, malé 
vodní elektrárny i jadernou 
a tepelnou energii, se počí-
tá s rozšířením celkové kapa-
city o 21 000 megawattů do 
roku 2025. 

V těžebním průmyslu se 
chystá okolo třiceti nových tě-
žebních projektů – konkrétně 
jde o zlato, stříbro, měď, draslík, 
břidlicový plyn a ropu. Ve strojí-
renství země posiluje vlastní vý-
robu v mnoha oborech, zejména 
však v automobilovém průmys-
lu a energetice. Argentina také 
zavedla speciální dovozní režim 
v oblasti petrochemie, konkrét-
ně snížila daňové zatížení pro 
řadu strojů.

Nové projekty se chystají 
i v infrastruktuře. Jde o silnice, 
přístavy a letiště či železnice. 

Právě na železnici má proběhnout velká 
obnova a stávající síť má být rozšířena. 
Dojde také na elektrifikaci či obnovu stro-
jového parku.

Podle zástupců agentury CzechTrade 
se prakticky ve všech latinskoamerických 
zemích zaměřuje intenzivní pozornost na 
zdravotnictví. Například v Argentině se 
za předešlé vlády začaly objevovat vážné 
problémy s dodávkami základního zdra-
votnického materiálu. Po příchodu nového 
kabinetu se rozjela příprava nových, trans-
parentních pravidel výběrových řízení, což 
zpomalilo realizované tendry. Nenaplněné 
kapacity z prvních dvou let nové vlády se 
ovšem přesouvají do dalšího období. 

Dodavatelem německých firem
Zajímavé věci se dějí i v Evropě. Například 
Rumunsko chystá velké projekty ve sta-
vebnictví, mimo jiné ve výstavbě dopravní 
infrastruktury. Do roku 2020 chce posta-
vit přibližně 209 kilometrů silnic a během 

Video
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stejného období realizovat 
projekty železniční infrastruk-
tury za přibližně 43 miliard eur.   

Za jeden z perspektivních, 
byť poněkud netradičních sek-
torů v Itálii považují zástupci 
CzechTrade hudební nástro-
je. Tento segment zažil v po-
sledních letech velmi dobré 
období – v roce 2015 vzros-
tl o 10 procent a v roce 2016 
o dalších osm. O perspektivách 
oboru vypovídá fakt, že bilance 
zahraničního obchodu země je 
v této oblasti negativní. Takže 
i když je Itálie tradičním expor-
térem hudebních nástrojů, stá-
le více dováží než vyváží. Italští 
distributoři tedy nakupují z více 
než padesáti procent u zahra-
ničních výrobců. 

V polovině května proběhne 
v Plzni akce nazvaná Sourcing 
Day Tschechien 2018, kterou 

organizuje CzechTrade ve spolupráci se 
svým německým zastoupením v Düssel-
dorfu a za finanční podpory Komerční ban-
ky. Reprezentanti českých firem budou mít 
příležitost hovořit s nákupčími význam-
ných německých firem o konkrétních na-
bídkách. Jak uvedl portál BusinessInfo.cz, 
z Německa by měli dorazit zástupci napří-
klad společnosti Liebherr, jednoho z nej-
větších výrobců stavebních strojů na svě-
tě, dále firmy Class, největšího evropského 
výrobce kombajnů, či firmy Miele, která 
patří s obratem 4 miliardy eur a 20 000 
zaměstnanci k lídrům ve výrobě domácích 
spotřebičů. 

Podle generálního ředitele CzechTrade 
Radomila Doležala patří tyto dodavatel-
ské dny, tzv. Sourcing Days, k nejefektiv-
nějším nástrojům CzechTrade. Spojují totiž 
české firmy s konkrétní zahraniční poptáv-
kou. Čeští dodavatelé podle něj procházejí 
předvýběrem ze strany nákupčích a zájem 
o jednání o konkrétních obchodech je tím 
pádem oboustranný.  
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Varné sklo Simax a sklárny Kava-
lier jsou pojmem na tuzemském trhu 
i v zahraničí. Mnozí z nás mají výrobky 
z Kavalierglassu doma, používají se 
ale třeba i v laboratořích, neboť vydrží 
extrémní výkyvy teplot. Proto je firma 
úspěšná po celém světě a téměř 95 % 
své produkce vyváží, a to do více než 
90 zemí. Opírá se o 180letou tradici 
ve výrobě borosilikátového skla, záro-
veň však neustále investuje do nových 

Kavalieru pomáhá při 
exportu 180letá historie

výrobních kapacit i produktového 
portfolia. 

Historie firmy sahá až do roku 
1837. Slyší na to v exportních te-
ritoriích? 
Budování značky vyžaduje čas, 
takže nám dlouhá historie fir-
my pomáhá. Samostatný export 
zahájily sklárny už v roce 1891, 
kdy začaly budovat síť stálých 
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 zákazníků v USA, Anglii nebo tehdejším 
carském Rusku. Od té doby jsme přestá-
li různé kritické mezníky a právě historie 
a bohaté zkušenosti jsou výhodou, kterou 
naši zákazníci a obchodní partneři oceňu-
jí. Řada z nich vznikla před několika de-
sítkami let, jsou to často firmy vlastněné 
či vedené několikátou generací, a to, že 
jsme pro ně tolik let stabilním a spolehli-
vým partnerem, nás staví do role priorit-
ního dodavatele. 

Které země jsou pro vás nejdůležitější? 
Největší podíl našich produktů končí 
v Evropě, kde hraje prim Německo – tam 
působí jako distributor naše sesterská 

„Za posledních osm 
let jsme zdvojnásobili 
obrat i díky synergiím 
s dalšími společnostmi 
v holdingu Kavalier, 
v nichž vyrábíme obaly 
či plastové a další 
komponenty do našich 
produktů,“ říká Radovan 
Musil. 

Radovan Musil
Výkonný ředitel společnosti Kavalierglass, a.s.
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D E T A I LY  S P O L U P R Á C E
S  K O M E R Č N Í   B A N K O U

„Kavalierglass pravidelně používá roz-
sáhlé portfolio platebních produktů od 
jednoduchého platebního styku až po za-
hraniční, dokumentární a inkasní platby 
různých druhů,“ říká bankovní poradkyně 
Dagmar Staňková, která se o firmu v Ko-
merční bance stará. Vzhledem k tomu, že 
společnost obchoduje převážně se zahra-
ničními firmami, snaží se dealing KB o co 
nejvýhodnější nastavení zajišťovacích 
měnových strategií proti pohybům kurzů. 

„Financování svých investic Komerční 
bankou firma nevyužívá – Kavalierglass 
je natolik silnou společností, že si vše 
potřebné dosud řešila z vlastních zdro-
jů,“ dodává Dagmar Staňková. 

 obchodní firma Bohemia Cristal. Dal-
šími významnými oblastmi jsou USA, 
asijské země, Dálný východ apod. 
V minulosti patřilo mezi přední trhy 
Rusko, kde jsme ale kvůli tamní eko-
nomické situaci podíl téměř ztratili – 
ovšem nyní se snad začíná blýskat 
na lepší časy a doufáme, že se nám 
podaří zahájit spolupráci s novým 
partnerem. Velkou školou pro nás 
byl i propad prodejů na Ukrajinu, kde 
nás přibrzdila politická situace a teď 
se snažíme pomalu vrátit na někdejší 
pozice. 

Na jaké další trhy byste rádi pronikli? 
Prostor pro nové příležitosti vidím 
v Jižní Americe, Vietnamu, Číně a dal-
ších zemích. Export je nikdy nekončící 
aktivita, ale zároveň také výzva, která 
nás baví, těší a motivuje. 

Video
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O příčinách dobré kondice ekonomiky, jejích perspektivách 
a nedůvěře v nás samotné.

Členství v EU 
je pro nás  
nenahraditelné

Ekonomice České repub-
liky se v posledních letech vý-
borně daří. Není to ovšem pro-
to, že bychom ostatním zemím 
ukazovali, „jak se to má dělat“. 
Za růstem z velké části stojí 
naše pomalejší cesta z rece-
se, která vypukla v roce 2008. 
A my to teď prostě doháníme. 

V posledních dvou až třech 
letech ekonomiku také výraz-
ně ovlivňuje souběh dvou dů-
ležitých faktorů. Jednak výraz-
ně zlepšená poptávka našich 

hlavních obchodních partnerů a jednak se 
naplno projevila politika oslabování koru-
ny, která podpořila export. Zároveň s po-
silováním těchto dvou faktorů došlo k ur-
čitému napětí na trhu práce. Přineslo to 
růst mezd, který konečně způsobil konec 
omezování spotřebitelské poptávky. A to 
nás žene rychle kupředu. 

 
Firmy budou pod tlakem
Je ale třeba přemýšlet, co můžeme pro 
udržení růstu udělat. Už teď totiž pozo-
rujeme jevy, které nebude snadné zvlád-
nout. Napětí na trhu práce a posilování 
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koruny vytváří obrovský tlak na ziskovost 
firem. Očekávám, že v průběhu příštích 
dvou až tří let porostou mzdy o cca dvacet 
procent. Koruna nejspíš dlouhodobě posílí 
přibližně o deset procent oproti úrovni, na 
které byla v období intervencí České ná-
rodní banky. Z toho nám vychází růst ve 
výši 30 procent na straně mzdových ná-
kladů v eurech. To pochopitelně přinese 
neskutečný tlak na produktivitu firem a je 
jasné, že řada z nich bude mít problémy. 
Ovšem v zásadě lze říct, že jde o zdravý 
trend. Jistě nechceme donekonečna žít 
pouze z nízkých mezd. Důležité ale je, aby 
byl tento proces postupný.

Evropská ekonomika jako celek prochá-
zí obdobím stabilního, byť ne příliš rych-
lého, nicméně dobře rozloženého růstu. 
To by mělo pokračovat, protože riziko-
vých faktorů je v současnosti až neobvyk-
le málo. Důležité je, že růst nejde na úkor 
prohlubování fiskálního schodku.

Slabá místa samozřejmě jsou. Ne všude 
třeba probíhají potřebné strukturální refor-
my. Jako příklad lze uvést rozdíl mezi Špa-
nělskem, které v posledních letech uděla-
lo slušný pokrok, a Itálií, která má výrazně 
větší problémy. Slovní spojení strukturál-
ní reformy dnes už možná zní jako klišé. 
Jenže stále platí, že jsou alfou a omegou 
dlouhodobého růstu. Další rizika jsou jistě 
v oblasti politických rozhodnutí, která mo-
hou pokazit dobrou ekonomickou situaci. 
Příkladem je třeba brexit.

Nevěříme si
Letos slavíme výročí 100 let založení naší 
republiky. Často si připomínáme, že jsme 
v prvních dvou dekádách existence repub-
liky patřili ke špičce světové ekonomiky. Je 
ale dobré si uvědomit, že jsme měli velmi 
slušný základ průmyslové tradice Rakous-
ka-Uherska. Navíc v té době byla konkuren-

ce na úplně jiné úrovni než dnes. A je třeba 
si i přiznat, že si ekonomiku první republi-
ky do určité míry idealizujeme. Například 
měnová politika v té době rozhodně nebyla 
optimální. Po roce 1948 jsme vstoupili do 
komunistického marazmu a tzv. východní 
blok začal od 70. let drasticky zaostávat. 
Zpět na trajektorii růstu a konkurence-
schopnosti jsme se začali dostávat až díky 
členství v EU a přístupu na její trh. 

