
02_18

www.exportjournal.cz Váš odborný a spolehlivý rádce

S LOV E N S K Ý  BY Z N YS  –  ROZ H OVO R  S  K ATA R Í N O U  K U R U C OVO U

Slovensko ve znamení 
modernizace

Rychlejší platby
pro klienty KB

Ekonomika potřebuje 
nové impulzy

Roboti 
už jdou  



22603 KB CORP Machinery 210x320 V01.indd   1 07.09.18   16:10



Automatizace, digitalizace a robotizace 
jsou velká témata současnosti. Ukazuje 
se, že pronikají prakticky do všech oblas-
tí ekonomiky a že firmy tyto procesy vyu-
žívají stále víc. I proto jsme problematice 
věnovali hlavní téma tohoto vydání Export 
Journalu. Mimo jiné se v něm dočtete, že 
robotizace zásadně mění povahu výro-
by. Jak ale upozorňují odborníci, zdaleka 
by nemělo jít jen o její využívání. Stěžejní 
je změna myšlení lidí a celkové propojení 
veškerých činností a nakládání, vyhodno-

cování a práce s daty v rámci firmy. Celá 
odvětví procházejí důležitou transformač-
ní vlnou, kde je právě digitalizace procesů 
hlavním driverem změn.

V rubrice o exportních příležitostech 
jsme se tentokrát zaměřili na naše sloven-
ské partnery. Důvod je nasnadě. Slováci to-
tiž chystají modernizaci celé řady odvětví, 
což tuzemským exportérům skýtá spoustu 
zajímavých příležitostí. Náš východní sou-
sed je například v přepočtu vyrobených 
vozů na tisíc obyvatel automobilovou vel-
mocí. Jako takový nabízí možnosti nejen 
v klasickém odvětví spalovacích motorů, 
ale i v oblasti elektromobility. V zemi je 
také velkým trendem oběhová ekonomika, 
tedy snaha snížit ekologickou zátěž výroby 
pomocí recyklace materiálů.

„Je skvělé, že se Slovensko postup-
ně dostává do další fáze vývoje, charak-
teristické intenzivnější produkcí výrobků 
a služeb s vyšší přidanou hodnotou,“ říká 
v rozhovoru Katarína Kurucová, výkonná 
ředitelka Komerční banky na Slovensku. 
Dodává ovšem, že k zásadnějšímu posunu 
potřebuje slovenská společnost najít sku-
tečné lídry, kteří budou vzorem morálky, 
charakteru a dlouhodobého úspěchu. A že 
po 25 letech budování tržní ekonomiky je 
už dobrá šance takové elity najít. 

Je jasné, že před Českou republikou 
z pochopitelných důvodů stojí prakticky 
totožné výzvy. Přejme si, aby tyto nesmírně 
důležité úkoly obě země úspěšně zvládly. 

Jan Juchelka
Předseda představenstva  
a generální ředitel Komerční banky 

Změna myšlení lidí 
je předpoklad pro 
úspěšnou modernizaci 
celých odvětví

E X P O R T  J O U R N A L Ú V O D E M



Nástup samočinných ří-
dicích systémů do všech částí 
hospodářství a života vůbec se 
zdá být masivní. Zaměříme-li se 
na oblast průmyslových robotů, 
z výročních zpráv International 
Federation of Robotics (IFR) za 
několik posledních let vyplývá, 
že tam v posledních letech ka-
ždoročně dojde k překonání vý-
sledku uplynulého období. Bylo 
to tak i v roce 2017, kdy se jich 
celosvětově prodalo rekordních 
téměř 360 000. Oproti přede-
šlému roku to znamená nárůst 
o téměř třicet procent. Z regi-
onálního pohledu je zřejmé, že 
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největší poptávka byla v Číně, prodeje tam 
stouply doslova raketově, a sice o bezmála 
šedesát procent. V Evropě je největším hrá-
čem Německo, které má zatím proti ostat-
ním zemím starého kontinentu obrovský 
náskok. 

Globální trh s roboty je rozsáhlý, ale 
zároveň značně nevyvážený. Například 
v roce 2014 jich až sedmdesát procent 
našlo využití pouze v pěti zemích. V Číně, 
která je dominantním hráčem, Japonsku, 
USA, Jižní Koreji a Německu. Pro předsta-
vu, v Číně bylo za loňský rok instalováno 
okolo 140 000 robotů, v Jižní Koreji zhruba 
40 000 a ve Spojených státech 33 000. 
Německo vloni uvedlo do provozu přibliž-
ně 22 000 robotů. 

Roboti už jdou
Právě probíhající čtvrtá průmyslová revoluce přináší propojování 
světa strojů se sférou dat. Automatizační procesy a robotické 
systémy začínají být prakticky všudypřítomné a zásadně mění 
povahu výroby napříč ekonomikou. 
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Nejvíc jich směřuje do au-
tomobilového průmyslu, který 
například v roce 2014 využíval 
téměř 50 % všech fungujících 
robotů. Nejmasivnější růst nic-
méně zaznamenal kovoprůmy-
sl, který si připsal 54procentní 
přírůstek. O dvacet sedm pro-
cent stoupl elektronický prů-
mysl a o devatenáct potravi-
nářství. 

Kvalita, přesnost, 
opakovatelnost
Roboti dnes už zdaleka neslou-
ží jen k přemísťování materiálů, 
ale zvládají širokou škálu úloh 
ve výrobním procesu. Manipu-
lace s materiálem je nicméně 
podle Lena Calderona, přispě-
vatele webu Manufacturing To-
morrow, stále nejrozšířenější 
aplikací průmyslových robotů, 
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dosahuje téměř čtyřiceti procent jejich cel-
kového využití. Jde o různé úkony, jako je 
výběr dílů, přenos částí, balení, paletizace, 
nakládání a vykládání či strojové plnění. 

Roboti se často používají k provádění 
činností nebezpečných nebo nevhodných 
pro lidské pracovníky. Týká se to třeba 
opakované a nudné práce, která může kvů-
li nepozornosti člověku způsobit zranění. 
Bezpečnost pracovišť se tedy díky nim 
prokazatelně zvyšuje. Dokážou také dra-
maticky zlepšit kvalitu výrobků. Provádějí 
zadané úkoly s přesností a vysokou opa-
kovatelností, které prakticky nelze jiným 
způsobem dosáhnout.

Necelých třicet procent průmyslových 
robotů je využíváno ke sváření, především 
k bodovému a obloukovému. Svařovací ro-
boty zařazuje do svých výrobních linek stá-
le více malých firem. A jelikož náklady na 
ně klesají, automatizace procesu sváření 
je stále jednodušší. Tyto typy robotů po-
skytují nejen efektivitu, rychlost či zvýšení 
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Zajímavý nápad představili 
před dvěma lety zakladatelé 
projektu Kooperace.cz. Jde 
o platformu pro spolupráci 
strojírenských firem, která jim 
umožňuje propojení poptáv-
ky a nabídky a sdílení nevyu-
žitých kapacit. „Strojírenské 
firmy jsou dnes přetížené, pro-
tože řeší především operativu 
spojenou s výrobou nebo hle-
dáním lidí. Proto nemají čas vě-
novat se strategickým věcem,“ 
řekl portálu Tyinternety Milan 

K O O P E R A C E  P R O  S T R O J A Ř E

Málek, který má v Kooperaci na staros-
ti business development. „Proto chceme 
prostřednictvím našeho projektu malým 
a středním strojírenským podnikům po-
moci lépe vytížit a sdílet kapacity a také 
získávat nové či lépe placené zakázky na 
jejich strojní technologie,“ vysvětlil Milan 
Málek. 

Kooperace, která je spolufinancována 
Evropskou unií, má v současnosti oko-
lo dvou set zákazníků a dosud působila 
zejména na českém a slovenském trhu. 
V současnosti se snaží prosadit i v Polsku, 
na Ukrajině či v Rumunsku.  

výkonu, ale zároveň podporu-
jí širokou škálu inteligentních 
funkcí, jako je například robo-
tické vidění či schopnost vyhý-
bat se kolizím. 

Další velkou skupinou jsou montážní 
a dávkovací roboti. Prvně jmenovaných 
působí ve výrobě okolo deseti procent. 
Dokážou materiály upevňovat, lisovat, 
vkládat či demontovat. Jejich množství 
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nicméně klesá, což je důsle-
dek zavádění nových techno-
logií, jako jsou silové snímače 
točivého momentu či hmato-
vé senzory. Dávkovací roboti 
se používají k natírání, lepení, 
nanášení lepidla či k postřiku, 
existuje jich zhruba čtyři pro-
centa z celkového množství. 
Umožňují větší kontrolu nad 
umístěním tekutin, včetně růz-
ných tvarů, jako jsou oblouky, 
kuličky, kruhy a také opakova-
né časové body. 

Firmy dnes čím dál častěji 
využívají inspekční systémy na 
bázi robotů. Robotické vidění je 
totiž stále výkonnější a flexibil-
nější, což umožňuje bezchyb-
nou detekci chyb na dílech. To 
pochopitelně následně zaruču-
je jejich přesnou montáž.

Jméno Čapek otvírá 
dveře
Připomínat, že slovo robot dali 
světu dva skvělí intelektuá-
lové, jejichž mateřštinou byla 
čeština, tedy bratři Čapkové, 
je už dnes trochu klišé. Nic-
méně profesor Vladimír Mařík, 
jeden z největších tuzemských 
odborníků a také nedávno od-
volaný ředitel mezinárodně 
úspěšného Českého institutu 
informatiky, robotiky a kyber-
netiky (CIIRC), upozorňuje, 
že na globálním poli nám ten-
to fakt jednoznačně pomáhá. 
„Třeba pro Japonce je to velmi 
důležité. Všichni to vědí,“ řekl 
uznávaný vědec před časem 
Lidovým novinám.

Otázka, která je v souvislosti s rozma-
chem robotizace a umělé inteligence 
hojně pokládána, se týká jejího vlivu na 
zaměstnanost. Podle International Fede-
ration of Robotics (IFR) ji ovlivní pozitiv-
ně. IFR tvrdí, že už nyní je v nejmoderněj-
ších průmyslových zemích vidět příznivý 
dopad zvýšené produktivity robotů. Ame-
rický automobilový průmysl jich například 
mezi roky 2010 až 2015 instaloval více než 
60 000. V tomto období se počet zaměst-
nanců v automobilovém průmyslu v USA 
zvýšil o 230 000, uvádí IFR. K nárůstu do-
šlo i v německém automobilovém průmy-
slu. Podle McKinseyho globálního institu-
tu nebude více než 90 % pracovních míst 
v budoucnu plně automatizováno. Místo 
toho budou roboti a lidé spolupracovat.

S E B E R O U  R O B O T I  
L I D E M  P R Á C I ?

Tradice české robotiky sahá až do sedm-
desátých let minulého století a lze říct, že už 
od té doby se drží na světové špičce. Součas-
né využívání robotů v tuzemském průmyslu 
ovšem takto optimisticky jednoznačně hod-
notit nelze. Statistiky ukazují, že jejich počet 
je ve srovnání s Německem, které v oboru 
patří mezi absolutní světovou špičku, nízký. 
V přepočtu na tisíc zaměstnanců pouze tře-
tinový. Jiří Holoubek, člen představenstva 
Svazu průmyslu ČR, však nabádá k jisté opa-
trnosti. Je podle něj důležité ujasnit si, co se 
vlastně do statistik započítává.

„Může to totiž být víceosý manipulá-
tor s pevně nastaveným programem, se 
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 kterým se v průmyslu setkáváme 
již více než padesát let. Anebo nej-
modernější výrobní linka sestave-
ná ze samoučících se technolo-
gických zařízení, která je schopna 
měnit svoje parametry několikrát 
za minutu bez zásahu člověka. 
Jsou to dvě diametrálně rozdílné 
technologie, ale obě nazýváme 
zjednodušeně roboti,“ upozorňuje 
Jiří Holoubek. Právě v instalacích 
zejména nejmodernějších techno-
logií za vyspělými průmyslovými 
zeměmi zatím podle něj skutečně 
zaostáváme, i když propad už není 
tak kolosální, jak je často uváděno 
právě ve srovnání s Německem. 
„Nicméně negativní důsledky dal-
šího otálení by mohly být pro naše 
firmy a jejich konkurenceschop-
nost opravdu fatální,“ dodává.

Prakticky všichni námi oslovení 
odborníci jedním dechem pouka-

T É M A  Č Í S L A

zují na to, že byť z hlediska absolutních čí-
sel zaostáváme, zároveň patříme mezi pat-
náct top zemí s nejvyšším počtem nových 
robotů, což je nepochybně dobrá zpráva. 
Impulzem k intenzivnějšímu zavádění au-
tomatizace a robotizace by podle nich měl 
být nedostatek pracovních sil, a potažmo 
tak i zdražení práce. Zvýšení mezd totiž 
vedlo ke zmenšení pomyslného polštáře 
nízkých nákladů práce, který dosud po-
máhal českým firmám vyrovnávat se se 
zahraniční konkurencí, ale taky kladl menší 
nároky na inovace a investice. 

Čekání na Godota
Jak odborníci upozorňují, zavádění automa-
tizace a robotizace do firmy není jednodu-
chý proces, a aby bylo možné maximálně vy-
užít jeho přínosy, je třeba mu věnovat plnou 
pozornost. Velkým problémem v zavádění 
robotizace totiž může být její nepochopení. 

Firmy by se neměly spokojit jen s využí-
váním robotů či automatizace. Nezbytná je 

Video
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určitá změna myšlení a také cel-
kové propojení veškerých čin-
ností a dat v rámci dané firmy. 
Je třeba nezapomínat na práci 
s daty, jejich vyhodnocování 
a celkovou digitalizaci. Proces 
bude mít značné nároky i na 
samotnou pracovní sílu, kde se 
standardem musí stát celoživot-
ní vzdělávání. Rychle se měnící 
doba a nové technologie bu-
dou klást vyšší nároky nejen na 
technické znalosti pracovníků, 
ale i na jejich měkké dovednosti 
v rámci konkurenčního boje.

„Jako hlavní problém tuzem-
ských výrobních podniků z hle-
diska automatizace vnímám 
pověstné čekání na Godota,“ 
říká Lukáš Smelík, šéfredaktor 
Control Engineering Česko. 
„Tedy neustálé čekání na další 
vývoj, dlouhé zvažování inves-
tic a podceňování konkurence. 
Toto pak platí dvojnásob pro 
menší a střední firmy s tuzem-
ským kapitálem,“ doplňuje Lu-
káš Smelík. 

