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Určitě jste v poslední době minimálně jed-
nou zaslechli nebo si přečetli výraz cirku-
lární ekonomika. Není divu, ve veřejném 
prostoru rezonuje toto téma poměrně hod-
ně. Je to i důvod, proč se cirkulární ekono-
mika stala hlavním tématem tohoto vydání 
Export Journalu. Zjednodušeně řečeno jde 
o princip, podle kterého všechny zdroje ko-
lují v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nej-
delší dobu. A právě tento přístup se podle 
všeho stává jedním z nejdůležitějších ná-
strojů, pomocí nichž se lidstvo pokusí něco 
udělat s neradostnou situací v oblasti ži-

votního prostředí, mizejícími zásobami pří-
rodních zdrojů atd. Faktem je, že oběhové 
hospodářství je vlastně přirozený systém, 
který firmám pomůže zvýšit jejich efektivi-
tu, a navíc přináší do ekonomiky dnes tolik 
důležité inovace. Důsledkem toho mohou 
také vznikat i nová pracovní místa.   

Obrovské příležitosti se v tomto obo-
ru nabízejí i našim exportérům. Celá řada 
zemí totiž vzhledem k již zmíněnému nedo-
statku zdrojů nebo problémům se životním 
prostředím potřebuje modernizovat čistič-
ky či úpravny vody, navrhnout a dodat hyd-
roelektrárny nebo třeba postavit zařízení 
na zpracování odpadu. A to je výzva pro 
celou řadu českých firem, které se ochra-
nou životního prostředí a environmentální-
mi technologiemi zabývají.

Že cirkulární ekonomika opravdu začíná 
pronikat prakticky do všech oblastí byzny-
su, dokazuje i fakt, že se stala zvýrazněným 
tématem letošního, už jednašedesátého 
ročníku Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu v Brně. Na MSV bylo mimo jiné uza-
vřeno několik strategických partnerství, 
které tuzemským firmám se zaváděním 
prvků oběhového hospodářství mohou po-
moci. Jedním z těch nejdůležitějších je jistě 
členství České republiky v síti globálních 
cirkulárních hotspotů, které bylo oznáme-
no právě na brněnském strojírenském ve-
letrhu. Nejen o tom si můžete přečíst na 
následujících stránkách. 

 

Jan Juchelka
Předseda představenstva  
a generální ředitel Komerční banky

Boom cirkulární 
ekonomiky
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Firma ruší všechny pa-
pírové brožury, letáky, ceníky 
a smlouvy. K tomu se zavázala, 
že do roku 2025 bude polovina 
jejích prodaných aut elektrická, 
od letošního roku má každý 
model svoji částečně elektric-
kou verzi, všechny její továr-
ny budou klimaticky neutrální 
a 25 procent plastů použitých 
v autech půjde z recyklovaných 
zdrojů. 

T É M A  Č Í S L A

Napadá vás, o kterou firmu by mohlo 
jít? Ano, je to švédská automobilka Volvo. 
Ovšem tyhle její aktivity v žádném přípa-
dě nejsou ojedinělým výkřikem žíznícího 
na poušti. Například oděvní gigant Levy 
Strauss se zase rozhodl bojovat proti tomu, 
aby ohromující množství (konkrétně zhru-
ba 12 miliard tun) oblečení, bot a textilu 
končilo v USA každoročně na skládkách. 
A tak dnes každý obchod v jeho síti přijí-
má staré oblečení a boty jakékoli značky 
a firma tento odpad buď sama, anebo ve 

Cirkulární 
ekonomika jako 
návrat k podstatě
Oběhové hospodářství se má stát jedním z hlavních nástrojů 
ochrany životního prostředí a také novým ekonomickým modelem. 
Zatím se zdá, že se jedná o cestu správným směrem.
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spolupráci s partnery recyklu-
je. Výsledkem je kromě jiného 
materiál, který se následně po-
užívá k izolaci budov. 