Bohužel se mi zdá, že se v součas-
nosti začíná projevovat jakási nedůvěra 
k evropským partnerům. Navíc mám na 
základě rozhovorů s lidmi pocit, že nám 
chybí důvěra v nás samotné a v naši pozi-
ci. Jako bychom nevěřili, že dokážeme být 
důležitým a spolurozhodujícím partnerem 
v tomto jedinečném projektu, který je pro 
naši budoucnost důležitý. To nás hodně 
oslabuje. 

Dohání nás snad naše minulost, tedy 
fakt, že jsme ne vždy mohli žít a konat svo-
bodně? Jako bychom v rámci spolupráce 
potřebovali bojovat s těmi, kdo nad námi 
mají zdánlivě či fakticky navrch. Připadá 
mi, že nedokážeme přijmout spoluzodpo-
vědnost a že se u nás velmi lehce prosa-
zuje pohled „my vs. oni“. 

Dohání nás snad 
naše minulost, 
tedy fakt, že jsme 
ne vždy mohli žít 
a konat svobodně?
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Myslím si také, že jsme si z ko-
munismu přenesli implicitní dů-
věru k tomu, co je napsané. Je 
to velký problém zvlášť v dnešní 
době, kdy některé tiskoviny věnu-
jí pozornost iracionálním věcem. 
Důsledky se začínají projevovat. 
Osobně už jsem se setkal s něko-
lika zahraničními firmami, které 
berou vážně volání části tuzemské 
společnosti po našem vystoupe-
ní z EU. Samozřejmě přemýšlejí, 
v jakých zemích budou investovat 
více a v jakých méně. A faktem je, 
že některé dnes zcela reálně zva-
žují určitou decentralizaci smě-
rem od Česka. V takto citlivých 
problémech je více než důležité, 
abychom důkladně promýšleli, co 
všechno mohou důsledky našeho 
jednání způsobit.

 
Unijní trh nás žene dopředu
Vliv členství v Evropské unii na 
ČR je naprosto nezastupitelný. 
Pro naši zemi, po desetiletí zmíta-
nou rozmary světových mocnos-
tí, je zásadní hodnotové, politické 
a společenské ukotvení. Z hledis-
ka ekonomiky je pro nás nejdůle-
žitější přístup na unijní trh. Někteří 
lidé si myslí, že pro Němce je stej-
ně důležitý obchod s ČR jako pro 
nás s nimi. To samozřejmě není 
pravda. Malé země profitují z ote-
vřeného velkého trhu mnohem 
více než velké. Je to něco, co naši 
ekonomiku žene kupředu. 

A nejde jen o cla a stejné normy 
pro všechny. Zásadní roli pro nás 
hraje Schengenská dohoda. Ne-
mám teď tolik na mysli volné ces-
tování. Kdyby české kamiony za-

L U D Ě K  N I E D E R M A Y E R
Poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB

čaly být předmětem kontrol na hranicích, 
byť třeba jen bezpečnostních, značně by to 
našim firmám zkomplikovalo situaci. Za po-
slední roky jsme se totiž vyprofilovali pře-
devším jako významný finální dodavatel. 
Takové omezení by tedy českým exporté-
rům významně ztížilo logistiku, jejíž plynu-
lost je pro jejich byznys nesmírně důležitá. 
Přineslo by jim to značné náklady atd. 

Zmiňovaný brexit ukazuje, jak snadno 
se země může dostat z Evropské unie ven, 
a nás oslabuje už jen diskuze o tom. Po-
kud bychom skutečně vystoupili, mělo by 
to pro ČR drtivé dopady. Jak ekonomické, 
tak samozřejmě možná ještě závažnější 
důsledky politické a bezpečnostní. To, že 
žijeme v civilizované, svobodné západní 
zemi, rozhodně není samozřejmost. Je to 
naopak velmi křehký stav, a o demokracii 
je třeba neustále bojovat.
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Fond CPR Global Disruptive Opportunities – až třikrát rychlejší než 
trh, to je potenciál růstu budoucnosti.

Investujte 
do světa zítřka
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Umělá inteligence, roboti, au-
tonomní auta, létající drony, dotyko-
vé telefony, solární energie, chytré 
plánovací ledničky, chytrá domác-
nost… Včera byste tomu možná ne-
věřili, dnes je to běžným standardem. 
Všechna tato témata a mnohem více 
spojuje slovo disruptivní, které ozna-
čuje převratnou inovaci, inovaci, jež 
mění životní styl i spotřební zvyky, 
definuje nové pracovní postupy a vý-
robní a komunikační procesy. Využít 
obrovského potenciálu růstu můžete 
nyní i vy, a to prostřednictvím unikát-
ního fondu, který nemá, co se tématu 
týče, konkurenci: CPR Invest – Global 
Disruptive Opportunities.

Investoři, kteří uvažují o nových, za-
jímavých investičních příležitostech, 
by neměli na trhu přehlédnout akciový 
tematický fond CPR Global Disruptive 
Opportunities. Je to celosvětově uni-
kátní fond, investující do akcií společ-

ností spojených s fenoménem 
tzv. disruptivních neboli pře-
vratných inovací. Jde o spo-
lečnosti, které mění životní 
styl i spotřební zvyky, definují 
nové pracovní postupy a vý-
robní a komunikační procesy. 
Fond je pro klienty dostupný 
v české měně.

Proč inovativní firmy
Investovat do inovativních 
firem, respektive firem, kte-
ré se snaží na trhu prosadit 
až s převratnými inovacemi, 
je pro klienty velice výhodné. 
Je to fenomén, který není tolik 
závislý na ekonomických pod-
mínkách či tržních změnách. 
Výkonnost fondu tak může být 
mnohem robustnější a stálej-
šího charakteru. Fond CPR 
Global Disruptive Opportuni-
ties je svým pojetím velmi uni-
kátní. Jeho prostřednictvím 
budou lidé vlastnit společ-
nosti, které využívají megat-
rendy (demografické změny, 
globalizace, technologické 
inovace, environmentální vý-
zvy), mění zaběhlý řád a tvo-
ří nové tržní prostředí. Šíření 
inovací se zároveň díky glo-
balizaci a technologickému 
pokroku neustále zrychluje 
a tržby inovativních společ-
ností rostou až třikrát rychleji 
než trh.

Portfolio fondu
V portfoliu fondu naleznou in-
vestoři dva typy firem – nové 
inovátorské společnosti a pak 

Investovat do 
inovativních firem, 
které se snaží na 
trhu prosadit až 
s převratnými 
inovacemi, je pro 
klienty velice 
výhodné. 
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i zavedené, silné hráče. 
První kategorie společ-
ností často přichází s re-
volučními novinkami, za-
vedené firmy se zase na 
nové prostředí úspěšně 
adaptují a vyvíjejí nové, 
efektivnější, praktičtější, 
rychlejší, odolnější či jinak 
lepší produkty a služby. 
Nejedná se tedy o žádné 
společnosti typu start-up, 
ale firmy, které na trhu pů-
sobí již desítky let, umí se 
přizpůsobit a často zcela 
změnily svůj původní ob-
chodní model, aby docí-
lily vedoucího postavení 
v oblasti inovací.

Příkladem druhé skupi-
ny firem – zaběhlých hrá-
čů –, které jsou v portfo-
liu fondu obsaženy, jsou 

společnosti Google, PayPal, CISCO či Si-
emens. Všechno to jsou zavedené, reno-
mované společnosti, které patří mezi lídry 
ve svých oborech.

Pro koho je fond určen
Cílem fondu je překonat výkonnost svě-
tových akciových trhů v horizontu 5 let+ 
pomocí investování do společností sou-
visejících s převratně inovačním téma-
tem. Je tak určen všem investorům, kte-
ří chtějí dosáhnout vyšších zisků než na 
světových akciových trzích, při přijmutí 
stejně vysokého rizika kolísání investi-
ce, v dlouhém období (minimálně 5 let), 
a chtějí diverzifikovat své portfolio.

Tuto unikátní příležitost nabízí na trhu 
Komerční banka ve spolupráci s Amundi 
(www.amundi-cr.cz). Skupina Amundi je 
největším správcem finančních aktiv v Ev-
ropě. Pod svou správou má více než 1,4 bi-
lionu eur a pyšní se prestižním londýnským 
oceněním Správce aktiv roku.
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Máme „našlápnuto“
na další úspěšný rok
Loňský rekordně úspěšný rok česká ekonomika v dalších letech jen 
velmi těžko překoná, přesto se na vlně nadprůměrné výkonnosti 
poveze i letos. Proti loňsku se nebývalý růst HDP o něco zpomalí, 
stále ale tuzemská ekonomika poroste i letos nadprůměrným 
tempem. Problémem je, že se ekonomika dostala na svůj potenciál 
a dalšímu zrychlení růstu brání nedostatek pracovních sil, kvůli 
čemuž musela začít řada firem zakázky i odmítat.

Pro rok 2018 bude zá-
sadní to, jak rychle bude Fe-
derální rezervní banka USA 
(Fed) zvedat úrokové sazby. 
Ty se už téměř deset let na-
cházejí poblíž svého histo-
rického minima. Přesto vše 

nasvědčuje tomu, že růst úrokových sa-
zeb bude pokračovat jen umírněným 
tempem. Proto by nejsilnější ekonomika 
světa měla dál vykazovat solidní výkon-
nost. Odhady jsou poměrně optimistické –  
kupříkladu analytici společnosti Amundi 
očekávají růst na úrovni dvou procent.
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Optimistické výhledy jsou spo-
jené i evropskou ekonomikou. 
Hospodářství eurozóny těží ze 
silného mezinárodního obchodu 
a domácí aktivity. Díky uvolněné 
měnové politice a úvěrovým pod-
mínkám by měl růst pokračovat 
i v dalších letech. HDP zemí eu-
rozóny jako celku by mohl dosáh-
nout minimálně stejné výkonnosti 
jako ekonomika USA.

Zpřísňování měnové politiky 
nemine ani Česko. Ani Česká ná-
rodní banka nezůstane pozadu 
se zvyšováním úrokových sazeb. 
Otázkou zůstává, kolikrát a jak vý-
razně navýší centrální bankéři klí-
čovou sazbu ve zbytku letošního 
roku. V současné době činí dvou-
týdenní repo sazba jen 0,75 pro-
centa. Rychlost zvyšování sazeb 
bude záviset mimo jiné také na 
kurzu koruny. V této souvislosti se 
stále více skloňuje další posilování 
české měny. Ekonomové z Amundi 
očekávají, že kurz koruny se v příš-
tím roce již dostane pod úroveň 
25 CZK/EUR.

Investiční výhledy
Solidní potenciál růstu mají americké ak-
cie. Měly by ale přinést výkonnost blízkou 
historickému průměru, která bude proti 
americkým dluhopisům méně atraktivní 
vzhledem k vyšším sazbám a uplynulému 
období nadvýkonnosti amerických akcií 
proti evropským. Mezi nejdoporučova-
nější tituly pro investice v letošním roce 
patří zejména společnosti z finančního 
sektoru. Těm by mohly nejvíce pomoci 
vyšší úrokové sazby, nižší korporátní daně 
a růst ekonomiky. Opatrnost se naopak 
doporučuje v případě akcií sektorů spo-
třeby, realit a utilit, u kterých hrozí horší 
výkonnost, a to právě kvůli růstu úroko-
vých sazeb. Naopak nadvýkonnost slibují 
akcie eurozóny – zejména díky předpoklá-
danému zlepšení firemních zisků. Oproti 
státním dluhopisům jsou akcie eurozóny 
podstatně atraktivnější. 