Robotizace se dnes ovšem 
prosazuje nejen v průmyslu. 
Například finanční ústavy dnes 
jednodušší automatizované 
procesy využívají například 
k vyhodnocení dat o klientech 
či ke zpracování dokumentů. 
A jak vysvětluje Martin Paruch, 
který má robotizaci v Komerč-
ní bance na starosti, aplikace 

Mezi nejzajímavější aplikace patří robo-
tické systémy společnosti Festo, které vy-
cházejí z pohybových vzorců zvířat. Díky 
tomu mimo jiné zvládnou náročnější věci, 
jež by dříve nebylo možné pomocí běž-
ných robotických konstrukcí automatizo-
vat. Například jejich nedávno představe-
ný BionicWheelBot se podobá pavoukovi 
speciálního druhu s přezdívkou „flic-flac 
spider“, který žije v poušti na kraji Saha-
ry. Kromě běžného pohybu pomocí nohou 
dokáže využít sílu větru k tomu, aby se jím 
nechal popohánět při efektních přeme-
tech kupředu. Celkem osm nohou robo-
ta je řízeno pomocí patnácti miniaturních 
motorů, které jsou umístěné v těle a v ko-
lenou. Součástí je i čtrnáct automaticky 
uzamykatelných převodů, které dokážou 
udržet robotického pavouka ve stabilní 
poloze bez nutnosti dodávání energie do 
motorů. Baterie se tak spotřebovává více 
méně jen při skutečném pohybu.

N E J V Ě T Š Í  I N S P I R A C E ? 
P Ř Í R O D A

umělé inteligence má do budoucna obrov-
ský potenciál nahradit v oboru celou řadu 
činností. „Dokáže zrychlit, bude schopná 
dodat služby i poradenství, také elimino-
vat chyby, zvládne identifikovat a vytvářet 
nové obchodní modely a příležitosti,“ je 
přesvědčen Martin Paruch. „Co podle mě 
zatím nahradit nedokáže, je kontakt s ži-
vým člověkem a také důvěru, založenou 
na osobním vztahu,“ dodává.
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A K T U A L I T A

David Formánek

Miroslav Hiršl

Změny v představenstvu 
Komerční banky

Komerční banka ozná-
mila k 1. srpnu 2018  důležité 
změny v představenstvu. Jana 
Pokorného, který se rozhodl 
rezignovat z rodinných důvo-
dů, nahradil David Formánek. 
Ten do té doby působil jako 
generální ředitel Modré pyra-
midy stavební spořitelny. Da-
vid Formánek tak převzal od-
povědnost za řízení úseků Top 
korporátního a investičního 
bankovnictví a pobočky Ko-
merční banky na Slovensku. 

Miroslav Hiršl opustil po-
zici generálního ředitel Soci-
éte Générale Montenegro AD 
a v představenstvu Komerční 
banky je nově odpovědný za 
úseky Retailového a Korpo-
rátního bankovnictví.

Jan Juchelka, generální ře-
ditel Komerční banky, vyjádřil 
své přesvědčení, že noví čle-
nové představenstva pomo-
hou společnosti posunout se 
do nové éry, která bude výraz-
ně spojená s moderními tech-
nologiemi a změnou firemní 
kultury.
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 Z mezinárodních i tuzemských hod-
nocení úrovně slovenské ekonomiky často 
zaznívá, že by země, právě tak jako Česká 
republika, potřebovala udělat výraznější 
krok směrem k intenzivnější produkci vý-
robků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. 
Co je podle vás nezbytné pro to, aby se 
situace začala zlepšovat?
Ano, to je pro naši společnost nepochyb-
ně další přirozená fáze vývoje. A je skvělé 
sledovat, že se do ní postupně dostáváme. 
Například tzv. „mini Silicon Valley“ v košic-
kém regionu výrazně ovlivňuje rozvoj IT 
sektoru.

Ovšem aby byl tento posun zásadnější, 
potřebujeme podle mě jako země, a do-

„Už více než dvacet pět let budujeme tržní ekonomiku, měli bychom 
tedy být schopni najít skutečné lídry, kteří dokážou vytvořit a také 
prosadit dlouhodobou vizi, díky níž se budeme moci posunout dál,“ 
říká výkonná ředitelka Komerční banky na Slovensku.

konce možná jako region, vizi, 
která dohlédne dál než na jed-
no volební období. Na to ov-
šem potřebujeme skutečné 
lídry – elity, které jsou vzorem 
charakteru, morálky a dlouho-
dobého úspěchu. Již více než 
dvacet pět let budujeme tržní 
ekonomiku, takže úkol najít je 
už prostě musíme zvládnout.

Slovenské firmy se podobně 
jako ty české perou s nedo-
statkem technicky kvalifiko-
vaných pracovníků. V Česku 
některé hlasy tvrdí, že před-
stavitelé firem nedělají aktiv-
ně dost pro to, aby se situace 
zlepšila, a spoléhají na stát. 
Jak je to z vašeho pohledu na 
Slovensku?
Nevím, jak je to v Česku, a ne-
rada bych sklouzla k tradiční-
mu vzájemnému porovnává-
ní. Naše dvě země jdou každá 

Na Slovensku neumíme 
ohromit naší lokální velikostí, 
o to víc musíme stavět na 
kvalitě a profesionalitě. 

S Katarínou Kurucovou 
o slovenských firmách, 
bankovním byznysu 
a tanečních šatech
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svou cestou již dvacet pět let a je důležité, 
aby pro každou z nich byla ta cesta správ-
ná. Nicméně slovenský systém vzdělává-
ní aktuálně není optimální a dlouhodobá 
poptávka po kvalitě technických profesí 
ze strany průmyslových podniků se v něm 

odráží jen okrajově. Máme však 
firmy, a těší mě, že jsou i na-
šimi klienty, které si pracovní 
sílu vychovávají samy. A sice na 
úrovni středního stupně vzdě-
lání. Čili bych neřekla, že firmy 
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dělají málo, jejich tlak na duální vzdělávání 
je zřejmý. Nicméně ten problém je podle 
mě mnohem širší.

 
V jakém smyslu?
Mám dvanáctiletou dceru a zatím si také 
myslím, že by měla dokončit např. MBA, 
a ne hutní průmyslovku. Dnes je vysoko-
školské studium přístupné všem. Je skvě-
lé, že je to bez ohledu na finanční zázemí. 
Ale pokud se do vysokoškolského vzdě-
lání nevrátí vysoké nároky na studenty při 
vstupu, tak mít na vizitce Ing. nebo Mgr. 
bude důležité pouze pro babičku, a ne 
pro zaměstnavatele. A vlastně to tak už 
 možná je.

Pojďme k vašemu oboru. Jaké jsou hlavní 
zbraně slovenské Komerční banky v kon-
kurenčním boji na bankovním trhu? Jak se 
bráníte nástupu nových, malých a dravých 
bankovních ústavů, které plně využívají 
internet a moderní technologie?
Nové, malé, dravé bankovní ústavy se 
zaměřují na retailového klienta. Komerč-
ní banka na Slovensku tento segment od 
roku 2011 neobsluhuje. „Nebankovní kon-
kurencí“ jsou však pro nás treasury centra 
našich klientů, která poté, co Slovensko 
zavedlo euro, na sebe přebrala podstat-
nou část financování, jakož i řízení plateb-
ního styku našich klientů. A ta jsou neméně 
dravá, přestože nejsou ani malá, ani nová. 
S našimi klienty budujeme dlouhodobé 
vztahy a partnerství. Na Slovensku neumí-
me ohromit naší lokální velikostí, o to víc 
musíme stavět na kvalitě a profesionalitě. 
Jsou oblasti, ve kterých služby nenabízíme. 
Například nepracujeme s hotovostí – ne-
máme pokladny, pobočky ani bankomaty. 
Nejsme proto jedinou bankou klienta, čas-
to ani tou dominantní. I tak ale můžeme být 
jeho „jedničkou“.

V jednom rozhovoru jste mimo 
jiné prohlásila: „Jsme přiro-
zenou bankou pro firmy s ‚po-
dobnou DNA‘.“ Co jste tím my-
slela? 
Naše banka má kořeny v Čes-
ku a ve Francii, a proto je při-
rozené, že rozumíme firmám, 
které mají podobnou DNA, 
tedy pocházejí z těchto zemí. 
Každý si neseme svou DNA po 
rodičích.

Může to znít jako klišé, ale 
kulturní a národnostní rozdí-
ly jsou patrné i v byznysu a je 
opravdu rozdíl jednat s klien-
tem z Francie, Německa či 
USA. Stejně tak je rozdíl mezi 
manažerem z České republi-
ky a ze Slovenska, například 
v temperamentu. Já jsem mož-
ná na tyto odstíny citlivější 
a vnímám je přes svůj ženský 
radar výrazněji.

Jak jste uvedla, za svůj nej-
větší úspěch považujete fakt, 
že se vám ze ztrátové banky 
podařilo vytvořit banku zis-
kovou. Jaké hlavní kroky jste 
musela podniknout, aby se 
toto podařilo?
Mít kolem sebe profíky, ide-
álně lepší, než jsem já. Část 
svého hlavního týmu jsem na-
šla zde v bance, ostatní se mi 
podařilo přesvědčit, aby se 
k nám přidali. Důležité je dát 
lidem vizi a ukázat jim, jak na 
to. Dát vizi akcionářům a tu 
také naplnit. Být příkladem 
a makat víc než kdykoli před-
tím. Stát si za svým slovem 
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a splnit to, co slíbím. Klientům, kolegům 
i šéfům.

Prakticky po celou svou kariéru jste se 
pohybovala v oblasti financí. Proč jste 
zvolila právě tento obor, co vás do něj 
táhlo?
Mé působení v této oblasti je věcí náho-
dy či osudu, podle toho, v co věříte. Když 
mi bylo dvacet, potřebovala jsem si přes 
prázdniny vydělat na nové taneční šaty. 
Jednalo se o soutěžní šaty na standardní 
tance, což byla tehdy má největší láska, 
a v té době stály asi čtyřicet tisíc korun. 
Tak jsem se na léto zaměstnala v investič-
ním fondu. Už jsem neodešla. Nové šaty 
jsem prodala, přestala s tancem a začala 
s financemi.

Bankovnictví se dá pořád označit jako 
spíše mužské „hřiště“. Jak obtížné pro 
vás bylo prosadit se v něm a dostat se na 
takto významnou pozici?
Tahle charakteristika prakticky stopro-
centně platí zejména pro vedoucí úrovně 

v Česku. Celkově ale v bankov-
nictví pracuje přece jen o něco 
víc žen než mužů. Obecně je 
to tak, že se každý na své pro-
fesní dráze potýká s výzva-
mi a překážkami. Já ale nikdy 
neměla pocit, že ty moje pře-
kážky jsou větší, protože jsem 
žena. Dá se říci, že jsem měla 
štěstí na šéfy a kolegy.

Čemu se věnujete ve volném 
čase?
Jsem máma, manželka a žena, 
a tudíž v nepracovním čase 
věnuji energii těmto svým já, 
přesně v uvedeném pořadí. 
Mám ráda kvalitní literaturu 
v tradiční knižní formě, pra-
šan na svazích Nízkých Tater, 
klasický balet, francouzskou 
módu, italskou zmrzlinu a své 
„7Déčko“ – fotoaparát na za-
chycení vzácných těkavých 
okamžiků… 

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



Slovenské ekonomice se daří. A tak není divu, že naši východní 
sousedé připravují nebo už spustili řadu projektů, které mohou 
českým firmám přinést zajímavé obchodní příležitosti. 

Nedávno položil Český 
rozhlas v jednom ze svých po-
řadů zajímavou otázku: Proč je 
vlastně zrovna Slovensko hned 
po Německu naším druhým 
nejvýznamnějším exportním 
odbytištěm? Čím to je, že jsou 
české výrobky pro slovenské 
výrobce či spotřebitele zajíma-

vější než jiné? Podle ekonoma Aleše Roda 
z Liberálního institutu je důvodů několik. 
Jednak je to pochopitelně podobnost na-
šich ekonomik, dále nulová jazyková barié-
ra, díky geografické blízkosti také možnost 
výrobky rychle a poměrně levně doručit 
nebo fakt, že některé banky česko-sloven-
ský platební styk oproti platbám do jiných 
zemí stále zvýhodňují. A v  neposlední řadě, 

Slovensko ve znamení 
modernizace
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jak dodal Aleš Rod, je to výho-
da levnější pracovní síly. „Takže 
fabriku, kterou tady vybudujete 
a provozujete, byste za podob-
ných podmínek třeba ve Fran-
cii, v Belgii nebo v Británii pro-
stě provozovat nemohl,“ řekl 
ekonom Českému rozhlasu.

Automobilová velmoc
Slovensko je v každém případě 
pro naše vývozce zajímavým 
trhem se spoustou příležitostí. 
Předně je třeba zmínit automo-
bilový průmysl, s nímž je slo-
venská ekonomika dlouhodo-
bě úzce propojena. V přepočtu 
na tisíc obyvatel je Slovensko 
dokonce největším světovým 
producentem osobních aut, 
na toto množství lidí jich vy-
robí 189. Na tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) se 
automobilový průmysl podílí 
8,8 procenta a pracuje v něm 
více než třetina všech lidí za-
městnaných v průmyslu. Od 
září bude v zemi působit cel-
kově už čtvrtá automobilka, Ja-
guar Land Rover v Nitře, vedle 
Volkswagenu v Bratislavě, PSA 
Group v Trnavě a Kia v Žilině. 
A možná se naši sousedé do-
čkají i pátého výrobce. Jedná 
se totiž o vstupu čínské firmy 
Zhi Dou, která by na východě 
země, pravděpodobně v Koši-
cích či Prešově, vyráběla malé 
městské elektromobily.