Trnavská automobilka PSA 
Group dnes už žádný odpad, 
který jí zbude z výroby, nepo-
sílá na skládku. Všechno zpra-
cuje buď v podniku, anebo přes 
firmy, které odpad zužitkují. 
Slovenský Volkswagen zase 
používá recyklované materiály, 
například hliník pro výrobu ka-
rosérií, stará recyklovaná auta 
při designu nových atd. A firem, 
které začínají využívat odpady 
pro další produkci a zároveň 
přemýšlet o nakládání se zdro-
ji podobným způsobem, rychle 
přibývá.

Zní to nově, ale ve své pod-
statě jde o návrat ke kořenům. 
Někdo by možná řekl ke zdra-
vému selskému rozumu. Zá-
kladem tohoto systému jsou 
totiž principy, na kterých lidská 
společnost přirozeně fungova-
la odpradávna. Zjednodušeně 
řečeno jde o to, aby všechny 
zdroje kolovaly v oběhu v co 
nejvyšší kvalitě po co nejdelší 
dobu. 

Není z čeho brát 
Motivací pro to, osvojit si prin-
cipy oběhového hospodářství, 
jak se jinak říká cirkulární eko-
nomice, je snaha o ekonomic-
kou efektivitu nebo o šetrný 
přístup k životnímu prostředí. 
Ovšem dnes už je k tomu glo-
bální společnost de facto nu-
cena neustále se zhoršující si-

T É M A  Č Í S L A

tuací. Stačí uvést několik údajů. Už před 
deseti lety světová poptávka po komodi-
tách dosáhla 1,5násobku množství, které 
je planeta schopna zajistit a obnovit udr-
žitelným tempem. Současný model spo-
třeby v kombinaci s předpokládaným růs-
tem počtu obyvatel až na 10 miliard lidí do 
roku 2050 znamená, že globální poptávka 
dosáhne trojnásobku udržitelné produkce 
planety. Jen Evropa vyprodukuje 2,5 mi-
liardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba 
50 procent skončí na skládkách nebo ve 
spalovnách. Výsledkem je i to, že se tím 
nenávratně připravujeme o vzácné mate-
riály. Například na některých skládkách je 
dnes větší koncentrace zlata než ve zla-
tých dolech. 

Ve službách Pařížské dohody
Na z tohoto pohledu neradostně vyhlíže-
jící budoucnost začínají reagovat i politici. 
Koncem roku 2015 byla přijata Pařížská 
dohoda, která měla nahradit do té doby 
platný Kjótský protokol. Dokument mimo 
jiné formuloval dlouhodobý cíl ochrany kli-
matu. Tím je přispět k udržení nárůstu prů-
měrné globální teploty výrazně pod hranicí 
2 °C v porovnání s obdobím před průmy-
slovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst 
teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Přinesl 
také významnou změnu z hlediska závaz-
ků ke snižování emisí skleníkových plynů. 
Dohoda totiž ukládá nejen rozvinutým, ale 
i rozvojovým státům povinnost stanovit si 
vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení 
stanovených cílů.

Cirkulární ekonomika má sehrát jednu ze 
stěžejních rolí v tomto dlouhodobém a ná-
ročném procesu, u nějž zdaleka není jasné, 
jestli přinese úspěch. Jedním z hlavních 
důvodů pochybností je fakt, že americký 
prezident Trump před dvěma lety ohlásil, 
že Spojené státy, druhý největší producent 
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CO2 na světě, od Pařížské do-
hody odstupují. Nicméně více 
než dvě třetiny zemí, které se 
k tomu zavázaly, už dohodu ra-
tifikovaly. Evropská unie si pak 
jako své cíle stanovila dosažení 
podílu 65 procent komunální-
ho odpadu na recyklaci do roku 
2030 a skládkování maximálně 

V současnosti probíhá 
analýza toho, jakým 
množstvím zdrojů vlastně 
svět disponuje.
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J A K  Z V ÝŠ I T  
S O B Ě S TAČ N O S T Č R  
V S U R OV I N OV ÝC H  Z D R OJ Í C H