Výkonnostně skomírat ale bude pe-
něžní trh v eurozóně. Analytici z Amundi 
neočekávají v dalších deseti letech vyšší 
roční výkonnost než 0,8 procenta. Důvo-
dem je obtížný návrat inflace na normální 
hodnoty a nejistoty ohledně dlouhodobé-
ho růstu. 
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Zajímavým vývojem prošel v průběhu sta let existence 
Československa vztah mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Na 
první pohled by se mohlo zdát, že až tolik se toho do dnešních 
dnů nezměnilo. Osmihodinová pracovní doba nebo podpora 
v nezaměstnanosti totiž byly zavedeny už v období první 
republiky. Tak jednoduché to ale není.

„V prosinci 1918 byl vy-
hlášen zákon o osmihodino-
vé pracovní době. Vzhledem 
k tomu, že Mezinárodní orga-
nizace práce přijala příslušnou 
konvenci až v roce 1919, byla 
ČSR patrně prvním státem na 
světě s takovým zákonem,“ říká 

Jakub Rákosník, docent Ústavu hospodář-
ských a sociálních dějin FF UK. Zároveň ov-
šem zdůrazňuje, že pracovní dobu v tomto 
rozsahu už předtím běžně i v zahraničí tak-
to regulovaly kolektivní smlouvy. 

„Tehdy se ovšem běžně pracovalo i v so-
botu, pracovní týden měl 48 hodin. Teprve 
komunisté v padesátých letech pracovní 

Nekonečné 
hledání rovnováhy
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sobotu zkrátili a od roku 1968 ji zruši-
li úplně,“ upozorňuje Jakub Rákosník. 
Mezi válkami neexistoval žádný záko-
ník práce a různé stavy zaměstnanců 
měly svá vlastní pravidla. Například 
veřejní zaměstnanci spadali do úplně 
jiného režimu pracovních podmínek 
i sociálního zabezpečení než dělníci. 
Své předpisy měli horníci, manažeři 
v soukromém sektoru také. 

Právě v tom je podle Jakuba Rákos-
níka největší rozdíl oproti současnos-

ti. Dnes existuje více méně jed-
notný právní režim výkonu závislé 
práce, což tehdy nebylo. Sociální 
práva byla celkově omezenější – 
například zákonná dovolená do-
sahovala oproti dnešním standar-
dům čtvrtinové délky. Starobní 
důchody byly před desítkami let 
daleko diferencovanější, než je to 
v dnešním, silně rovnostářském 
systému. 

Socialismus vs. kapitalismus
Takzvaná třetí republika odstar-
tovala ukončením druhé světové 
války. Po většinu existence ji ovlá-
dal nedemokratický režim, který se 
ovšem honosil tím, že v oblasti za-
městnaneckých práv a sociálního 
zabezpečení poskytoval oproti ka-
pitalistickým zemím svým obyva-
telům významné jistoty a výhody. 
Jenže podle některých odborníků 
byla práva zaměstnanců v období 
komunistické nadvlády v letech 
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Téměř třicet let po 
pádu totalitního 
režimu tři čtvrtiny 
zaměstnavatelů 
nejsou spokojené 
s pracovněprávní 
legislativou. 

zaměstnanec se ovšem nemusel obávat 
ztráty zaměstnání. Srovnávat míru štěd-
rosti sociálních států pak podle něj také 
není s ohledem na nesrovnatelnost režimů 
statistik jednoduché, ale současné výzku-
my se spíše přiklánějí k názoru, že západní 
sociální státy byly štědřejší. Souviselo to 
ovšem i s jejich větší ekonomickou produk-
tivitou. 

V minulých dekádách se rovněž drama-
ticky proměňovala síla pozice zaměstnava-
telů vůči zaměstnancům. Až do roku 1870 
byly zakázány stávky i výluky. Masové od-
borové hnutí se v českých zemích zača-
lo formovat teprve po roce 1890. A ještě 
později, po roce 1900, se objevily první 
kolektivní smlouvy. Ve 30. letech minulé-
ho století stát opakovaně stanovoval jejich 
prodlužování, aby zaměstnavatelé neustá-
le netlačili na snižování mezd. 

Poválečná ekonomika směřující k cent-
rálnímu plánování samozřejmě fungovala 
úplně jinak než kapitalismus. Podniky byly 
státní, moc monopolizována v rukou KSČ 
a zaměstnance reprezentovalo jednotné 
Revoluční odborové hnutí (ROH). „Zhruba 

1948–1989 na nižší úrovni než 
v tehdejších kapitalistických 
zemích. 

„Pokud by se někdo podí-
val na pracovní právo řekně-
me v Německu nebo ve Francii 
v roce 1989 a porovnal je s teh-
dejším československým záko-
níkem práce, byl by překvapen. 
Právo v dříve socialistických 
zemích hovořilo natolik ve pro-
spěch zaměstnavatelů, že vy-
padalo jako právo v kapitalis-
tických zemích ve 20. letech 
minulého století,“ řekl vloni 
portálu BusinessInfo.cz Arthur 
Braun z advokátní kancelá-
ře bpv Braun Partners. Podle 
jeho slov byla ochrana zaměst-
nanců v záležitostech jako na-
příklad nezákonná rozhodnutí 
jejich nadřízených, propouště-
ní, ochrana v případě nemoci, 
délka dovolené na zotavenou 
a maximální počet pracovních 
hodin mnohem horší než v ze-
mích Evropského společenství 
v té době.

Ošidné srovnávání
Jakub Rákosník ovšem upozor-
ňuje, že tržní řád a centrálně 
plánovaná ekonomika jsou dva 
rozdílné ekonomické systémy, 
které není snadné srovnávat. 
„V otázce sdružovacích práv to 
tak určitě bylo. Za socialismu 
existovala jednotná odboro-
vá organizace a nebylo možné 
svobodně utvářet jiné. Rovněž 
formálně garantované právo na 
stávku bylo zcela iluzorní,“ říká 
Jakub Rákosník. A dodává, že 
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od poloviny 50. let stávky té-
měř vymizely. Ne snad proto, 
že by byli lidé tak spokojeni se 
socialistickou distribucí. Šlo 
o to, že se vyjednávání zájmů 
v centrálním plánování odehrá-
valo jiným, mnohdy i velmi ne-
formálním způsobem na úrovni 
osobních vazeb podnikových 
ředitelů, státních byrokratů 
a odborových předáků. O tom 
ale ani historikové dosud moc 
nepíšou,“ podotýká Jakub Rá-
kosník. 

Problematický zákoník 
práce
Dnes, téměř třicet let po pádu 
totalitního režimu, průzkumy 
mezi zaměstnavateli ukazu-
jí, že tři čtvrtiny z nich nejsou 
spokojené s pracovněprávní 
legislativou. Propouštění za-
městnanců, lhůty v pracovně-
právním soudnictví a obecně 

nedostatečná flexibilita zákoníku práce – 
to jsou podle zástupců zaměstnavatelů 
největší problémy, s nimiž se musejí potý-
kat. Ukázal to průzkum mezi téměř sto pa-
desáti firmami, jehož výsledky před dvěma 
lety zveřejnilo profesní sdružení odborníků 
na HR, People Management Forum. Další-
mi problematickými oblastmi jsou převod 
práv a povinností, práce přes čas či nejas-
né vymezení agenturního zaměstnávání. 
Přes devadesát procent respondentů také 
uvedlo, že zákoník práce stojí spíše na stra-
ně zaměstnance, nikoli zaměstnavatele. 

Personální ředitel skupiny Veolia pro 
střední a východní Evropu Petr Slezák 
v souvislosti s výzkumem prohlásil, že 
chybné je samotné filozofické východis-
ko zákoníku práce, které podle něj odrá-
ží dobu svého vzniku před padesáti lety. 
„Dnes je mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nancem vztah partnerský, a státní paterna-
lismus minulosti neodráží současnou rea-
litu a vztahy na volném trhu práce. Oporu 
v zákoně to však nenachází: Chybí zde vol-
nost pro smluvní ujednání.“
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Potřebujete poslat platbu na Slovensko a nevíte, jak 
postupovat? K jakým legislativním změnám došlo a jak se 
změnilo zadávání zahraničních plateb za poslední roky? 
I na to odpovídala v rozhovoru Jana Švábenská, výkonná 
ředitelka pro transakční a platební služby.

V dnešní době se vše zrych-
luje a digitalizuje. Je tomu tak 
i u plateb?
Ani platby nejsou výjimkou. Platby 
v rámci banky připisujeme v den 
zadání, a to do pěti vteřin, platby do 
jiné banky v České republice násle-
dující pracovní den. I zde ale pracu-
jeme na zrychlení, abychom doká-
zali klientům zajistit připsání platby 
na účet příjemce v jiné tuzemské 
bance ve stejný den, kdy platbu za-
dal. Pryč jsou doby, kdy platba mezi 
bankami v ČR trvala tři a více dní. 
I zahraniční platby se zrychlují – na-
příklad při zadání SEPA platby jsou 
peníze na účet banky příjemce při-
psány následující pracovní den.

Sami klienti si mohou zažá-
dat o zrychlení provádění SEPA 
plateb v eurech a zahraničních 
plateb, aby finanční prostředky 
byly připsány na účet příjemce 
ve stejný den, kdy zadali plat-
bu. Tyto tzv. urgentní platby je 
zapotřebí (podle měny platby) 
zadat do časových termínů 
uvedených v tabulce 1.

Změnila se pouze rychlost, 
nebo se změnilo ještě něco?
V dnešní době je rychlost 
jedním z nejdůležitějších pa-
rametrů platby. Ruku v ruce 
s ní jde i změna způsobu za-
dání platby. Pryč je doba, kdy 
klienti chodili s papírovými 
příkazy k zahraniční platbě 
na pobočku banky. V dnešní 
době už více než 90 procent 
zahraničních plateb zadáva-
jí elektronicky, u SEPA plateb 
je to dokonce přes 95 procent  
plateb. 

Mění se pouze počty a způsob 
zadávání plateb, nebo má na 

Zrychlujeme 
zahraniční platby

Pryč jsou doby, 
kdy platba mezi 
bankami v ČR 
trvala tři a více dní.
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Jana Švábenská, výkonná ředitelka Komerční banky pro transakční a platební služby

změnu zpracování plateb vliv 
i legislativa?
Legislativa má samozřejmě vliv, 
neboť jsme součástí Evropské 
unie, která bankovnictví regu-
luje jednotlivými nařízeními 
a směrnicemi. Za zmínku sto-
jí Směrnice (EU) 2015/2366, 
která reguluje možnosti použití 
typu poplatku u zahraničních 
plateb v rámci Evropského hos-

podářského prostoru (EHP), jímž se určuje, 
kdo hradí poplatky za provedení zahraniční 
platby. Od 13. ledna 2018 je možné zadávat 
zahraniční platby v jakékoli měně v rámci 
EHP pouze s poplatkem typu SHA. Plátce 
hradí poplatky své banky za provedení za-
hraniční platby a stejně tak příjemce hradí 
poplatky své banky. Pro žádné zahraniční 
platby v rámci EHP tak již není možné po-
užít poplatek typu OUR (plátce hradí po-
platky za provedení zahraniční platby jak 
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své banky, tak i banky příjemce) ani BEN 
(příjemce hradí poplatky za provedení za-
hraniční platby jak své banky, tak i banky 
plátce). Změna se týká všech zahraničních 
plateb v rámci EHP. Všechny platby v eu-
rech zasílané v rámci EHP jsou tedy zpraco-
vány a zpoplatněny již jen jako SEPA platby.