Jak říká Martin Tlapa, náměs-
tek ministra zahraničních věcí 
pro řízení sekce mimoevrop-
ských zemí, ekonomické a roz-

Na Slovensku podle 
prognóz poroste spotřeba 
energie, což samozřejmě 
bude úzce propojeno 
s budováním dalších zdrojů.

vojové spolupráce, exportní příležitosti tu 
existují pro dodavatele autodílů a příslu-
šenství nejen pro auta se spalovacím mo-
torem, ale i v oblasti elektromobility. Jde 
například o nabíjecí stanice, komponenty 
pro elektromobily a podobně. Jedním ze tří 
závodů německého koncernu Volkswagen, 
kde se vyrábějí elektromobily, je totiž jeho 
bratislavská pobočka. A trnavský závod 
PSA Group příslib výroby elektrického vo-
zidla z francouzského ústředí firmy před 
časem dostal.

Sázka na recyklaci
„Další příležitosti v automobilovém průmy-
slu na Slovensku nabízí tzv. oběhová eko-
nomika,“ upozorňuje Martin Tlapa. „Jde 
například o lepší management při recyklaci 
odpadů z výroby aut, intenzivnější využí-
vání použitých materiálů či recyklaci slo-
žitých kompozitních materiálů a lithium-
-iontových autobaterií,“ dodává. Například 
Volkswagen Slovakia chce do roku 2025 
snížit ekologickou zátěž při výrobě aut 
o čtyřicet pět procent ve srovnání s rokem 
2010. Využívá recyklované materiály při 
výrobě nových aut, např. hliník pro výrobu 
karoserií, stará recyklovaná auta používá 
při designu nových automobilů. 

Automobilka PSA Group v Trnavě po-
dle informací Ministerstva zahraničí ČR 
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 využívá při výrobě aut třicet 
procent tzv. zelených mate-
riálů. Průměrné emise CO2 
u jejích vozů nyní dosahu-
jí 102,4 g/km, což je nejlepší 
hodnota na světě. Zástupce 
PCA Trnava oznámil, že žádný 
odpad z výroby aut nejde na 
skládku. Vše je prý zpracová-
no v podniku nebo přes firmy, 
které tento odpad z výroby 
aut zužitkují. 

Velký prostor nabízí také 
probíhající obnova vozového 
parku městské hromadné do-
pravy ve větších městech, jako 
jsou Košice, Prešov či Banská 
Bystrica. Nevyhovující stav vy-
volal poptávku po autobusech 
a trolejbusech městských i pří-
městských linek. Příležitostí je 
i budování tzv. smart cities na 
Slovensku, týká se zejména in-
teligentních dopravních systé-
mů ve veřejné dopravě. Export-
ní potenciál je také v oblasti 
ekologizace dopravy.

Modernizace armády
Zajímavým oborem pro české 
vývozce je nepochybně obran-
ný průmysl. Současná výbava 
slovenské armády je totiž za-

staralá, ať už jde o výzbroj, techniku, ma-
teriály, nebo komunikační a informační 
systémy. Martin Tlapa poukazuje na to, 
že Ministerstvo obrany SR vloni předsta-
vilo dlouhodobý plán rozvoje obrany, jeho 
součástí je detailní rozpis jednotlivých 
modernizačních projektů v celkové hod-
notě 6,8 miliardy eur. Do roku 2020 mají 
výdaje na armádu vyšplhat ze současných 
1,22 procenta HDP na 1,6 procenta. Podle 
harmonogramu modernizace by se mělo 
letos rozběhnout až dvacet pět projektů. 
Slovenská armáda bude nakupovat obrně-
né transportéry, obrněná víceúčelová vozi-
dla, radary, modernizovat se bude houfnice 
 Zuzana. 

Nové technologie v energetice
Na Slovensku podle prognóz poroste spo-
třeba energie, což samozřejmě bude úzce 
propojeno s budováním dalších zdrojů. „Pro 
Slovensko bude v nejbližším období roz-
hodující, kdy skutečně dojde k dokončení 
dvou rozestavěných bloků jaderné elek-
trárny Mochovce. Odhadem by to mělo být 
v roce 2019, pokud jde o třetí blok, čtvrtý 
by měl být dostavěn v roce 2020,“ vysvět-
luje Martin Tlapa. A doplňuje, že v přípa-
dě odstavení uhelných elektráren Nováky 
a Vojany rozhodne o spolehlivosti provozu 
elektrické sítě na Slovensku případná vý-
stavba dalšího jaderného bloku v Jaslov-
ských Bohunicích.

V případě odstavení uhelných elektráren 
rozhodne o spolehlivosti provozu elektrické 
sítě na Slovensku případná výstavba dalšího 
jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích.
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inteligentních měřicích systémů pro opti-
malizaci spotřeby energie.

Je třeba zmínit také generální opra-
vu všech osmi turbín ve vodní elektrárně 
Gabčíkovo o celkovém výkonu 720 mega-
wattů, která bude trvat přibližně devět let, 
předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 
71,5 milionu eur. Dále modernizaci teplá-
renských systémů, výstavbu čistých zdrojů 
pro výrobu elektřiny a tepla, renovaci sys-
témů osvětlení a projekty energetických 
úspor budov.

Potraviny i zdravotnictví
Zajímavou informací pro české exporté-
ry jistě může být fakt, že podíl domácích 
potravin na slovenských pultech dosahuje 
pouze necelých třiceti osmi procent. Martin 
Tlapa upozorňuje, že se nikdy v historii na 
Slovensko nedováželo tolik potravin jako 

V jaderné energetice nicmé-
ně existují aktuální příležitosti 
i ve vývoji nové technologie 
v oblasti štěpení, zvýšení bez-
pečnosti a výkonnosti jader-
ných elektráren, také ve využití 
a manipulaci s použitými mate-
riály z odstavených jaderných 
zařízení v Jaslovských Bohuni-
cích. Obchodní potenciál nabí-
zí rovněž projekty na připojení 
některých průmyslových parků 
k elektrické síti – jde například 
o rozvodny, transformační sta-
nice, obnovu kabelů a vedení, 
dále projekty budování sítí pro 
nabíjení elektromobilů a skla-
dování elektrické energie. Nové 
příležitosti přinese budování 
inteligentních sítí a instalace 
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v současné době. „Zahraniční 
potraviny z ekonomicky vyspě-
lejších zemí EU, jako je Němec-
ko nebo Rakousko, jsou však 
veřejně kritizovány kvůli horší 
kvalitě stejných potravin do-
dávaných na Slovensko opro-
ti domovským zemím. Takže 
potenciál pro export potravin 
z ČR na Slovensku nadále exis-
tuje,“ říká náměstek. Příleži-
tosti jsou podle něj především 
v oblasti mléčných výrobků, 
uzenin, masa a  zpracovaných 
masných výrobků, cukrovinek, 
vína z hroznů, regionálních piv 
či ovocných šťáv.

Česká republika patří již 
dlouhodobě k významným do-
davatelům léků na Slovensko. 
Dovozu antibiotik však konku-
rují narůstající dodávky z Číny. 
Podle zástupců Ministerstva 
zahraničních věcí ČR je nicmé-
ně tradice, znalost prostředí 

a propojenost s Českem jedinečnou příle-
žitostí pro opětovné navýšení vývozu léků 
i zařízení pro vybavení nemocnic. Právě 
obnova zastaralého a nevyhovujícího ne-
mocničního zařízení a rovněž plánovaná 
výstavba nové nemocnice Rásochy v Bra-
tislavě nabízí další exportní možnosti. 

Začátkem letošního roku Slovenská ob-
chodná a priemyselná komora na základě 
makroekonomických ukazatelů vývoje slo-
venské ekonomiky oznámila, že označení 
země s levnou pracovní silou už pro naše 
východní sousedy přestává platit. Celkové 
náklady práce se sice ještě nepřibližují prů-
měru Evropské unie, ale jsou už vyšší než 
ve většině nových členských zemí Unie. 
Slovenská ekonomika tím však prý neutr-
pěla, protože zároveň roste produktivita 
práce. Podle českého Ministerstva zahra-
ničí je to dobrá zpráva pro české investory. 
Investice do oborů s vyšší přidanou hodno-
tou jsou totiž na Slovensku vítány, mohou 
získat vládní investiční pobídky a zároveň 
jsou ziskovější než investice do různých 
montoven s levnou cenou pracovní síly. 
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Úctyhodná tradice spo-
lečnosti Strojírny Bohdalice 
sahá až do roku 1907, kdy byla 
založena. Původně rodinná 
firma se zabývala výrobou 
strojů a zařízení pro mléká-

Nejtěžší bylo přesvědčit 
zákazníky o našich kvalitách

renství, postupem času se její zaměření 
rozšířilo prakticky na celý potravinářský 
průmysl. Koncem 20. století, po zno-
vunastolení demokracie a svobody v teh-
dejším Československu, začala ve firmě 
probíhat restrukturalizace. „Snažili jsme 

Výsledek mno-
haletého vý-

zkumu a vývoje 
společnosti: 

Koncentrační 
solární elekt-

rárna CSP DS 
(Concentrating 

Solar Power 
plant Dish 

Stirling) SUN-
FLOWER 35 na 

výrobu elek-
trické energie 
a tepla použi-
telného např. 

mimo jiné i pro 
chlazení, mraže-

ní a odsolování
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„U většiny milníků v novodobé historii 
Strojíren Bohdalice stála Komerční banka 
jako partner s finančními prostředky, ra-
dou a zkušenostmi,“ upozorňuje Jiří Tou-
žín, manažer pro firemní klienty z brněn-
ské pobočky Komerční banky. Příkladem 
je minimalizace rizika zahraničního obcho-
du dokumentárními platbami či ošetření 
kurzového rizika nastavením bezpečné 
zajišťovací strategie. „Tvoříme s klien-
tem individuální finanční modely vhodné 
k akvizicím, realizaci velkých zahraničních 
kontraktů, nových investic, předfinanco-
vání dotací či financování výzkumu a vývo-
je v oblasti energie z obnovitelných zdro-
jů, včetně EU dotačního poradenství,“ říká 
manažer. A doplňuje, že partnerství dlou-
hodobě utužují společnosti ze skupiny So-
ciété Générale, jimiž jsou ALD Automotive 
a SGEF nebo program KB Partneři, s mno-
ha bankovními benefity pro zaměstnance 
Strojíren Bohdalice.

„Tak jako v životě, i v obchodě je nejdů-
ležitější spolehlivý partner, kterým Strojír-
ny Bohdalice byly a jsou. Těším se na obou-
stranně prospěšnou spolupráci, minimálně 
pro další čtvrtstoletí,“ uzavírá Jiří Toužín.

se využít zkušeností se zpra-
cováním nerezavějících i uh-
líkových ocelí a v roce 2002 
již více než 50 % naší pro-
dukce směřovalo do zahrani-
čí,“ říká člen představenstva 
Antonín Kuneš. Dnes Stro-
jírny Bohdalice vyvážejí přes  
90 % produkce a zaměřu-
jí se mimo jiné i na segment 
energie a ekologie, také na 
výrobu ocelových konstrukcí 
z korozivzdorných ocelí, stro-
jů a zařízení pro potravinář-
ský, metalurgický a chemický 
průmysl. 

 
Co pro vás bylo v době export-
ních začátků nejtěžší?
Naráželi jsme tehdy zejména 
na nedůvěru v naše schopnos-
ti vyrábět a dodávat v požado-
vané kvalitě a termínech. Takže 
nejobtížnější bylo přesvědčit 
zákazníky o opaku. Úspěch 
se dostavil díky důslednému 
dodržování všech dohod, a to 
i těch nepsaných. Také jsme 
byli schopni dosáhnout velmi 
příznivého poměru mezi vyso-
kou kvalitou a relativně nízkou 
prodejní cenou.

 
Jaká jsou vaše hlavní exportní 
teritoria?
Strojírny Bohdalice přímo vy-
vážejí zejména do Nizozemska 
a Německa. Naše výrobky jsou 
dále reexportovány do celého 
světa, zejména do USA, Číny, 
Indie, Brazílie apod. 

Úspěch se dostavil díky 
důslednému dodržování 
všech dohod, a to i těch 
nepsaných.  
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Antonín Kuneš, člen představenstva pověřený 
řízením obchodního a správního úseku  

Co je dnes při obchodování 
v zahraničí vaší hlavní konku-
renční výhodou?
Dlouhodobá zkušenost se 
zpracováním korozivzdorných 
ocelí a výrobou širokého sor-
timentu svařovaných i monto-
vaných ocelových konstrukci, 
strojů a zařízení. Důvěru zá-
kazníků jsme si získali i díky 
schopnosti dodávat naše vý-
robky v požadované vysoké 
kvalitě a v relativně krátkých 
dodacích termínech. Exportní 
úspěch stojí pochopitelně na 
našich pracovnících, na jejich 
kvalifikaci a schopnostech, při-
čemž důležitou roli hrají i tech-
nologické možnosti firmy. 

Video
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Problémy, které například Německo už aktivně řeší, jsou u nás zatím 
spíše dlouhodobě diskutovány. I přesto je ale tuzemská průmyslová 
automatizace na vysoké úrovni.

V digitalizaci 
průmyslu držíme krok 
se světem
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V souvislosti s Průmys-
lem 4.0 se dnes často mluví 
o revoluci. Podle mého názo-
ru bychom ale měli používat 
spíše výraz evoluce. Ke sku-
tečné novodobé průmyslové 
revoluci totiž došlo po druhé 
světové válce, kdy byl Johnem 
T. Parsonsem vyvinut první 
číslicově řízený stroj. V před-
výrobních oblastech proběhla 
významná inovace v šedesá-
tých letech minulého století, 
kdy byl v roce 1960 Ivanem 
Sutherlandem z MIT Lincoln 
Labs navržen první CAD soft-
ware nazvaný Sketchpad. Tím 
byla odstartována éra digitali-
zace v průmyslu. 

Další pokrok následoval 
v oblasti technologické pří-
pravy výroby, kdy v roce 1971 
Renault vyvinul CAM systém 
Unisurf pro návrh a výrobu ka-
roserií. Od té doby se nástroje 
ve všech třech oblastech ne-
ustále vylepšují, vznikají nové 
generace řídicích systémů, 
CAD, CAM a dalších výpočto-
vých softwarů MKP a MBS, 
které umožňují zvyšovat pro-
duktivitu průmyslové výroby. 