C I R K U L Á R N Í  E KO N O M I K A

Politika druhotných surovin – tak se nazý-
vá strategický dokument, který v roce 2014 
vznikl na ministerstvu průmyslu a obcho-
du. Jeho cílem je vytvořit rámec pro efek-
tivní opakované využívání zdrojů. Na zá-
kladě analýzy do něj bylo zařazeno deset 
komodit a zdrojů a bylo stanoveno pět stra-
tegických cílů a šestnáct opatření. Patří 
sem mimo jiné zvyšování soběstačnosti ČR 
v surovinových zdrojích, podpora inovací 
v této oblasti, podpora využívání druhot-
ných surovin jako nástroje pro snižování 
energetické a materiálové náročnosti výro-
by apod. V současnosti na ministerstvu při-
pravují akční plán, který by měl obsahovat 
konkrétní úkoly včetně odpovědnosti za je-
jich plnění ve stanovených termínech.  

Počátky pojmu cirkulární ekonomika jsou 
spojeny s knihou německého chemika Mi-
chaela Braungarta a amerického archi-
tekta Williama McDonougha s názvem 
Cradle to Cradle: Remaking the Way We 
Make Things, tedy Od kolébky ke kolébce: 
jak změnit způsob, jakým vyrábíme věci. 
Vyšla v roce 2002. Cirkulární ekonomika 
se zabývá způsoby, jak zvyšovat kvalitu ži-
votního prostředí a lidského života pomocí 
nárůstu efektivity produkce. 

10 procent ze všech vznikajících 
odpadů do roku 2030. 

Jak na tom vlastně jsme
V současnosti na globální úrov-
ni probíhá analýza toho, jakým 
množstvím zdrojů vlastně svět 
disponuje. Také jak s nimi naklá-
dá, jak velké procento materiálů 
už nyní dokáže po použití vracet 
zpátky do oběhu atd. V Česku se 
problematice věnuje ministerstvo 
průmyslu a obchodu, které před 
pěti lety schválilo strategický do-
kument nazvaný Politika druhot-
ných surovin, vůbec první svého 
druhu u nás (více viz box). Zatím 
je zřejmých několik věcí, například 
to, že část odpadu mizí, aniž by se 
vědělo kam. Nebo že Evropa dnes 
zvládá vracet zpět do oběhu jen 
kolem 11 procent zdrojů. 

Není překvapivé, že jednotlivé 
země se v úsilí zakomponovat do 
svých ekonomik cirkulární princi-
py nacházejí na různém stupni vý-
voje. Velmi aktivní jsou například 
Nizozemci, kteří se v tomto ohle-
du dostali v porovnání s ostatními 
vcelku daleko. Země tulipánů má 
mimo jiné v plánu přejít do roku 
2050 na stoprocentní cirkulár-
ní stavebnictví. A podle ředitel-
ky Institutu Cirkulární Ekonomiky 
(INCIEN) Soni Jonášové je skvělá 
v tom, že se hlavní aktéři dokážou 
pro stanovený cíl či vizi opravdu 
nadchnout a ve snaze dosáhnout 
stanovených cílů se také patřič-
ně motivovat. Nizozemsko prostě 
z tématu udělalo téměř středobod 
dění a teď se pro něj pokouší udě-
lat maximum. 
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E V R O P S K É  M I L I A R DY  
N A P Ř EC H O D  K  C I R K U L A R I T Ě

Evropská komise schválila investiční ba-
líček ve výši 222,7 milionu eur (zhruba 
6,25 miliardy Kč) z rozpočtu Evropské 
unie na podporu přechodu Evropy na cir-
kulární ekonomiku. Finanční prostředky 
Evropské unie podnítí další investice a cel-
ková investice dosáhne výše 398,6 milio-
nu eur, tedy zhruba 11,2 miliardy Kč, které 
mají být investovány ve 144 nových pro-
jektech ve 23 členských státech. Podpora 
pochází z programu LIFE Programme for 
the  Environment and Climate Action (Pro-
gram pro životní prostředí a klima). Celkem 
323,5 milionu eur (přibližně 9 miliard Kč) 
půjde na projekty v oblasti životního pro-
středí a účinného využívání zdrojů, přírody 
a biologické rozmanitosti a správy životní-
ho prostředí a poskytování informací.