Připravujete pro klienty novinky v oblasti 
zahraničních plateb?
Komerční banka spustila nové webové 
stránky, kde jsou samozřejmě i informace 
o zahraničních platbách, SEPA platbách 
a SEPA inkasech. Klienti zde najdou pře-
hledně všechny informace, dokumenty 
a formuláře, které k úspěšnému provedení 
platby potřebují. Další novinkou bude úpra-
va SEPA platby od července 2018, kdy pole 
„Země příjemce“ již nebude povinné. Zadá-
ní SEPA platby tak bude ještě jednodušší, 
respektive stejně jednoduché jako zadání 

tuzemské platby. Z povinných údajů bude 
stačit vyplnit pouze číslo účtu příjemce 
ve formátu IBAN, název příjemce a částku 
platby v eurech.

Slovenskou republiku hodně z nás nebe-
re jako zahraničí. Jak ale postupovat, když 
náš obchodní partner požaduje platbu na 
Slovensko?
I když bylo Slovensko dlouhá léta naší 
součástí, nyní je to samostatná republi-
ka, a platba na Slovensko je proto platbou 
zahraniční. Není tedy rozdíl ve vyplňová-
ní formuláře při platbě na Slovensko nebo 
třeba do Německa. Můžete využít formulář 
pro platbu v eurech, tzv. SEPA platbu, pro 
ostatní měny je k dispozici formulář pro za-
hraniční platby. 

Komerční banka nemá na Slovensku ši-
rokou síť poboček. Co mám dělat, když 
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potřebuji poslat platbu do jiné slovenské 
banky?
Platby v eurech i v ostatních měnách jak do 
Komerční banky na Slovensku, tak i do dal-
ších slovenských bank můžete zadat přímo 
ze svého účtu vedeného v Komerční bance 
v ČR. Nemusíte si tedy přeposílat peníze 
na svůj účet vedený v Komerční bance na 
Slovensku a teprve pak do jiné slovenské 
banky. Platby se zadávají naprosto stejně 
jako jiné platby do zahraničí a jsou i stejně 
zpoplatněny. Pouze platby mezi účty vede-
nými v Komerční bance v České republice 
a v Komerční bance na Slovensku jsou ce-
nově zvýhodněné. Za odchozí platby zada-
né přes internetové bankovnictví zaplatíte 
12,50 Kč, za příchozí platby pak 12 Kč. A to 
jak za SEPA platbu, tak za zahraniční plat-
bu ve všech měnách. 

Kolik času je potřeba k provedení platby 
na Slovensko?
Platby odesíláme i připisujeme v den jejich 
zadání, jedná-li se o pracovní den. Ještě ten-
týž den jsou finanční prostředky připsány 

na účet příjemce v Komerční bance na Slo-
vensku, zadá-li je klient (podle měny platby) 
do času uvedeného níže v tabulce 2. Pou-
ze platby v australských dolarech a japon-
ských jenech jsou připsány na účet příjemce 
ve slovenské KB až za dva pracovní dny. Za 
stejných podmínek a stejně rychle připisu-
jeme i platby na účty, které obdržíme z KB 
na Slovensku na účty našich klientů v České 
republice. Viz tabulku 2.

Platby do ostatních slovenských bank 
zpracováváme ve standardních lhůtách 
jako SEPA platby nebo zahraniční platby. 
Finanční prostředky jsou připsány na účet 
příjemce následující pracovní den po je-
jich zadání klientem. Výjimku opět tvoří 
platby v australských dolarech a japon-
ských jenech, které připisujeme na účet 
příjemce až za dva pracovní dny. Platby 
s konverzí (měna účtu klienta, ze které-
ho odesílá platby, je jiná než měna plat-
by) je nutné zadat do 17:00, platby bez 
konverze (měna účtu klienta, ze kterého 
posílá platby, je shodná s měnou platby) 
do 20:30

URGENT

HRK, HUF, PLN 11:00

D + 0

RUB 11:00

SEPA platba (EUR) 11:00

CZK, DKK, CHF, NOK, SEK 13:00

CAD, EUR, GBP, USD 14:00

Tabulka 1: Časové termíny u urgentních plateb

Platba do KBSK

BGN, CAD, DKK, GBP, HUF, CHF, 
NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY 14:00

D + 0
CZK, EUR, USD, SEPA platba 15:00

AUD, JPY
s konverzí 17:00

D + 2
bez konverze 20:30

Tabulka 2: Časové termíny připisování plateb mezi KB v České republice a KB na Slovensku
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Výhody  
chytrého inkasa
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Minulý rok vzrostl počet plateb 
přes QR kód u klientů KB na 
dvojnásobek. Více než 21 000 
klientů tak měsíčně zadá přes 
35 000 plateb. 
Platební QR kódy lze jedno-
duše přidat na jakékoli tiště-
né i elektronické dokumenty, 
a mobilní bankovní aplikace 
(všech bank) si z nich auto-
maticky načte informace po-
třebné pro úspěšné prove-
dení platby. Vše je rychlejší 
a bezpečnější než opisování 
údajů. Příjemce platby má tak 
bezchybně spárované platby 
a méně reklamací. 
Vedle mobilního bankovnic-
tví připravuje Komerční ban-
ka možnost načítat platební 
QR kódy přímo z elektronické 
faktury i v internetovém ban-
kovnictví MojeBanka a Moje-
Banka Business.  
Máte o QR platby zájem? KB 
vám nabízí podporu při za-
vádění QR kódů s platební-
mi instrukcemi. Více najde-
te na www.kb.cz/qrplatba, 
kontaktovat nás můžete na  
qrplatby@kb.cz.

Q R  P L A T B Y  –  
K O M F O R T  P R O 
P L Á T C E  
I  P Ř Í J E M C E 

Komerční banka nedávno 
spustila tzv. chytré inkaso, 
které je teď k dispozici i pro 
obě mobilní bankovnictví KB. 
Nová služba výrazně snižuje 
riziko neprovedení inkasa bez 
včasného informování plátce 
a nabízí předvyplněný formu-
lář pro zadání povolení inka-
sa, autorizaci každého inkasa 
zvlášť nebo zasílání e-mailo-
vých zpráv či SMS o nepro-
vedené inkasní platbě. Chytré 
inkaso také umožní klientům 
s účtem v KB založit povolení 
inkasa až při prvním inkaso-
vání, takže nemusí zakládat 
povolení inkasa předem. 

Chytré inkaso je jedno-
duchý, návodný a bezpečný 
způsob úhrad pravidelných 
plateb. Plátci teď mají lepší 
přehled a také je pro ně zřizo-
vání a správa povolení inkasa 
výrazně jednodušší. Příjemci 
inkas zase ocení více úspěšně 
zpracovaných příkazů, a tedy 
nižší náklady na upomínky.

Pokud si klient zapomene 
zřídit povolení inkasa, je na 
to při prvním inkasování upo-
zorněn a má pět dnů na zří-
zení povolení. V internetovém 
nebo mobilním bankovnictví 
najde povolení inkasa před-
vyplněné (údaji od příjemce), 
takže ho stačí jen zkontrolo-
vat a autorizovat. 
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U Ž  P L A T Í T E 
S  G O O G L E  P A Y ?

K platbě na pokladně dnes už nepotře-
bujete hotovost ani platební kartu. Stačí 
jen probudit mobilní telefon – neboli při 
nákupech nad 500 Kč ho odemknout – 
a přiložit k bezkontaktnímu platebnímu 
terminálu. 

To umožňuje platforma Google Pay, 
díky níž si digitalizujete vaši debetní nebo 
kreditní bezkontaktní platební kartu a mů-

žete platit svým telefonem, tabletem, či 
dokonce chytrými hodinkami. Placení je 
bezpečné – služba nepracuje s reálným 
číslem platební karty, jen s její digitální 
verzí (unikátní pro každé mobilní zaříze-
ní), takže číslo se nepředává ani obchod-
níkovi, který platbu přijímá.

Google Pay funguje na telefonech s An-
droidem 4.4 a vyšším s podporou NFC. 
A pokud mobil ztratíte, pomůže vám ho 
najít a na dálku zamknout. Google se ne-
ustále snaží své služby rozvíjet a rozšiřo-
vat, a tak brzy půjde platební karty vyu-
žívat obdobným bezpečným způsobem 
i v notebooku nebo v tabletu pro interne-
tové nákupy.

Službu aktivujete v aplikaci Mobil-
ní banka – v menu Platební karty vyber-
te kartu, kterou chcete přidat do Google 
Pay, a pak už se nechte vést aplikací nebo 
video návodem na stránkách www.kb.cz.

Video
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Rok 2017 si z ekonomického pohledu určitě zapamatujeme. 
Znamenal v podstatě tečku za globální finanční krizí roku 2009 
a evropskou dluhovou krizí let 2012/2013. ČNB totiž ukončila režim 
kurzového závazku a zahájila cyklus zvyšování úrokových sazeb. 
Loňský rok zároveň patřil z hlediska ekonomické perspektivy k těm 
nejúspěšnějším. Z pohledu úrovně vytvořené produkce či spotřeby 
domácností byly zaznamenány nejvyšší úrovně v historii. A zrychlování 
hospodářského růstu z konce roku se přelilo i do prvních měsíců roku 
letošního. To je základ toho, že i letos nás čeká příznivý rok.

Struktura růstu 
ukazuje, že je zdravě 
založen
Česká ekonomika v roce 2017 
výrazně zrychlila a dosáh-
la druhého nevyššího růstu 
za posledních deset let. Vyš-
ší byl pouze v roce 2015, kdy 
se musely utratit peníze z ev-
ropských fondů předchozího 
programového období. Prim 
v hospodářském růstu hrála 
domácí poptávka. Kromě spo-
třeby domácností jsme zejmé-
na ve druhém čtvrtletí zazna-
menali nastartování investic, 
i když v podstatě výlučně pri-
vátního charakteru. Dařilo se 
i zahraničnímu obchodu. Ten 
díky úspěchu českých exporté-
rů přinesl přes rostoucí dovozy 
kladný příspěvek do hospodář-
ského růstu. Díky silné domá-
cí poptávce, mzdovému růstu, 
ale i zavedení elektronické evi-
dence tržeb se inflace po celý Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Nikdy v historii 
jsme se neměli lépe
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rok 2017 pohybovala bezpečně 
nad svým dvouprocentním cílem. 
V jeho průběhu dokonce inflace 
zrychlovala a v říjnu vyvrcholila 
těsně pod horní hranicí toleranč-
ního pásma ČNB ve výši 2,9 %. 
Návrat inflace k cíli umožnil vloni 
centrální bance ukončit používání 
nestandardních měnověpolitic-
kých nástrojů. Skončil tak kurzový 
závazek. ČNB také začala po téměř 
deseti letech zvedat sazby, a ty se 
tak odpoutaly od nulové hladiny. 
Zvyšování sazeb pak bylo jedním 
z důvodů, proč po ukončení kurzo-
vého závazku začala koruna vůči 
euru výrazně posilovat.