Vyšší produktivita výroby 
znamenala změnu přístupu 
k managementu kvality. Už ne-
bylo možné kontrolovat každý 
vyrobený kus, a proto bylo za-
vedeno statistické řízení jakos-
ti pro sledování způsobilosti 
výroby a následně počítačová 
podpora kvality CAQ. Dnes je 
snahou spojit výhody všech 
těchto oblastí do efektivního 

nástroje nazývaného Cyber Physical Sys-
tem. Na FSI VUT v Brně nesbíráme pouze 
data z měření výrobků, snažíme se měřit 
i aktuální stav stroje, posuzovat jeho kon-
dici a predikovat jeho budoucí chování 
v následující výrobní dávce. Sbíráme data 
o jeho zatížení, identifikujeme jeho opotře-
bení a predikujeme zbývající dobu bezpo-
ruchového provozu. 

Jedná se o zpracování velkého množství 
dat, tzv. big dat, které může probíhat pří-
mo u stroje nebo na výkonných serverech 
u poskytovatele takové služby, v tzv. clou-
du, kde můžeme nasadit umělou inteligen-
ci využívající neuronové sítě. Ta doporučí 
obsluze relevantní úkony nebo v odůvod-
něných případech může do řízení stroje 
autonomně zasáhnout. Zde je ale potřeba 
klást velký důraz na bezpečnost přenosu 
dat a zabránění kybernetických útoků. 

I u nás jsou řešení na světové úrovni
V oblasti tuzemské průmyslové robotiky 
se objevují obdobné problémy jako u vý-
robních strojů. Současným trendem je 
například využití robotů pro technologic-
ké operace. Některé jsou již dostatečně 
zvládnuté, například bodové svařování, 

Česká republika 
podle mého názoru 
stále patří mezi 
vyspělé strojařské 
země. 
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jiné však zatím mají své limity. 
Například využití robotů pro 
obrábění nebo kontinuální sva-
řování je limitováno dosahova-
nou přesností dráhy koncové-
ho efektoru. 

Dnes se rovněž hodně ho-
voří o nasazení kolaborativních 
robotů, kteří budou přímo spo-
lupracovat s lidským operáto-
rem. Zde je potřeba se ještě 
zaměřit na dořešení bezpeč-
nosti takové spolupráce. Na 
našem pracovišti se věnujeme 
i problematice posuzování rizik 
strojních a elektrických zaříze-
ní a ověřování funkční bezpeč-
nosti výrobních systémů včet-
ně těch robotizovaných. Zde je 
převod do praxe naším denním 
chlebem. 

Robotika však dnes předsta-
vuje i celou řadu dalších ob-
lastí, servisní robotikou počí-
naje a sociální konče. Tomu se 
v České republice věnují další 
ústavy a některá jejich řešení 
jsou rovněž na světové úrovni. 
Zatím nemám informace, že by 
některé pracoviště u nás řeši-
lo vývoj humanoidních robotů 
pro sociální účely tak, jak to 
již delší čas probíhá například 
v Japonsku. 

Německo může být  
inspirací
Česká republika podle mého 
názoru stále patří mezi vy-
spělé strojařské země. Mohu 
si dovolit srovnání, naše pra-
coviště totiž spolupracuje 
se zahraničními univerzitami 

Petr Blecha je docentem na VUT v Brně, 
kde působí jako ředitel Ústavu výrob-
ních strojů, systémů a robotiky.

i Fraunhoferovým institutem IWU v ně-
meckém městě Chemnitz. Jsem přesvěd-
čen, že znalosti a dovednosti máme na 
podobné úrovni, vidím ale odlišný přístup 
ze strany státu. 

V Německu jsem na různých strojař-
ských fórech slyšel hodně projevů poli-
tiků, kteří vždy hovořili o jasné koncepci 
podpory spolupráce průmyslu a vědecko-
-výzkumných institucí ze strany spolkové 
i zemské vlády. U nás jsme ještě ani neznali 
pojem Průmysl 4.0 a v SRN už chystali pro-
jekty na stažení IT specialistů z USA zpátky 
domů. Když u nich nastal odliv odborníků 
z univerzit do průmyslu, našly se prostřed-
ky pro navýšení platů akademických pra-
covníků nad průměrnou mzdu v přísluš-
ných průmyslových odvětvích. 

V tuzemsku se o takových problé-
mech zpravidla dlouhodobě diskutuje.   
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 Domnívám se, že dokud bude 
úspěšnost vědců zaměřených 
na aplikovaný výzkum měřena 
počtem impaktovaných publi-
kací, intenzivnější spolupráci 
s průmyslem nelze očekávat. 
Určitou bariéru vidím i v do-
tační politice státu, kdy napří-
klad existuje podpora v oblas-
ti Průmyslu 4.0 jen pro malé 
a střední podniky. Systémověj-
ší by bylo nejprve podpořit ve 
velkých českých firmách vývoj 
tzv. chytrých strojů a teprve 
v další vlně jejich nasazování 
do menších firem.

Nákladné řešení není vždy 
výhodou
Za nemalý problém je u nás po-
važována nedostatečná úroveň 
tzv. transferu technologií, tedy 
spolupráce akademického pro-
středí a průmyslu. Já nicméně 
mohu konstatovat, že v oboru 
strojírenské výrobní techniky 
transfer technologií funguje 
jak v rámci aplikovaného, tak 
smluvního výzkumu.

Společně s ostatními kolegy, kteří řeší 
projekt Centra kompetence – Strojírenská 
výrobní technika, jsme s využitím našeho 
unikátního přístrojového zázemí NETME 
Centra vyřešili řadu složitých úloh. Vyvinu-
li jsme pokročilé metody volumetrických 
a teplotních kompenzací strojů, úspěšně 
aplikovali rozšířenou a imersní virtuální 
realitu v konstrukci strojů apod. Tato úzká 
spolupráce se promítá i zpětně do inovace 
výuky na našich pracovištích. 

Například náš obor výrobní  stroje, 
systémy a roboty absolvuje ročně ko-
lem šedesáti studentů a mám zjištěno, že 
v posledním ročníku studia je již více než 
90 procent z nich zaměstnáno na částečný 
úvazek v různých firmách. O tento studijní 
obor je mezi studenty značný zájem, mož-
ná i proto, že kromě strojního zde získají 
i oficiálně uznané elektrotechnické vzdělá-
ní. I tak poptávka po našich absolventech 
převyšuje jejich počet.

Závěrem bych rád zdůraznil, že mul-
tioborové problémy průmyslové praxe je 
dnes potřeba řešit v synergii strojařské-
ho, elektrotechnického a IT úhlu pohledu. 
Ne vždy totiž sofistikované, a většinou 
i nákladné řešení znamená konkurenční 
 výhodu.
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Ty, kdo si mysleli, že obchodní soupeření jednotlivých zemí 
prostřednictvím zvyšování celních tarifů je zbraní minulosti, vyvedl 
před několika měsíci z omylu prezident USA. Donald Trump totiž 
začátkem března představil plán uvalit cla ve výši 20 procent na 
dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku. Co všechno tento jeho 
krok může přinést?

Obchodní válka 
se nekoná. Zatím

Trump své rozhodnutí odůvodnil 
článkem 232 zákona o rozšiřování obcho-
du z roku 1962, který prezidentovi umož-
ňuje uvalit cla na zboží, jehož dovoz ohro-
žuje nebo narušuje národní bezpečnost. 
Americké ministerstvo obchodu v této 
souvislosti oznámilo, že dovozy oceli do 
USA čtyřnásobně přesáhly vývoz.

Prezident ovšem nejprve EU, Argentině, 
Austrálii a dalším obchodním partnerům 

udělil dočasnou výjimku, aby 
jim dal čas k vyjednání dlou-
hodobých dohod. Jenže akté-
ři si mezitím vzájemně hrozili 
zaváděním odvetných opatře-
ní a shody se nedosáhlo. A tak 
začátkem června opatření 
vstoupila v platnost a spusti-
la sérii reakcí dotčených zemí 
a regionů.  
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Série odvet
Kolegium evropských komisařů se na konci 
května rozhodlo zahájit soudní řízení proti 
postupu USA v rámci Světové obchodní or-
ganizace (WTO) a 22. června Unie spusti-
la „vyrovnávací opatření“. Zástupci Evrop-
ského parlamentu prohlásili, že evropská 
cla by se mohla dotknout až 180 americ-
kých výrobků v hodnotě 6,4 miliardy eur. 
Jde jednak o zemědělské výrobky, jako je 
pomerančový džus či kukuřice, dále výrob-
ky z oceli a hliníku a také spotřební zboží, 
jako je oblečení nebo motocykly. Odvetná 
cla pak proti USA zavedly i Mexiko a Kana-
da, proti čemuž Washington podal stížnost 
rovněž u WTO. 

Ve druhé polovině července se před-
sedovi Evropské komise Jean-Claudu 

Junckerovi během návštěvy 
v Bílém domě povedlo dout-
nající krizi utlumit. Státníci po 
jednání vydali společné pro-
hlášení, v němž se zavázali ke 
spolupráci na nulových clech, 
celních bariérách a subven-
cích na nepotravinářské prů-
myslové zboží. Kromě toho 
Juncker vyjednal i dohodu 
o posílení strategické spolu-
práce mezi USA a EU v oblasti 
energetiky. Její podstatou má 
mimo jiné být více doveze-
ného zkapalněného plynu ze 
Spojených států. Obě strany 
by také během nadcházejících 
rozhovorů neměly zavádět 
další celní omezení a rovněž 
by měly přehodnotit cla ne-
dávno  zavedená. 

Trump vyhrožuje dál
Pokusit se o odpověď na 
otázku, jak moc americká cla 
ovlivní českou ekonomiku, 
není právě jednoduché. Klíčo-
vé bude, jak se globální spor, 
který vyvolali Američané, vy-
vine dál. Pokud by totiž zůsta-
lo u opatření, která vstoupila 
v platnost v červnu, mělo by 
to ekonomiku zasáhnout spí-
še málo. Podle analytiků se 
projeví mírným zdražením pro 
spotřebitele a téměř vůbec se 
nedotknou podniků. Optimis-
mus ovšem mírnil statutární 
ředitel Ocelářské unie Daniel 
Urban, který řekl, že byť USA 
nejsou pro české oceláře vý-
znamným trhem, zároveň pla-
tí, že jsou  největším světovým 

V důsledku 
Trumpova 
protekcionismu 
se Evropské unii 
daří podepisovat 
významné obchodní 
smlouvy. Nedávno 
uzavřela dohodu 
s Japonskem, která 
pokrývá třetinu 
světového HDP.
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dovozcem. Takže veškerá ocel, která 
bude „odkloněna“ z Ameriky, podle něj 
zamíří do Evropy, a to i za cenu dumpin-
gu. Což by mohlo znamenat velký pro-
blém, protože EU je pro tuzemské oce-
láře stěžejním trhem a dovozy do ní prý 
rostou už dnes.

Není bohužel nepředstavitelné, že pro-
blém bude eskalovat a dosavadní přestřel-
ka se změní ve skutečnou válku. Trump 
totiž vyhrožuje zavedením 25procentního 
cla na dovoz aut a autodílů z EU. Jak uvedl 
portál iHned.cz, který publikoval výsledky 
analýzy mnichovského institutu IFO, tato 
cla by německé výrobce stála přes pět 
miliard eur ročně. A české firmy by přišly 
o 150 milionů eur, tedy skoro o čtyři miliar-
dy korun. Což už není legrace. V důsledku 
velké otevřenosti by tuzemskou ekonomi-
ku významně ovlivnilo i celkové zpomalení 
globálního obchodu.

Americký prezident jako důvod uvá-
dí fakt, že zatímco evropské automobil-
ky platí při vývozu do USA clo ve výši 2,5 
procenta, ty americké jsou nuceny platit 
pětinásobek. Jenže jak napsal komentá-
tor slovenského deníku Pravda Peter Ja-
vůrek, trikem, díky kterému funguje rela-
tivně volný mezinárodní trh, je rovnováha. 
Takže Evropa sice uvaluje o něco vyšší cla 
na americké automobily než Spojené stá-
ty na auta evropská, ale evropští vývozci 
zároveň musejí platit vyšší tarify například 
na export vlakových souprav do Severní 
Ameriky apod. A právě tuto rovnováhu, 
píše Peter Javůrek, označil Donald Trump 
v rámci své volební kampaně za špatnou 
pro USA. 

Nebezpečí pro evropský 
blahobyt
Jedna dobrá zpráva tu je. V dů-
sledku Trumpova protekcionismu 
se Evropské unii daří podepiso-
vat významné obchodní smlou-
vy. Nedávno uzavřela dohodu 
s Japonskem, která pokrývá tře-
tinu světového HDP a jde o zatím 
nejrozsáhlejší obchodní dohodu 
v historii unie. Na finální podpis 
čeká i smlouva o volném obcho-
du se Singapurem a dalšími.

Nicméně ve vztahu EU vs. 
USA poslední vývoj ukazuje, 
že pro přílišný optimismus není 
mnoho důvodů. Nedávný návrh 
představitelů Unie na vzájemné 
zrušení dovozních cel na auto-
mobily Trump odmítl a prohlá-
sil, že Unie je téměř tak špatná 
jako Čína. Ve světle těchto kro-
ků nevyzpytatelného lídra nej-
větší světové mocnosti možná 
není od věci zamyslet se nad 
varováním, které Evropě podle 
Českého rozhlasu Plus před 
časem adresoval renomovaný 
americký ekonom a poradce 
OSN Jeffrey Sachs. Prohlásil, 
že Trump je nebezpečím pro 
evropský blahobyt. Starý konti-
nent by podle něj měl držet po-
spolu, bránit se bláznivým ame-
rickým požadavkům a budovat 
moderní technologie 21. stole-
tí, aby mohl zůstat nejvíce pro-
sperujícím místem světa.
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Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) existuje 
teprve od roku 2013, ale během této krátké doby si získal 
pověst špičkového pracoviště, které je schopné konkurovat 
těm nejlepším na světě. I proto jsme požádali o rozhovor jeho 
zastupujícího ředitele profesora Vladimíra Kučeru. 

Jak je na tom Česká re-
publika v oblasti robotizace?
Nepochybně existují země, 
které jsou o dost dál než my. 
V tomto oboru vždy dominova-

li Japonci, na špičce jsou USA, Německo 
atd. Nicméně řekl bych, že dnes už jsme na 
tom docela dobře. Za poslední roky se totiž 
hodně změnilo. V akademické sféře začaly 
vznikat studijní programy, takže  robotiku 

Míříme k dálkovému 
ovládání výrobních 
linek a robotů
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už je tu možné studovat. Rozjel 
se i výzkum, o ten je ze strany 
průmyslu velký zájem.