Státy se většinou zaměřují 
na využití svých specifických 
podmínek, které je k cirkulár-
nímu chování prakticky nutí. 
Takže třeba Izraelci jsou ob-
divuhodní v tom, čeho dosáhli 
v oblasti vodního hospodářství. 
Finové zase mají výborné vý-
sledky v bioekonomice, jelikož 
se snaží na maximum využít 
prakticky to jediné, co v tomto 
ohledu mají k dispozici, tedy 
lesy. A podobně to platí i pro 
další země. Šéfka INCIEN si 
myslí, že by bylo dobré, aby se 
státy od sebe dokázaly v řeše-
ních, v nichž vynikají, inspirovat 
a vzájemně je přebírat.

Vznikne nové průmyslové 
odvětví?
Pokud mají být snahy o vý-
znamné zlepšení stavu klimatu 
a také o globální přechod na 
cirkulární ekonomiku úspěšné, 
jedním z hlavních tahounů pro-
cesu se nutně musí stát byznys. 
A ne „jenom“ kvůli odpovědné-
mu postoji jeho představitelů 
ke stavu životního prostředí. 
„Jsem přesvědčený, že cirku-
lární ekonomika přináší obrov-
skou příležitost, a to nejen pro 
životní prostředí, ale především 
pro vytvoření zcela nového prů-
myslového odvětví,“ uvedl na-
příklad bývalý místopředseda 
Evropského parlamentu Pavel 
Telička v rámci úvodního slova 
k publikaci Cirkulární Česko.

Jak se lze dočíst v publikaci 
Cirkulární Česko 2, firmy, kte-
ré uvažují s výhledem delšího 
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časového horizontu, dnes vidí 
velký prostor pro změnu svého 
byznys modelu. Uvědomují si 
totiž, že se mění chování spo-
třebitelů. Ti už podle autorů 
nemají takovou potřebu statky 
vlastnit, ale spíše je spotřebo-
vávat nebo si je pronajímat na 
určitou dobu. Firmy pak kvůli 
úbytku primárních surovin také 
vnímají rostoucí potřebu ma-
teriálové soběstačnosti. Takže 
začínají používat recykláty, od-
padní materiály pro výrobu atd.

Boom dorazil do Česka  
Dobrým znamením jistě je, že 
se iniciativy chopily velké nad-
národní korporace. Ukazují 
to mimo jiné příklady z úvodu 
článku, k nimž patří také jedna 
z globálních ikon, společnost 
Coca-Cola. Ta letos zveřejnila 
informaci, že ročně vyprodu-

kuje pětinu celosvětové produkce plasto-
vých lahví. Zároveň se zavázala, že do roku 
2030 začne fungovat podle principů cir-
kulární ekonomiky. Konkrétně to znamená, 
že za každou láhev, kterou vyrobí, zrecyk-
luje jednu starou. V podstatě by tak měla 
vytvořit nekonečnou uzavřenou smyčku, 
ve které nevzniká žádný odpad.

Pokud jde o Českou republiku, s tro-
chou nadsázky by se dalo mluvit o boomu 
oběhového hospodářství, který naši zemi 
zaplavil. O příkladech inovativních nápa-
dů tuzemských firem prakticky denně slý-
cháme nebo čteme v médiích. Důkazem je 
nepochybně i to, že se cirkulární ekono-
mika letos stala jedním z hlavních témat 
tradičního Mezinárodního strojírenského 
veletrhu (více se o tom dočtete na straně 
16). Každopádně je možné téměř s jistotou 
říct, že vzhledem k situaci, ať už v oblasti 
zdrojů, či životního prostředí, není otázkou, 
jestli se snažit o co nejrozsáhlejší přechod 
na oběhové hospodářství, ale jak to co nej-
lépe a nejrychleji udělat.
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Hlavním tématem aktuálního vydání 
Export Journalu je cirkulární ekonomika. 
Jaký je váš pohled na tuto problematiku?
Pohlížím na ni jako na přirozený koloběh 
světa. Nelze zřejmě stále růst s vyčerpa-
telnými zdroji, jako je ropa či nerosty, které 
nakonec skončí na skládce. Pro byznys to 
pochopitelně znamená změnu v myšlení, 
chování a také omezení určitého komfortu. 
Zásadní je však přístup nás coby spotře-
bitelů. Jde o to, co budeme kupovat, jestli 
akceptujeme delší životnost výrobků a po-
dobně. Každou platbou můžeme ovlivnit 
přístup firem k tomuto problému. 