Ani výrazné posílení koruny 
exportérům neublížilo
Přes silnější korunu se českým 
producentům na exportních trzích 

zatím stále daří. Do určité míry byli proti 
posílení domácí měny zajištěni, především 
ale pomáhá síla zahraniční poptávky. Celá 
světová ekonomika totiž v loňském roce 
zažila velmi dobrý rok, nejlepší za posled-
ní dekádu. Domácí ekonomika dokázala 
lepší výkonnosti ekonomiky eurozóny 
v čele s Německem využít. Exporty v prů-
měru meziročně vzrostly o 5,8 %. Bilan-
ce zahraničního obchodu podle národní 
metodiky však celkově zaznamenala zhor-
šení z 163,7 miliardy korun v roce 2016 
na 145,3 miliardy korun v loňském roce. 
Dovozy totiž rostly ještě rychleji než vý-
vozy, když jejich meziroční nárůst dosáhl 
6,6 %. Nejsme země bohatá na nerostné 
suroviny a komodity, naše vývozy jsou tu-
díž dovozně náročné. Dovozní stranu pak 
zatěžuje i vyšší spotřebitelská a investiční 
poptávka. 

Česká republika vloni potvrdila svou 
silnou pozici na evropském trhu. Do EU 

Č E S K É  E K O N O M I C E  S E  D A Ř Í
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směřovalo 83,9 % celkových ex-
portů. Nejvýznamnějším obchod-
ním partnerem zůstává Německo, 
kam směřovalo 32,3 % zboží vyve-
zeného z České republiky. Export-
ní dynamiku táhly zejména vývozy 
automobilů, ale výrazný příspěvek 
přinesl i export strojů. I přes horší 
bilanci zahraničního obchodu za-
znamenala bilance běžného účtu 
nejlepší výsledek v historii, když 
dosáhla 1,3 % HDP. Vnější pozice 
České republiky tak zůstává velmi 
silná.

Soukromý sektor začal  
investovat do vyšší  
produktivity
I přes horší nominální bilanci za-
hraničního obchodu se kladné 
saldo obchodu v reálném vyjád-
ření zvýšilo a do růstu hrubého 
domácího produktu ve výši 4,6 % 
přispělo pozitivně téměř jedním 
procentním bodem. Nicméně 
hlavním tahounem hospodář-
ského růstu zůstala domácí spo-
třeba s příspěvkem plných dvou 
procentních bodů. Situace do-
mácností se totiž v loňském roce 
nadále vylepšovala. Míra neza-
městnanosti klesala a překonala 
dosavadní minimum, když na kon-
ci roku podle šetření ČSÚ dosáh-
la 2,3 %. Nedostatek pracovní síly 
se nutně projevil v razantnějším 
mzdovém růstu. Mzdy a platy se 
vloni zvýšily o 7 %, což předsta-
vuje nejmarkantnější meziroční 
vzestup od roku 2008. Nedosta-
tek pracovní síly se možná trochu 
paradoxně projevil také v inves-

tiční aktivitě. Podniky totiž hledaly způ-
soby, jak zvyšovat svou produkci, aniž by 
musely nabírat nové pracovníky. Řešením 
se jeví právě zvyšování produktivity po-
mocí investic do automatizace a celkové 
modernizace výroby. Není tedy divu, že 
hlavní roli hrály soukromé investice, které 
směřovaly zejména do strojního zařízení. 
Celkově se tvorba hrubého fixního kapitá-
lu vloni zvýšila o 5,8 %. Bohužel veřejný 
sektor se na tomto růstu v podstatě nepo-
dílel. Rozvoj infrastruktury vloni výrazně 
nezrychlil, což se projevilo i ve stagnaci 
stavebního sektoru. Ačkoli pozemní sta-
vitelství se i díky velké poptávce po re-
zidenčním bydlení postupně začalo do-
stávat z krize, inženýrské stavitelství se 
nadále utápí v problémech.
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Inflace je zpátky
Průměrný růst spotřebitelských 
cen se v loňském roce vyšplhal na 
2,5 %. Rychleji se naposledy zdra-
žovalo v roce 2012, tehdy ovšem 
téměř výlučně kvůli zvýšení DPH. 
Do velké míry stál za loňským in-
flačním vzestupem vysoký růst 
cen potravin, který v průměru do-
sáhl 5,1 %. Na začátku roku totiž 
mrazy zničily velkou část sklizně 
ovoce a zeleniny, v průběhu roku 
se pak symbolem zdražování sta-
lo máslo, když globálně výrazně 
stoupla poptávka po mléčném 
tuku, a ke konci roku štafetu vy-
soké ceny převzala vajíčka. Své si 
k celkovému cenovému růstu při-
daly i pohonné hmoty. Vzestup cen 
ropy na světových trzích se pro-

jevil i na domácích čerpacích 
stanicích, i když ne se stejnou 
razancí. Nárůst cen pohonných 
hmot totiž brzdilo posilování 
koruny proti americkému dola-
ru. K celkové inflaci pak výraz-
ně přispěly i jádrové ceny. Ty 
se v průměru zvýšily o 2,3 %, 
což podle nás představuje nej-
vyšší růst za více než deset let. 
Za jejich dynamikou stály vyš-
ší mzdy, které povzbudily do-
mácí poptávku, ale působily 
také jako nákladový faktor pro 
domácí podniky a prodejce. 
Jedinou hlavní položku, která 
inflaci výrazněji nepodpořila, 
představují regulované ceny. 
Zejména ceny energií byly ješ-
tě utlumené nízkými cenami 
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energií na světových trzích z kon-
ce roku 2016.

ČNB se může vracet 
k normálnímu fungování
Návrat inflace nad cíl centrální 
banky, respektive do horní části 
tolerančního pásma dovolil ČNB 
ukončit používání nestandard-
ních měnověpolitických nástrojů. 
V dubnu 2017 byl po více než třech 
letech ukončen režim kurzového 
závazku. V srpnu pak centrální ban-
ka poprvé po deseti letech zvýšila 
repo sazbu. Byla tak první centrální 
bankou v EU, která začala norma-

lizovat měnovou politiku. Vel-
mi dobrý vývoj ekonomiky při-
měl ČNB zvednout sazby ještě 
v posledním čtvrtletí. Klíčová 
repo sazba tak na konci loňské-
ho roku činila 0,5 %. S novým 
rokem ČNB v utahování měno-
vé politiky pokračovala – na za-
čátku února byla klíčová sazba 
zvýšena na 0,75 %.

Ke zpřísňování měnových 
podmínek přispívá i koruna
Po celé první čtvrtletí loňské-
ho roku pokračovala Česká 
národní banka v politice kurzo-

Vstup do 
roku 2018 
se tuzemské 
ekonomice 
vydařil. 

E X P O R T  J O U R N A L A N A LÝ Z A



vého závazku, kdy devizovými 
intervencemi bránila posílení 
koruny pod úroveň 27 CZK/
EUR. Během prvních měsíců 
roku se vystupňoval tlak in-
vestorů na ČNB, která tak mu-
sela skoupit masivní objemy 
eur. Kurzový závazek centrální 
banka ukončila po třech a půl 
letech existence na mimořád-
ném měnověpolitickém zase-
dání 6. dubna. Návrat české 
měny do režimu volně plovou-
cího kurzu proběhl relativně 
hladce. Koruna během zbytku 
roku postupně posilovala, což 
odráželo velmi silné funda-
menty české ekonomiky, a pře-
devším měnovou politiku ČNB, 
která započala se zvyšováním 
úrokových sazeb. Vylepšová-
ní úrokového diferenciálu, a to 
i na forwardovém trhu, přiláka-

lo na český trh nové investory, díky čemuž 
si koruna vůči euru připsala v celoročním 
hodnocení téměř šest procent. Stala se tak 
druhou nejúspěšnější světovou měnou, co 
se týče čistě kurzového vývoje.

I letošní rok bude úspěšný, 
zopakovat loňský úspěch ale bude 
velmi obtížné
Vstup do roku 2018 se tuzemské ekonomi-
ce vydařil. Je ovšem otázkou, zda se podaří 
loňský růst o 4,6 % zopakovat. Podle nás 
to bude velmi obtížné, i tak ale předpoklá-
dáme, že letos bude české hospodářství 
atakovat čtyřprocentní růst. Přes příznivé 
vnější prostředí bude letos podnikatelské 
klima náročnější z celé řady příčin: Koruna 
letos bude ve srovnání s loňským rokem 
silnější, nedostatek pracovníků bude ještě 
výraznější, tlaky na růst nákladů na práci 
nepoleví a pro malou, otevřenou ekonomi-
ku je nebezpečím i vyostření obchodních 
válek a nárůst ochranářských opatření.
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Komplexní řešení 
pro stavební firmy 

Řídit rozsáhlé stavební projekty, do 
kterých je zapojeno i několik desítek do-
davatelských a subdodavatelských firem, 
není vůbec jednoduché a vyžaduje to kro-
mě efektivity, přesnosti a spolehlivosti sta-
vebních prací také bezchybnou komuni-
kaci všech zúčastněných stran. V průběhu 
realizace stavebního projektu totiž běžně 
dochází ke změnám a je zapotřebí s nimi co 
nejrychleji seznámit dodavatele i zákazní-
ky. Ideálně on-line a bez prodlení.

S takovou nabídkou služeb, která de-
veloperským a stavebním firmám zjedno-
duší každodenní fungování, přichází Vo-
dafone. S využitím moderních technologií 
získáte nepřetržitý přehled o tom, co se 
v rámci projektu děje, a můžete celý pro-
ces řídit jednoduše jen s použitím chyt-
rého telefonu nebo tabletu. Součástí ře-
šení pro stavebnictví je například externí 
úložiště pro sdílení dokumentace, video-
konference, konektivita na staveništi, ale 
i odolné telefony a služby pro monitoring 

strojů a zařízení. Ve Vodafonu vám řešení 
pro vaši firmu ušijí přesně na míru.  

Kvalitní internetové připojení 
i na  tavbě
Realizace stavby s sebou přináší také po-
třebu sdílet velké množství dat, informací 
a dokumentů. Aby bylo možné sdílet do-
kumentaci on-line se všemi zainteresova-
nými stranami, potřebuje stavební firma 
v místě stavby kvalitní a rychlé připojení 
k internetu. V mnoha lokalitách však není 
na začátku stavby k dispozici kvalitní při-
pojení k internetu. 

Vodafone poskytuje kvalitní datové při-
pojení, které kompletně zajišťuje vlastní in-
frastrukturou a které umožní kvalitní přenos 
velkého množství dat. Operátor zrealizuje 
pokrytí dle požadavků zákazníka. Služba 
Vodafonu garantuje dostupnost a kvali-
tu připojení na stavbě a stejnou rychlost 
přenosu přijímání i odesílání dokumentů 
a zajistí vám nepřetržitý přístup k veškeré 
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stavební dokumentaci a možnost vzdále-
né komunikace mezi stavbou, projektovou 
kanceláří, investorem a subdodavateli.

Efektivní komunikace na stavbě
Efektivní řízení velké stavby je pro každou 
stavební firmu naprosto klíčové, ale také 
časově velmi náročné. Nejčastější formou 
jsou pravidelné kontrolní dny, na kterých 
se sejdou všichni, kdo se na řízení stavby 
podílejí, a společně revidují již realizova-
né úkoly nebo plánují další kroky. Takové 
cestování ale mnohdy nemusí být efektiv-
ní. Videokonference je moderní způsob 
komunikace, který v mnoha ohledech do-
káže nahradit osobní setkání a díky kte-
rému ušetříte nejen čas, ale i náklady na 
cestování. 