Statistiky ale ukazují, že ve 
srovnání např. s Německem 
není ČR z hlediska robotiza-
ce průmyslu zrovna rozvinutá 
země. V čem je tedy rozdíl?
Podle mého názoru je hlavním 
důvodem celková vyspělost 
průmyslu. Robotizace, to je 
špičková prestižní část výroby, 
a ta prostě závisí na nejnověj-
ším výzkumu a samozřejmě na 
financích. Když bych to vzal 
z hlediska vývoje teorie, na kte-
ré robotika stojí, tzn. od vzni-
ku teorie servomechanismů 
v 50. letech přes pozdější teorii 
automatického řízení a nástup 
umělé inteligence v 80. letech 
až k počítačovému zpracová-
ní obrazových informací, tohle 
všechno se u nás rozvíjelo dob-
ře. Byli jsme světu na dohled, 
měli jsme (a máme i dnes) svě-
tové odborníky. Ovšem pře-
nos teoretických výsledků do 
praxe nezáleží jen na akademi-
cích, ale i na průmyslu. A ten 
byl vzhledem k situaci před 
rokem 1989 logicky trochu po-
zadu, navíc jsme dlouho hleda-
li společnou řeč. První roboty 
pro nás byly nedostupné. Po 
roce 1990 zase drahé a tu-
zemské firmy se zabývaly pře-
devším obchodem, protože na 
výzkum neměly sílu. Tu začaly 
nabírat až později, když posílily 
i finančně, často s příchodem 
zahraničního kapitálu.

Prof. Vladimír Kučera,  
zastupující ředitel CIIRC

 Jak to vypadá dnes?
Situace se jednoznačně zlepšila. Hodně 
nás táhne Německo. Má tu své firmy, které 
na zavádění robotizace dbají, a prohlubuje 
se i spolupráce na akademické půdě. 

Mohl byste uvést příklad?
Určitě, namátkou zmíním evropský pro-
jekt optimalizace provozu výrobních  linek 

Na seznamu našich 
průmyslových 
partnerů jsou světoví 
lídři v oboru i malé 
a střední české firmy. 
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nazvaný ARUM, kterého se za 
CIIRC jako vedoucí týmu kon-
sorcia zúčastnil profesor Vla-
dimír Mařík. Úkolem bylo opti-
malizovat výrobní linku pro trup 
letadla Airbus A350, kterou 
prochází až pět milionů součás-
tek. Problém je, že při spouště-
ní chvíli trvá, než se linka na-
staví, tenhle interval bylo třeba 
zkrátit. Také se výroba často 
zastavuje kvůli zdržení dodáv-
ky a podobně. Zkrátka snahou 
bylo lepší nastavení a souhra 
mezi jednotlivými roboty.

Jaký byl výsledek?
Výrobní proces se podařilo 
zkrátit o 13–15 procent, což 
je neuvěřitelně vysoké číslo, 
vzhledem k tomu, že bylo nut-
né se potýkat s obrovským 
množstvím součástek a varia-
bilitou. Není divu, že firma Air-
bus požádala o další spoluprá-
ci v rámci smluvního výzkumu 
a v rámci evropského projektu 
DIGICOR.

Kam se z vašeho pohledu ro-
botizace obecně vyvíjí?
Tahle problematika obsahuje 
mnoho neznámých. Když se ale 
podívám tam, kam dohlédnout 
lze, tak podle mě díky internetu 
stále více směřujeme k dálko-
vému ovládání výrobních linek 
a robotů. Z toho vyplývá, že vý-
robu by si klidně mohl obsta-
rávat zákazník sám. Továrny 
a provozy by mohly být kdeko-
li, tam, kde jsou zdroje, protože 
výrobu by šlo zadávat na dálku. 

K E  S P O L U P R Á C I  J E  P O Z VA L 
P R E Z I D E N T  M A C R O N

Pražský CIIRC letos zaznamenal obrov-
ský úspěch. Před několika měsíci oznámil 
francouzský prezident Macron zřízení sítě 
specializovaných institutů v rámci strate-
gie pro umělou inteligenci. Jedním z nich 
je PRAIRIE, jehož ambicí je stát se mezi-
národním výzkumným centrem umělé in-
teligence. A právě tento institut přizval 
k mezinárodní spolupráci sedm nejlep-
ších světových pracovišť, mezi něž zařadil 
i český CIIRC.

Ústav ovšem v současnosti řeší nepří-
jemný personální problém. Rektor ČVUT 
Vojtěch Petráček před nedávnem odvolal 
z funkce zakladatele a ředitele profesora 
Vladimíra Maříka, jednu z nejuznávaněj-
ších tuzemských osobností oboru. Někte-
ří přisuzují jeho odvolání kritice, kterou 
v dokumentu České televize adresoval 
ČVUT za to, že CIIRC nedostatečně pod-
poruje. Proti rektorovu rozhodnutí se po-
stavila zhruba stovka zaměstnanců, kteří 
podepsali protest, několik jich dokonce 
podalo výpověď. 
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Je to nicméně hudba budouc-
nosti, která souvisí s mnoha 
společenskými aspekty, jako je 
zaměstnanost, obava z robotů 
a podobně. Po revoluci techno-
logické by tedy musela násle-
dovat i revoluce společenská.

V angličtině ale výraz „in-
dustry“ neznamená je průmy-
slovou výrobu, je to všechno, 
co dává práci, tzn. ekonomika, 
medicína, domácnost atd. Tam 
všude půjde roboty používat 
jako asistenty pro starší či ne-
mocné lidi. Ať už pro lékaře při 
vyšetřování či operacích, v bio-
medicíně třeba pro monitoro-
vání pohybu očí, nebo také pro 
zpracování velkého množství 
dat, což pomůže lékaři určit 
diagnózu atd. 

O spolupráci akademického 
prostředí a firem, kterou jste 
už také zmínil, se mluví hodně. 
Jak tohle zvládá CIIRC? 
Seznam našich průmyslových 
partnerů je poměrně rozsáh-

lý. Vidíte, že jsou na něm jak světoví lídři 
v oboru, například Siemens, Škoda Auto, 
KUKA, IBM, ABB, Eaton, Festo či Roc-
kwell Automation, ale i malé a střední čes-
ké firmy. Máme s nimi společné laborato-
ře a projekty, ale hlavně: Máme takzvaný 
Testbed.

Co to je?
Experimentální pružná výrobní linka. 
Slouží k tomu, aby si malé firmy mohly 
ověřit funkčnost svých řešení, ještě než 
je zavedou napevno. Nazýváme ji po ně-
meckém vzoru Testbed pro Průmysl 4.0, 
protože Němci jsou v tom našimi největ-
šími partnery a vzory. Je to pracoviště vy-
bavené několika velkými a několika malý-
mi roboty a pružnou výrobní linkou, která 
se dá přestavovat podle potřeby zákaz-
níků. Lze na ní testovat posloupnost vý-
roby, ale hlavně je řízena teleprezenčně, 
tedy na dálku, pomocí internetu. Takže 
dole v suterénu máme velké obráběcí ro-
boty, které ovšem můžeme řídit seshora. 
Díky VR brýlím vidíme stroj a součástku 
před sebou, jako bychom tam byli. Test-
bed ovšem zatím není zcela hotový, stále 
ho budujeme. 
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Převod peněžních prostředků mezi účty klientů v jiných 
bankách do deseti vteřin nebo provedení SEPA platby 
za takto krátkou dobu již není sci-fi ani hudba daleké 
budoucnosti. Tyto platby, které nazýváme okamžité či 
instantní, jsou zaváděné v tuzemských i zahraničních 
bankách. O tom, zda se to týká i Komerční banky, jak rychlý 
převod peněžních prostředků bude a co nového nás v oblasti 
plateb čeká, jsme si povídali s Janou Švábenskou, výkonnou 
ředitelkou pro Transakční a platební služby.

Mluví se o tom, že by mělo 
být možné převádět peněžní pro-
středky mezi účty klientů do dese-
ti vteřin. Jakých plateb se to týká?
V dnešní době se vše zrychluje. 
S rozšířením chytrých telefonů 
a většího podílu prodejů přes in-
ternetové obchody vznikla i po-
třeba zrychlit platby. Zákazníci 
nakupují elektronicky ve večerních 
hodinách, o víkendech i státních 
svátcích. Prodávající požaduje jis-
totu, že bude mít za objednané 
zboží zaplaceno, jakmile zákazník 
objednávku potvrdí. Z toho vznik-
la potřeba okamžitých plateb, tzv. 
instant payments. O tuto proble-
matiku se začala zajímat Evropská 
komise, která pověřila Evropskou 
platební radu vytvořením nového 
platebního schématu. Zadání a cíl 
byl jednoznačný – zrychlit prová-
dění eurových plateb v rámci SEPA 
prostoru. A tak se začalo mluvit 
o tzv. SEPA instant payments.

Co tedy pojem SEPA instant 
payment znamená?
SEPA payment je platba v eu-
rech v rámci SEPA prosto-
ru. Číslo účtu příjemce platby 
musí být zadáno ve formátu 
IBAN a banka příjemce musí 
přistoupit k podmínkám zpra-
cování SEPA plateb. Zde kon-
krétně se přihlásit ke schématu 
SEPA instant payments. Oproti 
standardním SEPA platbám je 
zde navíc pojem instantní, tedy 
okamžitý, který nám naznaču-
je, že platba bude převedena 
z účtu plátce na účet příjem-
ce ihned. Dle pravidel SEPA 
instant payments do deseti 
vteřin, přičemž ji plátce může 
zadat v jakoukoli hodinu a ja-
kýkoli den. Byla tedy smazána 
hranice mezi všedním dnem, 
víkendem a státním svátkem. 
Nicméně SEPA platby lze vyu-
žít pouze do částky 15 000 eur. 

Naše platby jsou
ještě rychlejší
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Jana Švábenská, výkonná ředitelka Komerční banky pro Transakční a platební služby

Nabízí nebo nabídne svým kli-
entům SEPA instant payments 
i Komerční banka?
My situaci kolem SEPA instant 
payments sledujeme. Jedná se 
o nový produkt, který zatím na-
bízí jen vybrané banky v rám-
ci Evropské unie. O zavedení 
uvažujeme v blízké budouc-
nosti, až bude tento produkt 
více rozšířen a zaznamená-

me poptávku našich klientů. Pro převod 
peněžních prostředků v eurech v rámci 
SEPA prostoru klientům v současnosti 
nabízíme SEPA platby, které jsou na účet 
banky příjemce převedeny následující ob-
chodní den po splatnosti. Při požadav-
ku na rychlejší zpracování umožňujeme  
klientům u SEPA plateb zvolit urgentní 
zpracování. Peněžní prostředky jsou pak 
připsány na účet banky příjemce ve stejný 
den, kdy klient platbu zadal. Začali jsme se 
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zrychlováním u plateb v českých korunách, 
protože je to naše národní měna.

Jaké změny jste tedy pro klienty v oblasti 
zrychlení u tuzemských plateb připravili?
V Komerční bance se řídíme naším novým 
mottem „Reálná banka pro reálný život“. 
Vše, na čem pracujeme, děláme s vědo-
mím přínosu pro naše klienty. Jsme pro-
to velice rádi za zpětnou vazbu od nich. 
I díky nim víme, že našim klientům chybí 

V Komerční bance 
se řídíme naším 
novým mottem 
„Reálná banka 
pro reálný život“. 
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 možnost převádět své peníze 
na účty příjemců v jiných tu-
zemských bankách tak, aby jim 
byly připsány ještě tentýž den, 
a to bez příplatku za expresní, 
resp. prioritní zpracování. Proto 
jsme zapracovali na zrychlení 
plateb v českých korunách do 
jiných bank v České republice. 

Pokud obdržíme příkazy 
k úhradě přes služby přímého 
bankovnictví, na jejich prove-
dení bude na účtu dostatek 
peněžních prostředků a budou 
zaúčtované do 12.00 hodin, 
předáme je do jiné banky ješ-
tě tentýž den. Stejný čas platí 
také při předání příkazů k úhra-
dě na pobočce nebo přes Ex-
presní linku KB. Klientům však 
doporučujeme zadat příkazy 
v den jejich splatnosti s dosta-
tečným časovým předstihem, 
aby měli jistotu, že platby včas 
zaúčtujeme a následně připí-
šeme příjemci v jiné tuzemské 
bance.

Klient nestihne zadat platbu 
do 12.00 hodin, ale potřebuje, 
aby ji příjemce obdržel v ten 
samý den. Má nějakou mož-
nost, jak dodržet splatnost?
Pokud klienti buď nestihnou 
platbu do 12.00 hodin zadat, 
anebo chtějí mít stoprocentní 
jistotu rychlého a garantované-
ho připsání platby v jiné bance 
týž den, mohou i nadále využít 
expresní platby, které je možné 

zadat až do 14.00 hodin. Zde je to ovšem 
již s příplatkem za prioritní zpracování.

Dalším tématem jsou převody v rámci 
banky, které nemusí fungovat v nočních 
hodinách nebo o víkendech. Uvažujete 
o změně v této oblasti?
Již před nasazením zrychleného zpracová-
ní mezibankovních plateb jsme začali pra-
covat na úpravách systémů, které umožní 
zpracovávat transakce v rámci Komerční 
banky jakýkoli den a v jakoukoli denní i noč-
ní hodinu. Tím jsme vyslyšeli volání řady 
klientů, kteří se potřebují s ohledem na své 
osobní nebo obchodní aktivity spolehnout 
na provedení převodu v rámci banky. Tuto 
změnu uvedeme na trh v listopadu 2018.

Ne vždy má plátce a příjemce účet vedený 
ve stejné bance. Chystáte i okamžité plat-
by do jiných bank?
I na toto se připravujeme. Podílíme se na 
projektu České národní banky, který zavá-
dí tzv. okamžité platby v rámci České re-
publiky. Klientům bychom chtěli možnost 
okamžitých plateb v českých korunách 
do jiných bank v rámci České republiky 
v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 
365 dní v roce nabídnout v polovině roku 
2019. Peněžní prostředky budou převádě-
ny do 10  vteřin od zadání, maximální část-
ka platby je stanovena na 400 000 Kč. 
Prostředky budou ihned dostupné příjemci 
minimálně pro výběr z bankomatu, platbu 
kartou, popřípadě odeslání další okamžité 
nebo standardní platby. Již na podzim to-
hoto roku začínáme ve spolupráci s Čes-
kou národní bankou a ostatními českými 
bankami testovat převod peněžních pro-
středků v tomto režimu.
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Potřeby klienta 
profinancujeme  
do sedmi dnů

„Klient je jediným důvo-
dem naší existence,“ říká ge-
nerální ředitel Komerční banky 
Jan Juchelka. Abychom uspěli, 
musíme klienty znát a nabízet 

jednoduchá řešení. To jsou základní prin-
cipy úspěšné firmy. A co to znamená kon-
krétně? 