Jak se k tomu staví Komerční banka jako 
taková?
Mimo jiné dbáme na kvalitu životního a so-
ciálního prostředí. Například omezujeme 
poskytování finančních produktů do ob-
lastí s potenciálním negativním dopadem. 
Konkrétně jsme se zavázali snížit naši an-
gažovanost u firem, které mají z více než 
50 procent tržby z uhlí. 

Také se snažíte omezovat využívání plas-
tů, že?
Ano, přesně tak. Mimo jiné jsme se stali 
členem iniciativy Ministerstva životního 

Se členem představenstva, který je zodpovědný za korporátní 
a investiční bankovnictví, o cirkulární ekonomice a o tom, 
co všechno Komerční banka v této oblasti dělá.  

prostředí ČR Dost bylo plastu. 
Už vloni jsme zrušili možnost 
objednávání vody v PET lah-
vích a jednorázového plasto-
vého nádobí. Ročně tak uchrá-
níme naši planetu od více než 
70 000 PET lahví a 100 000 
plastových kelímků. Naše ku-
chyňky jsme vybavili sodoba-
ry a posílili nádobím. A šetrný 
přístup k životnímu prostředí 
jsme posunuli ještě o kousek 
dál.

Co dalšího v této oblasti děláte?
Na střechu kancelářské budo-
vy KB ve Stodůlkách jsme na-
instalovali deset včelích úlů. 
Naše dvě administrativní bu-
dovy v Praze 5 – Stodůlkách 
získaly certifikáty, které potvr-
zují jejich energetickou úspor-
nost z komplexního hlediska. 
V některých pobočkách jsme 
nainstalovali LED osvětlení, 
naši vozovou flotilu jsme rozší-
řili o sedm elektromobilů, čímž 
jsme přispěli k dalšímu snižo-
vání emisí CO2, atd. 

David Formánek: 
Přispíváme k udržitelnému 
rozvoji společnosti

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



Cirkulární ekonomika je jednou z prio-
rit EU. Projevuje se to nějak na činnosti 
banky?
Jistě. Pro klienty píšeme žádosti o EU dota-
ce a spolufinancujeme jejich získání. Prio-
ritou jsou dnes energetické úspory zejmé-

na u tradičních strojírenských 
podniků, exportérů a Průmys-
lu 4.0. Tyto projektové ideje lze 
podpořit i zárukou Evropské in-
vestiční banky, která nese ná-
zev Euro Inovace.
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Spolupracujete tedy s Evropskou investič-
ní bankou (EIB). Jaké programy díky tomu 
podporujete?
Prostřednictvím financování projektů s po-
zitivním dopadem na potřeby obyvatelstva, 
životní prostředí či hospodářský rozvoj re-
gionů přispíváme k udržitelnému rozvoji 
společnosti. V tomto ohledu sehrávají vý-
znamnou roli programy využívající spolu-
práci s různými evropskými institucemi. Na-
příklad úvěry mikropodnikatelům s nižšími 
požadavky na zajištění díky záruce Evrop-
ského investičního fondu. Nebo díky záru-
ce EIB zvýhodněný úvěr EuroEnergie urče-
ný pro financování investic do energeticky 
úsporných opatření v soukromém sektoru. 

Co dalšího ve spolupráci s EIB chystáte?
Novinkou je, že jsme jako jediní v ČR uza-
vřeli s EIB smlouvu o dalším poskytování 
úvěru EuroEnergie s 80% zárukou a úro-
kovým zvýhodněním až 0,4 % p. a. Úvěr 
je připraven pro financování energeticky 
úsporných projektů ve výši od 1 do 125 mi-
lionů Kč. Celkový objem alokovaných 

prostředků na zvýhodněné fi-
nancování činí do srpna 2020 
zhruba 1,3 miliardy Kč. Dosud 
jsme financovali sedmdesát 
projektů snižujících energetic-
kou náročnost výroby. 