Bezpečný server na míru 
s kapacitou podle vašich potřeb
Ukládání a sdílení všech dokumentů roz-
sáhlých stavebních projektů (smlouvy, po-
volení, detailní projektová dokumentace, 
fotografie, architektonické studie) vyža-
duje nemalou kapacitu serverů. A když se 
v sezoně zahájí více projektů najednou, je 
potřeba jejich kapacitu ještě navýšit. Po 
dokončení stavby, kdy jsou dokumenty 
archivovány, zůstává mnohdy tato kapaci-
ta nevyužitá, a přesto za ni musíte platit. 
Vodafone nabízí skvělou možnost pružně 
upravovat využívanou kapacitu na virtuál-
ním serveru na základě vaší aktuální po-
třeby. Vše si můžete nastavit jednoduše 
sami díky on-line portálu, a hlavně platíte 
jen za kapacitu, kterou skutečně využívá-
te. Server navíc můžete využít i k on-line 
sdílení stavební dokumentace. Pro každý 
projekt si můžete na virtuálním serveru 
vytvořit zabezpečené prostředí a v oka-
mžiku, kdy se ve složce některý dokument 
změní, přijde všem, kdo do ní mají povole-

ný přístup, upozornění, takže mohou včas 
reagovat na změny.

Využijte stavební techniku 
na maximum
Na stavbě je potřeba mít techniku, stroje 
i auta pod kontrolou a vědět, že jsou vy-
užívány efektivně. I v této oblasti najdete 
řešení u Vodafonu. Díky jednoduchému za-
řízení, které připevníte silným magnetem 
na potřebné místo, máte aktuální přehled 
o tom, kde se sledovaná technika nachá-
zí a jak je využívána. V případě, že opustí 
nastavenou zónu, dostanete upozornění 
a můžete si hned ověřit, zda je její pohyb 
v souladu s plánem. V případě prostojů je 
možné techniku operativně přesunout na 
jinou stavbu a optimalizovat tak náklady.

Provoz nákladních aut i technika 
na stavbě pod kontrolou
Nemalou položku v rozpočtu stavby hraje 
i nákladní doprava. Její rozsah není lehké 
určit a objevují se komplikace s využitím 
a počtem potřebných nákladních vozidel. 
Developer, který je zodpovědný za inves-
tice do celého projektu, chce mít tyto ná-
klady pod kontrolou. S praktickým řešením 
od Vodafonu můžete monitorovat aktuální 
polohu a sledovat otáčky motoru jednotli-
vých nákladních aut. Uvidíte, kdy bylo auto 
v pohybu, po jaké trase jelo nebo kdy a jak 
dlouho běžel motor naprázdno. Budete tak 
mít lepší přehled o tom, které vícenáklady 
jsou oprávněné. Toto řešení navíc může-
te využít i v případě krádeží paliva z ná-
drží zaparkovaných strojů. Vodafone vám 
prostřednictvím palivových tyčí nainsta-
lovaných přímo v nádrži pomůže sledovat 
obsah nádrže a zašle upozorňující SMS 
v okamžiku, kdy dojde k rychlému pokle-
su paliva. Navíc tak ochráníte nejen palivo, 
ale i stroje jako takové. 
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Aby rodinná firma 
zůstala v dobrých rukou
Vzdát se byznysu, který mnohdy postavili doslova z ničeho 
a obětovali mu významnou část života, je pro ně nesmírně obtížné. 
Přesto musí lidé, kteří po roce 1989 obnovovali podnikatelskou 
tradici země, nesnadný proces zvládnout tak, aby společnosti 
prosperovaly i bez nich.
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Předávání rodinných firem 
další generaci je v České republi-
ce po několik posledních let velmi 
aktuální téma. A je o to zajímavější, 
a zároveň komplikovanější, že se 
firemních otěží vzdávají původní 
majitelé, tzv. otcové zakladatelé, 
a přesouvají je na první nástupnic-
kou generaci. Jde o nelehký proces, 
který má řadu specifik. Připomeň-
me si několik nejdůležitějších. 

 „Především je potřeba celou 
věc začít promýšlet a řešit včas,“ 
zdůrazňuje Jan Jakoubek, advokát 
White & Case. „Původní zaklada-
tel by měl mít jasno v tom, jak chce 
s firmou naložit a kam by měla dál 
směřovat – jestli ji chce předat dě-
dicům, nebo použít jiné řešení,“ vy-
světluje. 

Další generace nemusí mít zá-
jem provozovat rodinnou firmu, 
protože se chce věnovat něčemu 
jinému. Stává se také, že mezi členy 
rodiny nejsou dobré vztahy, nejsou 
naladění na stejnou vlnu anebo za-
kladatel nemá ve své potomky dů-
věru. „V takovém případě se nabízí 
několik dalších možností. Například 
firmu prodat nebo určitou část pře-
nechat manažerům,“ vysvětluje Jan 
Jakoubek.  

Předávání rodinných firem další generaci 
je v České republice po několik 
posledních let velmi aktuální téma.

Jan Jakoubek, 
advokát White & Case

Jan Pařík, 
daňový specialista White & Case
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Podle něj se rovněž stává, že si 
původní vlastník ponechá menši-
nový podíl. Zvlášť otcům zaklada-
telům v České republice se totiž 
často do předání byznysu, který 
si vypiplali a obětovali mu spous-
tu času a energie, dvakrát nechce. 
A toto je způsob, jak nad dalším vý-
vojem zcela neztratit kontrolu. 

Více podílníků, více  
nástupců
Pokud firma na rodinné příslušníky 
opravdu přechází, je samozřejmě 
rozdíl, jestli se tak stane za života 
původního vlastníka, anebo až po 
jeho smrti. Pro první případ poslou-
ží například smlouva o převodu po-
dílu, což je klasický převodní instru-
ment. Jak ovšem upozorňuje Jan 
Jakoubek, je třeba počítat s mož-
ným omezením v situaci, kdy je ve 
firmě více společníků. Mezi spo-
lečníky totiž bývají často uzavřené 
různé dohody, například předkupní 
práva, akcionářské dohody atd. 

Jestliže se proces změny maji-
tele rozběhne z různých důvodů 
až smrtí původního vlastníka, po-
díl automaticky přechází na dědi-
ce. Slouží k tomu závěť či dědická 
smlouva, které mohou vlastnictví 
společnosti přisoudit i třetí osobě. 
„Oproti předchozí úpravě dnes tyto 
instrumenty poskytují větší flexibili-
tu než dříve,“ říká Jan Jakoubek. „Je 
možné jejich prostřednictvím na-
příklad stanovit, jakým způsobem 
musí dědic firmu vést – že ji třeba 
nesmí prodat a podobně,“ dodává.

Již jsme zmínili situaci, kdy ve ve-
dení firmy není pouze jedna rodina. 
Pak se může klidně stát, že jeden ze 

P L Á N U J E T E  V  R O D I N N É 
F I R M Ě  G E N E R A Č N Í  V Ý M Ě N U ? 
K B  V Á M  P O M Ů Ž E

Jen 30 % rodinných firem si udrží i druhá 
generace a pouhých 12 % ta třetí. Nezdar 
v nástupnickém plánování tak může mít 
velký dopad na zachování rodinné fir-
my a na majetek pro další generace, ale 
také na zaměstnanost nebo dobré jméno 
zakladatele v regionu. Pokud zvažujete 
generační výměnu ve své firmě, může-
te využít pomoci specializovaného týmu 
Privátního bankovnictví Komerční banky. 
Zaměřuje se nejen na nástupnické a me-
zigenerační plánování, ale i na asistenci 
při prodeji společnosti a strukturování 
rodinného majetku pro další generace. 
Komerční banka navíc pořádá i pravidel-
né klientské semináře věnované proble-
matice mezigeneračního plánování, kde 
přednáší interní a externí specialisté. 

Martin Andraško, 
Head of Wealth Planning & Financing, KB

společníků, zakladatel firmy, nedokáže pře-
svědčit svého obchodního partnera, že jeho 
syn bude schopen firmu řídit. Přesněji že to 
bude dělat dobře. Taková situace by podle 
Jana Paříka, daňového specialisty White 
& Case, mohla či spíše měla být vyřešena 
předem, a to dohodou mezi společníky. Tak 
lze předejít tomu, aby si nikdo nemusel zou-
fat, že možná už před deseti lety, nebo do-
konce při zakládání firmy měl myslet na to, 

E X P O R T  J O U R N A L J E  D O B R É  V Ě D Ě T



J A K  T O  V I D Í …
…  J U D R .  M A G D A L E N A 
K U B Á T O V Á

Ve své advokátní praxi jsem se 
setkala s velmi zajímavým řeše-
ním předání firmy do následnic-
kých rukou. Otcové zakladate-
lé nenašli mezi svými potomky 
vhodného nástupce, byli ale veli-
ce uvědomělí. A jelikož ve vedení 
jejich firmy působili mimořádně 
schopní lidé, původní majitelé 
chtěli problém vyřešit tak, aby 
tito zaměstnanci měli motivaci 
zůstat a navíc podnik dál rozvíjet.  
Přenastavili tedy obchodní podí-
ly a zmínění zaměstnanci dostali 
na starost vedení firmy. Samo-
zřejmě s určitými limity. Napří-
klad s navázáním na obchodní 

že by jednou rád svého syna viděl ve vedení 
 podniku. 

„Opakuji, že tyto věci je třeba řešit 
s dostatečným předstihem,“ zdůrazňuje 
Jan Pařík. „Předpokládané ‚včas‘ totiž ne-
musí být dostatečně včas. Je velký rozdíl, 
když má firma obrat deset milionů a když 
je to miliarda. S tím, jak společnost roste, 
stoupají i nároky na schopnost se dohod-
nout a na vzájemné vztahy společníků,“ 
upozorňuje.

Jan Jakoubek doplňuje, že je třeba my-
slet i na ošetření vztahů s novými partne-
ry, které synové či dcery majitele firmy do 
rodiny přivedou. A připomíná existenci in-
stitutu společného jmění manželů, jehož 
součástí se může podíl ve společnosti 
v některých případech stát. „Pokud by 
ale společnost či podíl v ní jeho součás-
tí být neměl, je třeba to smluvně upravit. 
Právní řád dnes umožňuje společné jmění 
manželů například zúžit atd.,“ vysvětluje 
Jakoubek.     

Velká daňová výjimka
Pokud jde o daňové aspekty převodu 
vlastnických práv firmy v rámci rodiny, tak 
převod v případě darování nebo dědictví 
(a také v případě odkazu) není zdaněn. 
„Stará dědická i darovací daň byly zru-
šeny a tento způsob převodu majetku byl 
přesunut do oblasti zákona o daních z pří-
jmů,“ podotýká Jan Pařík. Dědictví a odkaz 
tedy nejsou daněny vůbec, a to ani v ru-
kou právnických osob, ani mimo rámec 
rodiny. Jde o významnou daňovou výjim-
ku, o princip, který předtím  neexistoval. 

Též případný prodej firmy dětem bude 
v případě splnění časového testu osvo-
bozen od daně. Nově však platí, že osvo-
bozené příjmy nad 5 milionů Kč se mu-
sejí notifikovat, tedy oznámit finančnímu 
úřadu. 
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Legislativu upravující tuto problemati-
ku ovlivnila v posledních letech rekodifi-
kace civilního práva v podobě nového ob-
čanského zákoníku (NOZ), který vstoupil 
v platnost 1. ledna 2014. Mimo jiné zavedl 
spoustu nových institutů, jejichž uplat-
nění v praxi a případné nedostatky ukáže 
teprve čas. 