V Komerční bance jeden příklad z po-
slední doby máme – úspěšné financování 
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stovek korporátních a small bu-
siness klientů zjednodušenou 
procedurou, tzv. KB FINANCO-
VÁNÍ EXPRES. 

Nový proces je efektivní. Je 
připraven pro výrobní firmy, 
obchodní společnosti či firmy 
působící v zemědělství. Stáva-
jícím i novým klientům v dobré 
kondici velmi rychle zafinancu-
jeme investiční či provozní po-
třeby, a to až do objemu 25 mi-
lionů korun.  

Čas jsou peníze a rychlé 
vyjádření banky k financování 
klienta je důležité. Firma čeká-
ním neztrácí čas, a investuje jej 
do svého podnikání. Komerční 
banka je nyní rychlejší a finan-
cování má klient k dispozici do 
pouhých sedmi dnů. 

KB FINANCOVÁNÍ EXPRES 
bylo odstartováno v dubnu 
a výsledky – nabídky finan-
cování v součtu za jednotky 
miliard korun – hovoří za vše. 
Pracujeme i na dalších vylep-
šeních pro klienty. Přijďte se 
přesvědčit.

Dita Pasquier, Tribe Leader, 
Business Financing Tribe KB
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Tuzemské hospodářství se kvůli rekordní zaměstnanosti a v podstatě 
vyčerpanému zdroji další pracovní síly dostalo na hranici svých 
výrobních možností a ekonomika letos znatelně zpomaluje. Vyššího 
výstupu již v podstatě nelze dosáhnout zaměstnáním další pracovní 
síly. Nutností je zvyšovat produktivitu, což se zatím úplně nedaří. 
Cestou jsou investice v nejširším slova smyslu, včetně robotizace. 
To je jedna z možností, jak nedostatečnou pracovní sílu nahradit.

Z dnešního pohledu je 
nutné hodnotit loňský růst 
české ekonomiky o 4,5 % v re-
álném vyjádření jako opravdo-
vý úspěch. Již od poloviny loň-
ského roku je totiž zřejmé, že 
naše hospodářství bude nará-
žet na hranici výrobních mož-
ností. Průměrný mezičtvrtletní 
růst dosahuje od té doby zhru-
ba 0,6 %. Meziroční dynamika 
tak viditelně zpomaluje. Kulmi-
nace nastala ve třetím čtvrtletí 
loňského roku, kdy růst dosáhl 
5,1 %. Během prvních tří měsí-
ců letošního roku zaznamenal 
reálný HDP vzestup o 4,1 %, ve 
druhém kvartále to pak bylo již 
pouze 2,7 %. V celoročním ho-
rizontu předpokládáme, že se 
růst bude pohybovat kolem tří 
procent.

Prim hrají investice, 
příspěvek čistých 
exportů je záporný
Ekonomická aktivita zůstá-
vá tažena domácí poptávkou. Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Ekonomika potřebuje 
nové impulzy
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 Příspěvek čistých exportů 
k růstu se letos dokonce pře-
houpl do záporných hodnot. 
Vedle částečného zpomale-
ní zahraniční poptávky se na 
tom podílí zejména silný růst 
dovozu. Ten odráží výraznou 
dynamiku dovozně nároč-
ných investic, ale i soukromé 
 spotřeby.

Právě investice se stáva-
jí významným přispěvatelem 
k růstu českého hospodářství. 
To je zároveň příslibem pro 

budoucí vyšší potenciál naší ekonomiky. 
Pouze investice projevující se ve finále ve 
vyšší produktivitě zajistí příští růst kon-
kurenceschopné produkce. Zatímco ještě 
v roce 2016 investice poklesly o 3,3 %, 
v loňském roce si 3,7 % připsaly. Za první 
pololetí letošního roku zaznamenaly vze-
stup v průměru o silných devět procent. 

Nejvýrazněji k němu přispívají soukro-
mé investice, primárně ze strany podniků. 
Ty se totiž snaží rozšířit výrobní kapacity 
v reakci na nadále silnou poptávku v si-
tuaci nedostatečné pracovní síly a výraz-
ně rostoucích mzdových nákladů. To se 
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 projevuje zejména v nárůstu 
investic do strojů a zařízení. 
Pozitivní vliv má i veřejný sek-
tor. Dochází v něm k ožive-
ní infrastrukturních investic 
podpořených pozvolna se ob-
novujícím čerpáním EU fondů 
v současném programovacím 
období. Zesílily i investice do 
obydlí a ostatních budov a sta-
veb, na nichž se vedle veřejné-
ho sektoru a podniků podílejí 
i domácnosti.

Stavebníci mají žně, 
průmysl na hranici 
možností
Zvýšená investiční aktivita, a to 
i v oblasti budov a staveb, se 
nutně musí projevit ve výkon-
nosti stavebního sektoru. Po 

očištění o rozdílné počty pracovních dnů 
vloni stavební produkce vzrostla o 3,6 %.  
Statistiky za první pololetí letošního roku 
ukázaly na významné zrychlení na 9,8 %. 
Tahounem bylo jednoznačně pozemní 
stavitelství s růstem přesahujícím 11 %. 
Inženýrské stavitelství zatím nedosahuje 
ani poloviny toho tempa. Data z poloviny 
roku nicméně indikují, že apetit veřejného 
sektoru v oblasti infrastrukturních inves-
tic se konečně začíná zvyšovat. 

Kapitolu samu o sobě představuje re-
zidenční trh. Poptávka po nemovitostech 
totiž stále převyšuje nabídku, a to zejmé-
na v případě rezidenčních nemovitostí ve 
velkých městech. Výsledkem jsou dvou-
ciferná čísla tempa růstu cen bytů. Kvůli 
byrokratickým překážkám v získávání sta-
vebních povolení je nabídka značně ne-
pružná. Nicméně i zde se již začíná blýs-
kat na lepší časy. Počet dokončených bytů 
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vzrostl během letošního první-
ho pololetí meziročně o téměř 
17 %. Během letošních prvních 
šesti měsíců byly zahájeny 
práce na více než 106 500 by-
tech, což je za stejné období 
meziročně o 11 % více.

Na rozdíl od stavebnictví 
růst průmyslové produkce le-
tos zpomaluje. Domácí prů-
mysl přidal za první polovinu 
letošního roku v průměru pou-
ze 2,6 % oproti stejnému ob-
dobí předchozího roku. Motor 
průmyslu poslední doby, au-
tomobilový sektor, ztratil své 
růstové momentum. Někteří 
producenti totiž narážejí na 
své výrobní možnosti a zoufa-
le se snaží najít novou pracov-

ní sílu. Investují do produktivity, ale její 
zvyšování je během na dlouhou trať. 

I to je jeden z hlavních důvodů, proč 
se domníváme, že průmyslová produkce 
letos výrazně nezrychlí. Tento rok podle 
našeho odhadu přidá 2,5 %, přitom loňský 
růst činil 6,5 %. Patrná by měla být snaha 
o změnu struktury: Produkce by se měla 
posouvat od zboží s nižší přidanou hod-
notou k produktům s vysokou přidanou 
hodnotou.

Zoufale chybí pracovní síla
Česká ekonomika od poloviny roku 2013 
nepřetržitě roste. S tím související tvor-
ba pracovních míst znamená, že dnes je 
v Česku více volných pracovních míst než 
celkově nezaměstnaných. Míra nezaměst-
nanosti je u nás nejnižší z celé EU, v letoš-
ním druhém čtvrtletí činila  pouhých 2,2 % 
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po 2,4 % v prvním čtvrtletí. 
Nicméně po očištění o sezonní 
faktory již letos míra nezaměst-
nanosti neklesá, ale stagnuje 
na 2,3 %. Nezaměstnanost je 
totiž už tak nízká, že pro její 
další pokles není prostor. 

Navíc hospodářský růst, 
jak komentujeme výše, letos 
zpomaluje. Výrazný převis po-
ptávky nad nabídkou se na 
trhu práce projevuje tlaky na 
růst mezd. K tomu významným 
způsobem přispívá i veřejný 
sektor, který zvyšuje mzdy 
dvouciferným tempem. Za tím, 
že rostou mzdy zejména níz-
kopříjmovým skupinám, stojí 
i zvyšování minimální mzdy ze 
strany vlády – a tím i zaruče-
ných mezd. 

Za letošní druhé čtvrtletí činil 
růst nominálních mezd 8,6 %, 
po očištění o inflaci si mzdy 
v reálném vyjádření polepšily 
o 6,2 %. Jedná se o nejrychlej-
ší tempo růstu za posledních 
15  let. A vzhledem k tomu, že je 
napětí na trhu práce do značné 
míry určováno i nepříznivým 
demografickým trendem v po-
době stárnutí populace, nedá 
se předpokládat, že by se situ-
ace v dalších letech zásadním 
způsobem změnila.

Spotřebitelský 
optimismus má silné 
základy
Zatímco pro zaměstnavatele 
jsou mzdy nákladovou polož-
kou, na kterou musejí, pokud 
si chtějí udržet konkurence-

schopnost a ziskovost, reagovat investi-
cemi a růstem produktivity, pro domác-
nosti se jedná o významný zdroj růstu 
jejich disponibilních příjmů. Je zřejmé, že 
kombinace rekordní zaměstnanosti a ros-
toucích mezd vede k rekordním hodnotám 
spotřebitelského optimismu u nás. Není 
tedy divu, že se domácnosti nebojí utrá-
cet, a to dokonce tak, že míra úspor klesá. 
Radost z toho mají maloobchodníci, je-
jichž tržby svižně rostou. Jenom za le-
tošních prvních sedm měsíců činil jejich 
průměrný meziroční růst v reálném vyjá-
dření 5,2 % (bez prodejů motorových vo-
zidel). Spotřeba domácností tak zůstává 
významným přispěvatelem k růstu české 
ekonomiky. Za první pololetí rostla spo-
třeba domácností meziročním tempem 
4 % a stejný výsledek očekáváme i za celý 
letošní rok.

Inflace v horní části tolerančního 
pásma
Silná domácí poptávka se projevuje v růs-
tu cen. Po slabším začátku roku, kdy se 
inflace držela lehce pod 2procentním in-
flačním cílem, se s přispěním oslabené-
ho kurzu koruny a rostoucích cen ropy 
i potravin dostala znatelně nad cíl a v po-
lovině roku dosáhla 2,6 %. Proinflačním 
směrem působí všechny hlavní složky 
 spotřebitelských cen. 

Proinflačním směrem 
působí všechny hlavní 
složky spotřebitelských 
cen.
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V květnu a červnu zesílila 
jádrová inflace i ceny potra-
vin, výrazně rostly ceny po-
honných hmot. V červnu do-
šlo i k akceleraci regulovaných 
cen v souvislosti se zvýšením 
cen elektřiny. Ve zbytku roku 
předpokládáme mírné zpoma-
lování inflace směrem ke 2 % 
z titulu statistické základny. 
Jádrová inflace stimulovaná 
vysokým růstem mezd ale na 
tempu ubírat nebude.

Návrat měnových 
podmínek k normálu 
bude pokračovat
Robustní inflační vývoj i solid-
ní kondice reálné ekonomiky 
letos umožnily ČNB pokračo-
vat v normalizaci měnové po-
litiky. Po únorovém zvýšení sa-

zeb se zdálo, že si bankovní rada s dalším 
zpřísňováním počká do konce roku. Slabá 
koruna a akcelerace inflace v posledních 
měsících ji však pobídly ke druhému le-
tošnímu zvýšení sazeb již na konci června. 
Na to však koruna téměř nezareagovala 
a potvrdila tak, že je v současnosti více 
citlivá na globální sentiment než na do-
mácí vývoj. Tento fakt umožňuje ČNB dále 
pokračovat ve zvyšování sazeb směrem 
k neutrálním úrovním. 

V průběhu druhé poloviny příštího roku 
by se tak klíčová sazba ČNB měla dostat 
na 2,50 %. Koruna by se měla vrátit k apre-
ciační trajektorii a nižší volatilitě, to je však 
podmíněno alespoň částečným uklidněním 
globálních politických nejistot. Kvůli přetr-
vávající výrazné pozici zahraničních inves-
torů je totiž koruna nadále zranitelná vůči 
vnějším šokům. Na posílení pod hladinu  
25 CZK/EUR si ale asi počkáme až do 
příštího roku.
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Jedna faktura za 
volání, mobilní data 
a pevný internet 
i pro malé firmy

Málokdo z nás si v dnešní 
digitální době dokáže předsta-
vit, že by fungoval bez mobilní-
ho telefonu nebo bez internetu. 
A pro toho, kdo vlastní malou 
firmu nebo je v ní třeba jen za-
městnán, je to asi nepředsta-
vitelné. Moderní technologie 
jsou dnes základem fungující 
komunikace ve všech oborech 

Ať již podnikáte 
ve službách, 
v řemeslech, nebo 
vlastníte designérské 
studio, bez využití dat 
se neobejdete. 
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„Moje firma má pět zaměst-
nanců, kteří potřebují být ve 
spojení ať už mezi sebou nebo 
se zákazníky,“ říká pan Jiří 
z Českých Budějovic. Všich-
ni jeho zaměstnanci si mezi 
sebou potřebují volat a mít 
k dispozici také data v mo-
bilu, aby mohli komunikovat 
jako tým ve skupinových kon-
verzacích na sociálních sítích. 
„Zároveň máme kancelář, ve 
které potřebujeme mít sta-
bilní a neomezené připoje-
ní k internetu. Obsluhujeme 

R E D +  O F F I C E  –  H L A S ,  D A T A  I  P E V N Á  S Í Ť

a šetří nejen peníze, ale i čas. 
A v malých firmách, které mají 
třeba jen několik zaměstnanců, 
hraje pak efektivita významnou 
roli na cestě k úspěšnému pod-
nikání. 

Ať již podnikáte ve službách, 
v řemeslech, nebo vlastníte de-

signérské studio, bez využití dat se neobe-
jdete. Potřebujete být neustále k dispozici 
a vědět, co dělají vaši zaměstnanci, mít pří-
stup k e-mailu a důležitým dokumentům 
kdykoli a odkudkoli. A pokud ke kontrole 
nebo řízení svého podnikání využíváte růz-
né mobilní či webové aplikace, potřebujete 
k nim také mít neomezený přístup.

tam veškerou komunikaci se zákazníky, 
webové stránky firmy, účetnictví, uklá-
dáme dokumentaci a prostor zároveň 
monitorujeme, aby se nám nic neztrati-
lo,“ doplňuje  podnikatel. 

Zajímavé řešení pro malé firmy, které 
potřebují pro své zaměstnance zajistit 
tarif s dostatkem mobilních dat a záro-
veň vyřešit pevné připojení pro svoji kan-
celář, dílnu nebo třeba kadeřnický salon, 
nabízí společnost Vodafone. Její nabídka 
Red+ Office zahrnuje výhodný tarif s ne-
omezeným voláním a dostatečným balíč-
kem mobilních dat až pro šest SIM karet 
a pevný internet zdarma. 
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GDPR se týká i vás
Od konce letošního května platí nové obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR), které přináší zásadní změny v ochraně 
soukromí občanů Evropské unie. Co by v této souvislosti neměly 
podcenit tuzemské společnosti?
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„Představitelé firem, a často 
i těch renomovaných, si mnohdy 
myslí, že se na ně GDPR nevztahu-
je. To je ale zásadní omyl, vztahuje 
se totiž na všechny,“ zdůrazňuje Ivo 
Janda, partner společnosti White 
& Case. V první řadě je podle něj 
potřeba uvědomit si, co to vlastně 
je osobní údaj. Řada společností si 
přitom myslí, že to je pouze jméno 
či datum narození. Jenže osobní 
údaj je prakticky cokoli, co může 
osobu s údajem propojit, třeba 
i nějaký technický prvek v oblas-
ti IT. E-mailová adresa, IP adresa, 
osobní kód či otisk prstu apod. 

Aby si představitelé firem moh-
li být jistí, že nařízení GDPR zavá-
dějí správně a v dostatečné míře, 
měli by si nejdřív udělat přesný 
přehled o tom, s jakými osobními 
údaji zaměstnanců, dodavatelů, 
zákazníků a dalších pracují a jak 
s nimi nakládají. Díky tomu zjis-
tí, co všechno musejí zabezpe-
čit a jak náročná a nákladná celá 
operace bude. Pokud jde o podnik 
fungující na základě klasických 
dodavatelsko-odběratelských 

„Do budoucna očekávám velké problémy. 
Nadnárodní firmy podle mě budou čelit tomu, 
že v některém státě určité jejich aktivity 
projdou bez problémů a v jiném  
za ně dostanou pokutu.“

Magda Olyšarová, counsel společnosti White & Case 

vztahů, neměl by to být až takový problém. Zcela 
jiné je to v oblasti e-commerce a totéž platí i pro 
všechny operátory, například v telekomunikacích 
či finančním sektoru. Tedy banky, pojišťovny, le-
tecké firmy, provozovatelé dopravy atd. Ti musejí 
počítat s vysokými náklady a spoustou práce.  

V těchto případech je vhodné provést nejprve 
tzv. gapovou analýzu, tedy v podstatě audit proce-
sů zpracování osobních údajů ve společnosti, který 
může trvat několik týdnů až měsíců. Pak nastává 
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implementace, která mj. obnáší přípravu 
vnitřních směrnic a interních i externích 
informačních dokumentů pro zaměstnan-
ce a obchodní partnery. Také stanovení re-
tenčních pravidel, tedy jak dlouho a jakým 
způsobem mají být data uchovávána atd. 

Správce? Zpracovatel? 
Příjemce…?
„Častým problémem, se kterým se se-
tkáváme, bývá zjistit, zda je firma v pozici 
správce, či zpracovatele,“ upozorňuje Ivo 
Janda. „Navíc může zároveň vystupovat 
coby společný nebo výlučný správce. Z če-
hož vyplývají práva i povinnosti daného 
subjektu,“ vysvětluje Ivo Janda. 

S rolí správce je spojena mnohem větší 
odpovědnost za správné nakládání s úda-
ji a zároveň dohled nad těmi, kdo pro něj 
data zpracovávají, aby to dělali správně. Ivo 
Janda v této souvislosti také poukazuje na 
důležitý moment GDPR, kterým je právo 
uživatelů zjistit, jaké osobní údaje správce 
zpracovává a jak případně požádat o jejich 
opravu či výmaz atd. 

Magda Olyšarová, counsel White & 
Case, doplňuje, že firmy musejí počítat 
i s personálními změnami. Některé společ-
nosti mají nově povinnost jmenovat pově-
řence pro ochranu osobních údajů, který 
bude zajišťovat soulad s nařízením GDPR, 
a vyčlenit na to rozpočet apod. 

„Zejména společnosti, které působí ve 
více členských státech, musejí mít síť tzv. 
data privacy kontaktů v daných zemích, 
aby byly schopné koordinovaně reagovat 
na dotazy subjektů z jiných jurisdikcí,“ 
vysvětluje Magda Olyšarová. A dodává, 
že lhůty pro vyřešení požadavků uživa-
telů jsou velmi striktní, takže firmy by na 
to měly být připravené. Jinak musejí po-
čítat se sankcemi ze strany dozorových 
orgánů.

Zástupci společností se často domníva-
jí, že mají-li například pouze kontakty v da-
tabázi a nijak aktivně s nimi nenakládají, 
nejsou ani správci, ani zpracovateli. Pova-
žují se pouze za příjemce. Jenže specialis-
té White & Case upozorňují na to, že už sa-
motné přijímání kontaktů a jejich ukládání 
je zpracovávání. Vždy je proto podle nich 
třeba si nejdříve přesně definovat jednot-
livé role.

Stále není jasno
Byť je GDPR jako nařízení, na rozdíl od in-
stitutu směrnic, přímo aplikovatelné, tedy je 
v České republice bezprostředně závazné 
jako zákon, počítá se s tím, že členské země 
ještě přijmou tzv. adaptační zákony. GDPR 
totiž umožňuje, aby si členské státy některé 
věci nastavily podle sebe. V  každém případě 
má v tuto chvíli adaptační zákon Německo, 
Slovensko či Francie, ovšem celá řada zemí, 
včetně ČR, kde probíhá druhé čtení v Posla-
necké sněmovně, ho zatím neschválila. 

Ivo Janda, partner společnosti White & Case 
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To je mimořádně důležité 
z hlediska firem, které působí 
ve více členských státech. Měly 
by totiž sledovat, jakou podo-
bu jednotlivé adaptační záko-
ny získají, a uzpůsobit tomu své 
interní procesy a předpisy. „Je-
likož však některé členské stá-
ty takový zákon dosud nema-
jí, část GDPR procesu je stále 
otevřená. Správci a zpracova-
telé zkrátka zatím nevědí, jak 
všechny procesy dotáhnout,“ 
upozorňuje Magda Olyšarová. 

„Do budoucna očekávám 
velké problémy. Nadnárod-
ní firmy podle mě budou čelit 
tomu, že v některém státě je-
jich určité aktivity projdou bez 
problémů, ale v jiném za ně 
dostanou pokutu,“ obává se 
Ivo Janda. „Evropská komise 
bude pochopitelně stanoviska 
konsolidovat, nicméně firmám 
důrazně doporučuji sledovat 
vývoj judikatury na evropské 
úrovni. Platí, že jedině soud 
Evropské unie bude moci auto-
ritativně rozhodnout,“ dodává 
Ivo Janda. 

KO M E R Č N Í  B A N K A 
J E  N A  G D P R  P Ř I P R AV E N A

Na účinnost obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) jsme se v Komerční bance připravo-
vali více než rok dopředu. Bylo třeba mj. zřídit pozici 
Pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu 
KB, vytvořit tzv. Registr zpracování či nový Souhlas 
se zpracováním osobních údajů pro marketingové 
účely. Nově zpracováváme tzv. balanční testy tam, 
kde jako důvod zpracování existuje oprávněný zá-
jem správce, a tzv. dopadovou analýzu pro riziková 
zpracování. Upravili jsme vnitřní předpisy, revidovali 
vztahy s našimi dodavateli, provedli školení zaměst-
nanců atd. 

V praxi se setkáváme například s nejasnostmi již 
v samotných pojmech osobní data a zpracování dat. 
Výklad je totiž širší, než někteří správci deklarují, pro-
tože jde o jakékoli informace, které lze vztáhnout ke 
konkrétní osobě. Navíc zpracováním rozumíme již na-
bytí a držení této informace. 

Dalším problémem bývá stanovení délky drže-
ní dat po ukončení zpracování čili archivační lhůty. 
Nařízení žádnou konkrétní lhůtu neudává, toto je na 
správci, ten ji ale musí vždy stanovit a zdůvodnit. 

Problémů, které musíme řešit, je pochopitelně 
celá řada. Věřme, že jich postupně bude ubývat.

Radek Basár
Pověřenec pro ochranu osobních údajů KB
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Finsko má nejefektivnější 
vzdělávací systém

Že se nejkvalitnějšími 
univerzitami mohou pochlu-
bit Spojené státy, ví nejspíš 
každý. Stačí rychlý pohled do 
„ligových“ tabulek vysokých 
škol a hned je jasné, že USA 
na tomto poli dominují. Jenže 

organizace Universitas 21, což je globál-
ní výzkumná síť univerzitního prostředí se 
sídlem v Melbourne, se na statistiky dívá 
poněkud netradičním pohledem. A sice ni-
koli optikou silných a slabých stránek jed-
notlivých univerzit, ale porovnáním národ-
ních vysokoškolských systémů jako celků. 
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Ty upraví tak, aby je bylo mož-
né srovnávat pomocí úrovně 
hrubého domácího produktu 
(HDP) na hlavu.

K čemu představitelé Uni-
versitas 21 došli? Nejefektiv-
nější vzdělávací systém má po-
dle nich Finsko. Hned za ním 
skončila Velká Británie, na tře-
tím místě je pro leckoho mož-
ná překvapivě Srbsko, čtvrté 
Dánsko a páté Švédsko potvr-
zují sílu severských zemí. Zato 
Spojené státy jsou po uzpůso-
bení dat pro ekonomický vý-
voj dokonce až patnácté. Čes-
ko si oproti předchozímu roku 
pohoršilo o tři místa, kleslo 
z 21. na 24. místo.

Autoři uvádějí, že pořadí 
upravené o HDP poskytuje 
návod na to, jak mohou státy 
zlepšit své výkony. „Nejúspěš-
nější národní systémy vykazují 
silnou propojenost mezi vyso-
koškolskými institucemi, vlá-
dou a soukromým sektorem,“ 
citoval portál Světového eko-
nomického fóra profesora mel-
bournského institutu Rosse 
Williamse.

Autoři studie zkoumají padesát stejných 
národních vzdělávacích systémů od roku 
2012, měření je standardizované pro ve-
likost populací jednotlivých zemí. Ty jsou 
hodnoceny jak z celkového pohledu, tak 
z hlediska čtyř modulů. Těmi jsou zdroje, 
kvalita prostředí, konektivita a výsledky. 
Dojít k výstupům pomáhá dvacet čtyři in-
dikátorů. Například výdaje na vysoké škol-
ství, různorodost institucí, vládní politika, 
dosažená úroveň registrací, výsledky vý-
zkumu atd.

Organizace 
Universitas 
21 porovnává 
národní 
vysokoškolské 
systémy jako  
celky za pomoci 
HDP.
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Světové ekonomické fó-
rum nedávno představilo že-
bříček největších světových 
exportérů. Na prvním místě 
skončila Čína, která v roce 
2017 vyvezla zboží v hodno-
tě 2,26 bilionu dolarů. Jak 
ovšem upozorňují autoři stu-
die, je třeba vzít v potaz znač-
ně rozsáhlou populaci země, 
která dosahuje 1,4 miliardy 
obyvatel. Ve srovnání s tím je 
1,45 bilionu dolarů exportního 
výkonu Německa, masivního 
 producenta automobilů, který 
disponuje „pouze“ 84 miliony 
obyvatel, šokujícím výkonem. 
Znamená totiž 18 000 dolarů 
na osobu. 

Z hlediska absolutních čísel 
jsou druhým největším vývoz-
cem Spojené státy. Pokud by-
chom nicméně jejich výsledek 
přepočítali také tzv. na hlavu 
a porovnali s Německem, zjis-
tíme, že země je na export od-
kázána mnohem méně. Vloni 
totiž vyvezla zboží v hodnotě 
1,55 bilionu dolarů, což zna-
mená okolo 4 800 dolarů na 
osobu.

Desítce nejúspěšnějších 
dominuje s pěti zástupci Evro-
pa, překvapivé je nepochybně 
páté místo 17milionového Ni-
zozemska, které exportovalo 

zboží v hodnotě 652 miliard dolarů. Pro srovnání, 
čtvrté Japonsko dosáhlo 698 miliard dolarů. Čty-
ři zástupci reprezentují Asii, je to již zmíněná Čína 
a Japonsko, dále Hongkong a Jižní Korea.

Portál howmuch.net, který je autorem této studie, 
podotýká, že k jejímu zpracování ho přiměly nářky 
amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, jak 
významný obchodní deficit se světem údajně má 
Severní Amerika. Závěr? „Naše mapa světového 
exportu ukazuje, že to prostě není pravda. Hodnota 
ročního vývozu více než 1,5 bilionu dolarů jasně uka-
zuje, že další eskalace obchodní války nemůže být 
pro Američany přínosem,“ uzavírají autoři.

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

Jsou nářky Donalda 
Trumpa oprávněné?



Jak na inovace? Inspiraci 
najdete na KB Innovation Point

Kdo dnes neinovuje, jako 
by nebyl. Platí to prakticky pro 
všechny oblasti našeho živo-
ta a není divu. Zjišťujeme, že 
nám inovace umožňují nejen 
pohodlnější a zábavnější život, 
ale také život úspornější. Ať už 
z hlediska nákladů, ochrany ži-
votního prostředí atd. I proto 
Komerční banka přišla s pro-
jektem nazvaným KB Innovati-
on Point, jehož hlavním cílem je 
inspirovat.