Právnickým osobám byla též nově sta-
novena povinnost zapsat do zvláštního 
rejstříku koncové majitele, a to do kon-
ce 2018. Jak podotýká Jan Pařík, někdy 
může být dostupnost informace o konco-
vém majiteli firmy nežádoucí. „Je prav-
da, že když někdo nechce, aby se vědělo, 
jaký vlastní majetek, vypadá to podezře-
le. Jenže zároveň platí, že existuje pouze 
omezená skupina lidí, kteří mají oprávně-
ný zájem skutečný rozsah majetku znát. 
Na to také rejstřík pamatuje, takže údaje 
nebudou veřejně dostupné. Jde o jedno 
z opatření boje proti praní špinavých pe-
něz,“ vysvětluje Jan Pařík.

podíly, které si tito klíčoví lidé 
mohli či v budoucnu budou ješ-
tě moci koupit. K ochraně zájmů 
potomků, které sice zakladate-
lé nechtěli zbavit jejich nároků 
a zisků z firmy, ale zároveň jim 
nechtěli umožnit, aby převza-
li vedení, protože jich je hodně 
a nikdo se danému oboru nevě-
nuje, byl zřízen svěřenecký fond. 
Ten má na starosti správu další 
části obchodních podílů, z nichž 
plynou určité zisky, určené pro 
budoucí výplatu potomkům otců 
zakladatelů. 

Nejenom že tedy otcové za-
kladatelé zajistili firmu proti 
rozkladu, ale zároveň ji „zachrá-
nili“ pro všechny děti a ještě při-
dali bonus pro ty, kdo sice pod-
nik nezaložili, ale hodně pro něj 
 dělali. 
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Řidiči taxi, kteří mají na 
rukou navlečené bílé rukavice. 
Když vystupujete z jejich vozu, 
mnohdy vyskočí a pokloní se 
vám. Personál v japonských ob-
chodech je k vám vždy bez vý-
jimky dokonale zdvořilý. Když 
nakupujete na japonském Ama-
zonu, můžete s dodávkou spo-
lehlivě počítat v ten samý den. 
To je jen drobná ukázka toho, 

na co byli zvyklí japonští zákazníci. Jenže 
to se začíná měnit. Jak konstatuje týdeník 
The Economist, Japonci se pomalu začína-
jí přizpůsobovat úrovni služeb, kterou trpí 
zbytek světa.

Klesající japonská populace a rostou-
cí náklady práce jsou jedním z hlavních 
důvodů, proč jsou japonské firmy nuce-
ny osekávat zákaznický servis. Dalším je 
rostoucí tlak akcionářů na zvyšování zis-
ků. Některá odvětví průmyslu byla nucena 
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Japonské firmy 
mají problémy udržet 
své standardy



zvyšovat mzdy, aby vůbec 
mohla soutěžit o pracovní sílu, 
jiná prostě mají smůlu. V čer-
venci loňského roku překročily 
rozdíly mezi počtem nabíze-
ných pracovních míst a po-
čtem uchazečů o zaměstnání 
43letá maxima. Na každého 
žadatele je 1,59 místa, a do-
konce ani čínští studenti ne-
dokážou zaplnit poptávku po 
pracovnících tzv. konbini ob-
chodů (malé, 24 hodin denně 
otevřené obchody, které nabí-
zejí širokou škálu nezbytného 
zboží jsou v Japonsku praktic-
ky všudypřítomné).  

Firmy poskytující služby tvo-
ří v Japonsku tři čtvrtiny hrubé-
ho domácího produktu. Jenže 
se ukazuje, že početné týmy 
zaměstnanců a dlouhá oteví-
rací doba výrazně snižují jejich 
efektivitu. Mezi zeměmi OECD, 
které The Economist nazývá 
„klubem bohatých“, dnes patří 
Japonsko z hlediska produktivi-
ty mezi nejhorší. A tak není divu, 

že stále více lidí volá po tom, aby firmy své 
služby klientům omezily. 

Naděje se jmenuje automatizace. Japon-
sko, které britský týdeník označuje za do-
mov robotů, ji podle něj dokáže využít mno-
hem lépe než třeba evropské země. 

Mezi zeměmi  
OECD, které  
The Economist 
nazývá „klubem 
bohatých“, dnes 
patří Japonsko 
z hlediska 
produktivity mezi 
nejhorší.
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Která schopnost lidstva je klí-
čová pro vypořádání se s rychlým 
nástupem další průmyslové revolu-
ce? Tvůrčí nastavení mysli. Prakticky 
každé dítě vstupuje s touto schop-

Jsme vůbec schopni 
zvládnout 4. průmyslovou 
revoluci?

ností na svět. Problém ale je, že 
toto nastavení mysli bývá až pří-
liš často a významně oslabová-
no konvenční praxí vzdělávacího 
systému, na který děti narazí ve 
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Švédsko, Norsko, Island 
aneb kde se ženám 
nejlépe pracuje 

OECD nedávno zveřejnila 
výsledky studie zkoumající to, 
ve kterých zemích mají pracu-
jící ženy nejlepší podmínky a ve 
kterých nejhorší. Skóre každé-
ho státu je založené na průměr-
né hodnotě deseti indikátorů: 
možnost dosažení vzdělání, 
tlak na trhu práce, plat, nákla-
dy na péči o dítě, práva na ma-
teřství a otcovství, přihlášky na 
obchodní školy a zastoupení ve 
vedoucích pozicích (na mana-

školách. Nezřídka zmiňova-
ným příkladem, jak děti v čase 
ztrácejí schopnost různorodě 
a tvořivě myslet, je tzv. Torran-
ce test tvůrčího myšlení. Po-
dle něj lze 98 procent dětí 
z mateřských školek označit 
za kreativní génie. Do jejich 
25 let věku se to ale drastic-
ky promění – za mimořádně 
tvůrčí individua jich lze v této 
době označit už jen tři pro-
centa. A v uplynulých 25 le-
tech došlo podle zmíněného 
Torrance testu u malých dětí 
k poklesu originality.

Celá řada různých analýz 
a průzkumů ukazuje, že vzdě-

lávací systém už jde prakticky úplně mimo 
požadavky současného pracovního trhu. 
Školy se totiž zaměřují především na roz-
voj poznávacích schopností dětí – nebo 
dovedností v rámci tradičních předmě-
tů – spíše než na podporu schopnosti 
řešit problémy, tvořivosti či spolupráce. 
Studie Future of Jobs Report Světového 
ekonomického fóra konstatuje, že zatím-
co ještě v roce 2015 byla kreativita na 10. 
příčce nejdůležitějších dovedností pro 
úspěch na globálním trhu práce, za pět 
let už bude na třetím místě. Výrazně roste 
i role kritického myšlení a emoční inteli-
gence. Pokud se nám nepodaří přizpůso-
bit se těmto skutečnostem, budeme mít 
velké problémy v období čtvrté průmys-
lové revoluce obstát.

žerských pozicích, ve správních radách 
a v parlamentu).

Asi není příliš překvapivé, že první tři po-
zice okupují severské země Švédsko, Nor-
sko a Island. Například podíl pracujících 
švédských žen mezi ekonomicky aktivní-
mi letos dosáhl neuvěřitelných 80 procent 
a jejich zastoupení v tamním parlamentu je 
na úrovni 44 procent. Za pozornost také 
stojí, že Amerika pod prezidentem Donal-
dem Trumpem poskočila z 20. na 19. místo 
díky částečnému zvýšení participace žen 
na trhu práce. Naopak moc dobře na tom 
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nejsou ženy v Japonsku, Jižní 
Koreji ani v Turecku.

Celosvětově je ovšem žen 
na pracovišti stále víc. I přes-
to ale možná budou pokroky 
oproti očekávání pomalejší. 

Například společnost MSCI posunula svůj 
odhad, že celosvětový podíl žen v před-
stavenstvech firem, který dnes dosahuje 
17,3 procenta, pokoří hranici 30 procent, 
o rok na letopočet 2028.
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Řada věcí, které bývaly té-
měř normou, jako poznámky v se-
šitě, faxy či sekretářky, z moder-
ních pracovišť víceméně zmizela, 
upozorňuje analýza Světového 
ekonomického fóra. A ukazuje, jak 
bude vypadat svět práce pro děti 
narozené v letošním roce. S čím se 
nejspíš tyto děti už nesetkají?

Hazard
Od stavby až po hlubinné 

vrty v moři, od těžby až po svařová-
ní a další. Práce často znamenala 
pro řadu lidí značný stupeň rizika. 
Dokonce i dnes, navzdory přijímání 
přísných zákonů na ochranu bez-
pečnosti a zdraví, má spousta pra-
covníků, včetně hasičů, jaderných 
vědců a potápěčů, stále povinnost 
vstupovat do nebezpečného pro-
středí a vystavovat se významné-
mu riziku. 

Pro tyto pozice se zdají být ide-
ální roboti. A jak se ukazuje, za-
městnavatelé se velmi snaží při-
spívat k jejich vývoji. Chtějí chránit 
vlastní pracovní sílu a minimalizo-
vat ztráty ať už času či nákladů, 
které způsobují zranění pracovní-
ků a kompenzační platby.

Nedávno například Stanford Robotics 
Lab představila podmořského výzkumné-
ho robota schopného základního plánová-
ní v nepředvídatelných prostředích. Robot 
pojmenovaný Ocean-One dokázal úspěšně 
prozkoumat trosky lodi potopené 100 met-
rů pod hladinou Středozemního moře.

Pracovní režim 9/5
Díky technologiím může stále více lidí 

pracovat kdykoli a odkudkoli, takže se kon-
cept „pevných hodin“ stává nadbytečným. 
Ve Spojených státech už téměř 40 procent 
pracovní síly tvoří tzv. freelanceři, kteří jsou 
také nazýváni profesionálové na volné noze. 
Dnes americké ekonomice ročně přispívají 
téměř jedním a půl bilionem dolarů a před-
pokládá se, že už v roce 2027 budou mít 
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Čtyři věci, které 
děti narozené 
v roce 2018 v práci 
nezažijí

1

2

Může stát, že budete 
ze svého bydliště ve 
Frýdku-Místku pracovat 
pro call centrum 
filipínské firmy.
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většinu – jejich počet přesáhne 50 procent 
všech ekonomicky aktivních lidí v zemi. 

Nadnárodní korporace dnes stále čas-
těji vyhledávají nejschopnější a zároveň 
nejlevnější lidi v různých koutech světa. 
Takže se teoreticky může stát, že budete 
ze svého bydliště ve Frýdku-Místku praco-
vat pro call centrum filipínské firmy. Tím 
pádem bude třeba, abyste řídili svůj pra-
covní den v závislosti na tamějším, nikoli 
místním čase. A jelikož hledat takové lidi je 
pro firmy stále jednodušší, počet freelan-
cerů celosvětově stoupá. 

Obecně se tento jev označuje jako gig 
ekonomika, která je často spojována s ná-
zvem sdílená ekonomika. Podstatou je, že 
lidé nemají uzavřenou smlouvu s jedním 
zaměstnavatelem, ale pracují na více krát-
kodobých projektech pro různé zadavate-
le. Své služby poskytují pomocí on-line či 
mobilních zprostředkovatelů. 