Na jeho stránkách lze najít 
příklady úspěšných realizací 
inovativních řešení. Například 
z oblasti tzv. smart cities, tedy 
chytrých měst. Tam mohou ino-
vace významně pomoci, a také 
už pomáhají, například s efek-
tivním využíváním stávajících 
zdrojů a hledání nových alter-
nativ, s eliminací negativních 
dopadů na životní prostředí, 
s optimalizaci dopravy či s udr-
žením kvalitních životních pod-
mínek pro obyvatele atd.

Firmám inovativní projekty pomáhají optimalizo-
vat výdaje a spotřebu energie, efektivně řídit veškeré 
procesy či logistiku, eliminovat odpady, ale i lépe vést 
a rozvíjet zaměstnance. Pokud se tedy chcete inspiro-
vat již uskutečněnými inovativními projekty, běžte na 
https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/inovace.
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Londýnské nádraží King’s Cross na-
bízí návštěvníkům mimo jiné jednu z nej-
větších turistických atrakcí ve městě. Je to 
fiktivní nástupiště 9 a 3/4, dobře známé 
nejen fanouškům slavné ságy o čaroděj-
nickém učni Harry Potterovi. Vlastně je to 
jeho pamětní deska, nacházející se v pro-
storu mezi devátým a desátým nástupiš-
těm. Vtip je v tom, že kromě oné desky tu 
byl zřízen také dárkový obchod a neustále 
je přítomný i fotograf. A hlavně v tom, že 
tu narazíte na nikdy nekončící fronty. Jak 
trefně podotýká autor článku v deníku The 
Guardian, je to výnosná kombinace kapita-
lismu a lidské představivosti.

Jak zdanit neviditelné 
zisky internetových firem

Zároveň jsou ale podle něj 
kouzelnický chlapec stvořený 
spisovatelkou J. K. Rowlingo-
vou a dlouhé fronty na neexistu-
jící „Bradavický expres“ trefnou 
metaforou budoucnosti (nejen) 
britské ekonomiky. Rozvinutá 
světová hospodářství totiž čím 
dál více charakterizuje ústup 
od produkce hmotných statků 
směrem k těm nehmotným – 
prostřednictvím obchodních 
značek, intelektuálního vlast-
nictví či počítačového softwa-
ru. Británie, ale zdaleka nejen 
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ona, horečně přemýšlí, jak zdanit magické 
zisky internetových firem. S tím se pojí dvě 
zásadní otázky.

Především jde o problém s rozsahem. 
Jonathan Askel, expert na nehmotnou 
ekonomiku na Imperial College, použil při 
setkání s poslanci Harryho Pottera jako 
příklad „svazku nehmotných aktiv“ a řekl 
jim: „Jsou to jednak tvůrčí autorská prá-
va ke knize. Zároveň se jedná o software, 
který vstupuje do filmu. Je to také značka. 
A v neposlední řadě i návrhářství, posky-
tující vám všechny tyto gotické dekorace, 
které vidíte ve filmu, ve hře a souvisejících 
věcech. Je v tom zkrátka celá řada nehmot-
ných aktiv. A ekonomika míří tímto směrem 
stále rychleji.“

Druhým problémem jsou finance. Po-
dle autora článku se totiž britský bankov-
ní sektor pokouší oslabit životaschopnost 
nehmotné ekonomiky. Velká část ekono-
mů se shoduje, že to, co Británie teď po-
třebuje skutečně zásadně, jsou investice. 
Zvlášť v situaci, kdy brexit firmy od utrá-
cení spíše odrazuje. Jenže v zemi existují 
významné bariéry pro půjčky na investice 
do nehmotných aktiv. Britské banky půjčují 
peníze především na nemovitosti, byly do 
toho po finanční krizi regulacemi prakticky 

dotlačeny. Podle komentátorů 
by se ale měly, a také mohly 
chovat jinak. Británie prý totiž 
trpí nafouknutými cenami ne-
movitostí a také nedostatkem 
půjček pro začínající firmy.

Jak z toho ven? Například la-
bouristé přišli s návrhem, aby 
byla Bank of Scotland v plném 
rozsahu znárodněna a poté 
rozdělena na síť komunitních 
bank. Ty by pak podle jejich 
představ mohly pružně reago-
vat na potřeby nových techno-
logických společností. 

Podle autora článku v listu 
The Guardian to nejspíš reál-
né nebude, ale labouristé prý 
nejsou mimo. Před časem to-
tiž hlavní ekonom Bank of En-
gland Andy Haldane řekl, že 
existence sítě regionálních 
německých bank, známá jako 
Sparkassen,  je hlavním fakto-
rem ovlivňujícím to, že je ně-
mecká ekonomika mnohem 
vhodnějším prostředím pro 
rozvoj „nehmotné“ ekonomiky 
než Velká Británie.
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Jak byznys  
chrání přírodu

Indický stát Kérala je 
nádherným příkladem toho, jak 
se dá ochrana přírody skloubit 
s byznysem a podporou za-
městnanosti. Je prakticky pra-
vidlem, že když rybáři této jiho-
indické země ponoří své sítě do 
vody, současně s rybami vyloví 
také obrovské množství plastů. 
Až donedávna tento nechtěný 
úlovek vždy jednoduše hodi-
li zpět do mořských vln. Vloni 

K O K T E J L

Po celé Indii vznikají 
týmy pobřežních 
sběračů plastů.
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v létě se ovšem kéralská minis-
tryně rybářství  rozhodla  situaci 
změnit. Rozjela kampaň, která 
se rybáře snaží přimět k tomu, 
aby plasty dopravili na břeh.

A daří se to. Za prvních deset 
měsíců kampaně rybáři shro-
máždili 25 tun plastů z Arab-
ského moře. Lidé z místní ry-
bářské komunity je pak nacpou 
do řezacího stroje a vzniklý ma-
teriál je použit jako povrchová 
vrstva cest a silnic. Takto upra-
vených cest je v Indii už 34 000 
kilometrů, především ve ves-
nických oblastech. A v dalším 
jihovýchodním státě, v Tamil-
nádu, je to už dokonce víc než 
polovina.

Nejenom že je to levnější varianta kon-
venčních plastových aditiv pro silniční 
povrchy, ale každý kilometr stojí zhruba 
o osm procent méně než při použití obvyk-
lých přídavků. Každý takto vybudovaný ki-
lometr silnice je ekvivalentem jednoho mi-
lionu plastových tašek, které ušetří okolo 
jedné tuny asfaltu.

Navíc se takto tvoří i nová pracovní 
místa. Po celé Indii vznikají jednak týmy 
pobřežních sběračů plastů, ale také malé 
firmy, které pak od nich surovinu vykupu-
jí a zpracovávají, aby byla použitelná pro 
úpravu silnic.
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Jak nedávno informovala 
agentura Bloomberg, ve světě 
probíhá drsný závod o to, kdo 
jako první představí samoři-
ditelné vozy, nazývané také 
autonomní, schopné fungovat 
v běžném provozu. Ale nejen 
to. Ve hře je i příležitost pro-
niknout na největší automobi-
lový trh světa: do Číny. Mezi 
světové lídry v oblasti auto-

nomních vozidel v současnosti patří jak 
americká firma Cruise, tak Waymo, pro-
dukt společnosti Google. Jenomže jejich 
nepřítomnost v Číně pobízí místní podni-
katele, aby přišli s vlastním řešením. Jak 
k tomu poznamenal Tong Xianqiao, šéf 
a spoluzakladatel firmy Roadstar.ai, pro-
bojovat se na čínský trh je pro zahraniční 
společnosti stále velmi obtížné. Naopak 
čínské projekty podle něj mají na domá-
cím trhu přirozenou výhodu.

K O K T E J L

Čínské start-
-upy mají v závodě 
o bezpilotní auta 
pedál na podlaze

Video
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A tak se jí snaží ze všech sil 
využít. Především již zmíně-
ný start-up Roadstar.ai a také 
Pony.ai. První jmenovaný vyvíjí 
řešení s vlastním pohonem na 
úrovni čtyři, tedy s malým zá-
sahem člověka. A tvrdí o něm, 
že zvládne obtížnou čínskou 
městskou džungli, kde jsou 
řidiči i chodci známí porušo-
váním dopravních předpisů. 
Jeho cílem je ve spolupráci 
s výrobci automobilů zhotovit 
v příštím roce dvě stě vozů vy-
bavených samostatně vyvinu-
tými senzorovými soupravami 
a algoritmy. Roadstar.ai testu-
je své elektrické samořiditelné 
modely v jižní metropoli Šen-
-čenu a doufá, že jich zvládne 
do obchodních čtvrtí hlavních 
měst nasadit patnáct set do 
roku 2020.

Dva roky existující Pony.ai plánuje uvést 
do provozu flotilu nejméně dvaceti auto-
nomních vozidel pro veřejnou přepravu ve 
městě Kanton, podle slov představitelů fir-
my co nejdříve příští rok. Očekává plnou ko-
mercionalizaci technologie do tří až pěti let 
v řízeném prostředí, jako jsou přístavy nebo 
průmyslové parky. A zmínit lze i společnost 
Momenta, za kterou stojí firma Daimler. Ta 
nedávno uzavřela s vládou východního Su-
-čou smlouvu o rozmístění samořiditelné 
flotily ve městě zhruba do roka.

Gu Junli, viceprezident společnosti 
Xpeng Motors, nedávno prohlásil, že Čína 
vstoupila do oblasti samořiditelných vozů 
pozdě a její hlavní hráči navíc stále ne-
mají k dispozici dostatek dat ani talentů. 
Tong Xianqiao k tomu dodal, že je nezbyt-
né vytvořit speciální algoritmy pro místní 
předpisy a dopravní scénáře. Což je podle 
něj mnohem náročnější než v prostředí 
amerického provozu, který je prostornější 
a také méně rušný.
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Pracuj méně, 
získáš více

Šťastní, oddaní a pro-
duktivní. Takoví by podle před-
stav většiny firem měli být je-
jich zaměstnanci. I proto před 
nedávnem uskutečnila no-
vozélandská společnost Per-
petual Guardian mimořádně 
zajímavý pokus: Po dobu dvou 
měsíců poskytovala svým 
dvěma stům zaměstnancům 

pravidelně každý týden jeden „day off“, 
přičemž mzdu jim platila stále stejnou. 
Výsledek hovoří sám za sebe. Navzdory 
poklesu pracovních hodin produktivita 
týmu Perpetual Guardian stoupla o dva-
cet procent a pocit spokojenosti jeho čle-
nů šel rovněž výrazně nahoru. Výsledky 
pilotního provozu, který sledovali akade-
mici, říkají, že v těchto podmínkách zvlá-
dalo nastolit rovnováhu mezi pracovním 
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a rodinným životem o téměř 
dvacet pět procent více za-
městnanců. Také ukázaly 
méně stresu a více motivace 
a chuti do práce.

Jak informuje web Svě-
tového ekonomického fóra, 
podobné pokusy byly prová-
děny i v dalších zemích. Ov-
šem ne vždy s takto jasným 
výsledkem. Například švédští 
zaměstnanci v domech pro 
seniory, jimž vláda umožni-
la pracovat pouze šest hodin 
denně, sice hlásili zlepšenou 
kvalitu života, méně stresu 
či více času stráveného s ro-
dinami, jenže experiment se 
poměrně prodražil, protože 
lokální vlády musely najímat 
extra pracovníky, kteří dodě-
lávali nehotovou práci.

Na Islandu dostali někte-
ří zaměstnanci státní správy 
v Reykjavíku možnost zkrá-
tit svůj pracovní týden o čtyři 

nebo pět hodin. Přesto jejich produktivi-
ta neklesla a také náklady zůstaly stejné. 
Experiment ale přinesl zřetelné bonusy: 
Zaměstnanci vyjadřovali větší uspokojení 
z práce a také byli méně často nemocní.

Dnes už je každopádně zřejmé, že 
mnoho pracovních hodin automaticky 
neznamená vysokou produktivitu. Studie 
Světového ekonomického fóra ukazují, 
že například Jižní Korea, známá svou kul-
turou velkého množství času stráveného 
v práci, se z hlediska pracovní produkti-
vity pohybuje u dna žebříčku zemí OECD. 
Prakticky totéž platí i například pro Řecko 
či Japonsko.

Dva výše zmíněné experimenty podle 
výzkumníků naznačují, že při rozhodování 
o tom, zda bude zkrácení pracovní doby 
efektivní, je zásadní povaha dané práce. 
Lidé vykonávající administrativní a kance-
lářské činnosti mohou být s velkou prav-
děpodobností efektivnější, když budou 
mít na splnění úkolů méně času. To samé 
ale jen těžko může platit například pro 
zdravotní sestry či pečovatele o seniory, 
kteří musí být přítomni neustále.
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
C
Cash managament
Z bankovního pohledu předsta-
vuje cash management soubor 
služeb a nástrojů poskytovaný 
korporátním klientům k řízení 
finančních toků a optimalizaci 
platebního styku jak ve společ-
nosti, tak v rámci ekonomicky 
spjaté skupiny. Jedná se na-
příklad o službu cash pooling 
nabízenou jak lokálně, tak me-
zinárodním klientům, meziná-
rodní cash management umož-
ňující centrálně řídit finanční 

toky mezinárodních společností, hotovost-
ní služby. 

Cash pooling
Služba nabízející společnosti nebo eko-
nomicky spjaté skupině nástroj pro řízení 
cash flow a optimalizaci využívání vlast-
ních finančních zdrojů. Reálný cash pooling 
umožňuje vyrovnávání kladných a zápor-
ných zůstatků na účtech zapojených v cash 
poolingové struktuře a centralizaci peněž-
ních prostředků na hlavním účtu. Evidenční 
cash pooling je nástroj pro optimalizaci úro-
kových nákladů a výnosů. Kladné a záporné 
zůstatky na účtech jsou vzájemně započí-
tány do celkového salda, aniž by docházelo 
k jejich reálnému převodu.
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Clearing
Mezibankovní účtování vzájemných 
operací bez hotovostního placení – 
jedná se o bezhotovostní platební styk, 
jenž bývá obvykle prováděn zúčtová-
ním oboustranných či vícestranných 
pohledávek a závazků. 

CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank 
Gross Settlement System)
Platební systém pro mezibankovní zúčtování 
v české měně v České republice. Systém je 
provozován Českou národní bankou. Zpraco-
vává veškeré mezibankovní transakce v čes-
kých korunách.
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