Gig ekonomika ale rozhodně nemá jen 
světlé stránky. Například odborníci z ob-
lasti zdravotnictví upozorňují, že lidé pra-
cující na základě krátkodobých kontraktů 
ve vyšší míře užívají léky pro léčbu dušev-
ních chorob, zejména depresí. Pružnější 
pracovní trh je totiž podle nich rizikem pro 
duševní zdraví pracovních sil.   

Karetní i cash platby
Manipulace s penězi, počítání 

drobných a nošení hotovosti do banky 
patřilo k denní praxi mnoha drobných 
obchodů a servisních středisek, jakými 
jsou například kadeřnictví, restaurace, 
supermarkety atd. Jenomže platby vět-
ších částek se začaly v posledních letech 
přenášet na kreditní karty a ty nejmen-
ší transakce zase přebírají bezkontaktní 
platby. A tak peníze postupně mizí.

Objem bezhotovostních transakcí stoupl 
v letech 2014 a 2015 o více než 11 procent, 

což je podle studie Cap Gemini’s World 
Payments Report, která s tímto zjištěním 
přišla, nejrychlejší růst za poslední dekádu. 
Její autoři navíc tvrdí, že v tomto bodě se 
vývoj rozhodně nezastaví. Už nyní existuje 
řada platebních možností prostřednictvím 
chytrých telefonů a služeb, jako jsou Pay- 
Pal, Google peněženka atd. Jenže i ty mo-
hou brzo vyjít z módy. Příští generace se 
totiž kvůli maximálnímu pohodlí může roz-
hodnout pro implantát ručního mikročipu.

 
Židle
Ptáte se, jestli to není omyl? Není. 

Sezení je totiž považováno za novodobé 
kouření a bývá stále častěji označováno 
za původce mnoha nemocí, od srdečních 
chorob až po nadváhu atp. Lékařský žurnál 
Lancet se pokusil spočítat finanční dopa-
dy stále se rozšiřujícího sedavého způsobu 
života ve 142 zemích a došel k ohromující 
částce: Například v roce 2013 sedavý ži-
votní styl přinesl náklady ve výši 67,5 mili-
ardy dolarů. 

A tak není divu, že už si popularitu získaly 
zasedací místnosti bez židlí. Porady a jed-
nání jsou díky tomu dynamičtější a efektiv-
nější a zároveň skýtají potřebnou přestáv-
ku od sezení u stolu. Oblibu získávají také 
stoly pro práci vestoje a stoly nastavitelné 
pro střídavé sezení i stání. A vývoj jde ještě 
dál. Některé firmy, jako například Google 
či Microsoft, do svých kanceláří připravují 
běžecké pásy a také stacionární koloběžky, 
které lidem umožní pomalu se pohybovat 
i při práci.  

Považovat kancelářskou židli za jistotu 
se tedy jeví jako bláhové. Jestliže je příliš 
drahá pro světovou ekonomiku, vaši firmu 
i vaše zdraví, je víc než pravděpodobné, že 
zmizí stejným způsobem jako faxy, uhlíko-
vý papír nebo další zastaralá kancelářská 
technika.

3
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Nejvíce konkurence 
schopnou ekonomiku 

má Švýcarsko

Téměř deset let po fi-
nanční a hospodářské krizi je 
světová ekonomika v mnohem 
lepší kondici. Ovšem navzdory 
predikovanému růstu ve výši 
3,5 % je třeba si uvědomit, že 
žijeme v době zcela nepředví-
datelných změn a mimořádné 
nejistoty. Takže pokračování 
růstu ekonomiky v žádném pří-
padě není jisté. 

Světové ekonomické fórum 
(WEF) před časem publikovalo 
index konkurenceschopnosti 
137 světových hospodářství, 
postavený na dvanácti fakto-
rech, jako jsou inovace, infra-
struktura nebo makroekono-
mické prostředí. Na stupních 
vítězů skončilo Švýcarsko, 
Spojené státy a Singapur. Mezi 
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nejlepšími deseti se umístilo 
dalších pět evropských zemí: 
Nizozemsko, Německo, Švéd-
sko, Finsko a Británie. 

Vítězné Švýcarsko se mezi 
nejlepšími umisťuje už pošesté 
za sebou, a prakticky na všech 
analyzovaných pilířích konku-
renceschopnosti dosahuje vy-
sokých hodnot. Jeho ekonomi-
ka je odolná, trhy práce silné 
a lidé a podniky velmi dobře 
zvládají absorbovat nové tech-
nologie. Švýcaři si užívají vy-
soké úrovně veřejného zdraví 
a vzdělání, tamní podniky vy-
kazují vysokou úroveň sofisti-
kovanosti a inovací.

Údaje o globálním růstu 
ekonomiky jsou mnohde pova-

žovány za důvod k oslavám. Jenže studie 
WEF ukazuje, že jsou na obzoru i problé-
my, jimiž je třeba se zabývat. Její autoři 
konstatují, že i po deseti letech od celo-
světové krize zůstává finanční sektor zra-
nitelný. Upozorňují na narůstající zadlužení 
tzv. emerging markets a také rozvoj nere-
gulovaných kapitálových trhů. Rovněž je 
fakt, že některé ekonomiky dosáhly vyso-
kého skóre v oblasti inovací, jenomže pří-
nos tohoto jevu se zatím příliš neprojevuje. 
WEF doporučuje, aby se státy mnohem víc 
zaměřily na zvýšení připravenosti obyva-
tel a také firem nové technologie přijímat 
a využívat. 

Suma sumárum, globální oživení podle 
analytiků není založeno na stabilních zá-
kladech. Jeho podstatou jsou totiž spíše 
nízké úrokové sazby než fundamentální 
hnací faktory růstu. 
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Vietnam: 
Věděli jste, že…?
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Fakt, že vietnamský ex-
port neustále pokračuje v růs-
tu, asi nikoho nepřekvapí. 
Možná už se ví méně, že podle 
tzv. Mapy exportního potenci-
álu International Trade Center 
(ITC) je Vietnam zemí s jedna-
dvacátým největším exportním 
potenciálem na světě. A také je 
mezi zeměmi sdružení ASEAN, 
kam patří například Kambodža, 
Thajsko, Filipíny, Malajsie, My-
anmar atd., na čtvrtém místě, 
pokud jde o nevyužitý vývoz-
ní potenciál. Víme ale vůbec, 
ptá se ITC, čím hlavně země 
přispívá do soukolí globálního 
obchodu?

Poté, co byl ve Vietnamu 
v roce 1990 uvolněn státní 
dohled, začal jeho zahraniční 
obchod rapidně růst. Hlavní 
exportní destinace má přitom 
země, co by kamenem do-
hodil – jsou to státy sdružení 
ASEAN. Převažujícím export-
ním artiklem do těchto zemí 
jsou mobilní telefony.

Vietnam je totiž po Číně jejich druhým 
největším vývozcem na světě. A primát 
mu patří v oblasti sušených kešu ořechů 
ve skořápce, s odhadovaným objemem 
v hodnotě 1,33 miliardy amerických dola-
rů, převážně dovezených od obchodních 
partnerů z Afriky. Zajímavé je, že obchod 
je v tomto případně oboustranný: Na-
příklad v roce 2016 poskočil vietnamský 
vývoz do Zambie na 45 milionů dolarů, 
což znamená nevšední meziroční růst 
o 101 procent.

O Vietnamu možná není příliš známo, 
a tím pádem lze tento fakt podle ITC s nad-
sázkou označit za nejlépe udržované ob-
chodní tajemství, že je druhým největším 
světovým exportérem kávy. Před ním je 
pouze Brazílie. Například v roce 2016 Vi-
etnam vyvezl kávu v hodnotě 3,38 miliardy 
dolarů.   

Pokud jde o výše zmíněný nevyužitý 
potenciál, podle ITC se zajímavé a dosud 
nepříliš probádané příležitosti skrývají pře-
devším v odvětvích, jako je oblečení nebo 
elektronická zařízení. A jestliže obchodníci 
hledají možnosti diverzifikace svého pod-
nikání, možná by jim je mohly poskytnout 
vietnamské fazole a také vanilka.
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
Advised L/C  
BIC (Business Identification Code) 
Jedinečný identifikátor člena mezibankov-
ní sítě SWIFT, nazývaný swiftová adresa. 
Kód BIC identifikuje banku v mezinárod-
ním platebním styku. Označení Komerč-
ní banky je KOMBCZPP. BIC má 8 nebo 
11 znaků a tvoří ho čtyřmístný kód banky 
(v případě KB to je KOMB), dvoumístný 
kód země (CZ) a dvoumístný kód regionu 
nebo místa (PP pro Prahu). V případě jede-
náctimístného BIC přibude ještě třímístný 
kód pobočky.  
 
Back-to-back akreditiv
Struktura dvou samostatných akreditivů 
pro financování nákupu zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje. Podsta-
tou back-to-back akreditivu je, 
že konečný kupující vystaví pro 
zprostředkovatele akreditiv 
a zprostředkovatel ho násled-
ně poskytne svojí bance jako 
jediné zajištění pro vystavení 
dalšího akreditivu, sloužícího 
na nákup zboží od výrobce / 
konečného dodavatele. Zpro-
středkovatel je tak beneficien-
tem dodavatelského akreditivu 
a současně příkazcem odběra-
telského akreditivu. Akreditivy 
kryjí stejné zboží a liší se část-
kou, přičemž rozdíl reprezen-
tuje marži zprostředkovatele. 
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Právně se jedná o dva nezávislé ob-
chody. V praxi se back-to-back akredi-
tiv v čisté formě prakticky nevyskytu-
je kvůli vysoké míře rizika, kterou pro 
banku zprostředkovatele představuje. 
Používanou alternativou pro transak-
ce, v nichž vystupuje zprostředkující 
firma, je převoditelný akreditiv.
 
B/E neboli Bill of Exchange  
(cizí směnka)
Nazývá se též trata. Jde o druh směn-
ky, kterou výstavce přikazuje dlužní-

kovi (kdo má platit), aby zaplatil osobě, v jejíž 
prospěch je směnka vystavena (komu se má 
platit). Dlužník je povinen za směnku zapla-
tit, až když tento příkaz akceptuje. Inkaso cizí 
směnky splatné v zahraničí se často realizuje 
za využití produktu čisté neboli hladké inka-
so. Majitel směnky dá svojí bance příkaz k ob-
starání inkasa, kde uvede podmínku vydá-
ní směnky dlužníkovi proti zaplacení. Banka 
využije služeb korespondenční banky v zemi 
dlužníka k předložení směnky k placení. Po-
kud směnka zaplacena není, dlužník se k ní 
nedostane. 
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Přečtěte si Export 
Journal na webu 

a v tabletu 
Informace o exportních teritoriích najdete nejen v tištěném Export Journalu, 

ale také na webu www.exportjournal.cz, kam zařazujeme všechna vydání magazínu. 
Kromě nejnovějšího čísla na internetu najdete i kompletní archiv. Aby bylo čtení na 

obrazovce počítače co nejpohodlnější, zvolili jsme pro elektronickou podobu 
Export Journalu jednodušší a velmi přehlednou grafickou podobu. 

Export Journalem můžete listovat kdekoli a kdykoli také prostřednictvím 
tabletu s operačními systémy iOS a Android, do nichž si časopis můžete 
stáhnout. Rozhovory, informace o exportních příležitostech, analýzy a další 
zajímavé tipy si tak můžete přečíst třeba i ve chvíli, kdy zrovna nejste on-line. 

Zdarma ke stažení v