Jak významná čísla to jsou?
Dotační servis poskytujeme 
už skoro patnáct let. Od roku 
2003 Komerční banka profi-
nancovala přes 5 200 projek-
tů v objemu 54 miliard korun. 
Ve všech regionech jsou naši 
specialisté schopni poskytnout 
kompletní servis. Zvýhodně-
ných úvěrů jsme ve spolupráci 
s evropskými finančními insti-
tucemi poskytli přes osm set, 
což je podle nás vůbec nejvíc 
na českém trhu. 

Poměrně čerstvou novinkou 
je dceřiná společnost nazvaná 
KB Smart Solutions. Jaká je 
její role?
Založili jsme ji s cílem zamě-
řit se na spolupráci s fintechy 
a finančními start-upy. V rámci 
tohoto bychom chtěli rozšířit 
své služby v oblasti spolufinan-
cování projektů EU a pomáhat 
příjemcům splnit poměrně 
přísné podmínky. Například jim 
pomoct zorganizovat výběrové 
řízení, zprostředkovat energe-
tický audit atd. 

Jak bude podle vás vypadat 
finanční sektor v ČR za něko-
lik let? 
Myslím, že se bude vyvíjet 
dvojkolejně. Bankovnictví pro 

K D O  J E  D AV I D  F O R M Á N E K ? 

V bankovnictví působí 27 let. Pracoval na-
příklad pro Deutsche Bank, ve Skupině KB 
měl na starosti top korporátní klientelu, 
lidské zdroje a také retail, když vedl Mod-
rou pyramidu. Nyní je členem představen-
stva KB se zodpovědností za korporátní 
a investiční bankovnictví. David Formánek 
je ženatý a má dvě dcery. Ve volném čase 
rád jezdí na lyžích, hraje volejbal a čte.
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občany povede po on-line cestě. 
Integrace a digitalizace nahradí 
část lidské práce, digitální kaná-
ly pobočky, propojení informací 
a systémů umožní vznik uživatel-
sky příjemných aplikací. 

A ta druhá kolej?
Ta bude korporátní. Zde neoče-
kávám úplný převrat, technolo-
gie nás nepohltí. Obchodní model 
bude stále založen na kontaktu 
s člověkem, poradenství, experti-
ze, a to v blízkosti sídel firem. Stále 
budeme přítomni v desítkách ob-
chodních míst po celé republice. 
Standardem bude on-line prodej, 
komunikace, procesování, sta-
tistiky, ukládání dokumentů, milá 
připomenutí některých povinnos-
tí a zejména předvídání přání kli-
entů. Zároveň je jisté, že budeme 
čelit neustále sílící regulaci a stále 
náročnějším klientům požadují-
cím bezpečný, rychlý, nepřetržitý 
a bezplatný servis.  

Platí toto i pro vývozce? 
Nepochybně. Export je ná-
ročnější disciplína než domácí 
prodej. Je dobře, že exportéři 
v dnešní době zvažují zajiš-
ťování měnových, úrokových 
a obchodních rizik. Speciál-
ně pro vývozce z řad malých 
a středních podniků jsme vý-
znamně zrychlili proces schva-
lování jak úvěrů, tak limitů na 
finančním trhu. V oblasti náku-
pu a prodeje firmy, tedy M&A, 
poskytujeme jak financová-
ní, tak poradenství. Pro klien-
ty jsme spustili nový web KB 
M&A Point, který bude sloužit 
prodávajícím i kupujícím k zís-
kání prvotních informací a sou-
časně jako vstupní brána pro 
spolupráci v oblasti M&A pora-
denství. Najdete ho na adrese 
https://www.kb.cz/cs/firmy-a-
-instituce/m-a-point.
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Stát se snaží podnikatele v zahraničí aktivně podporovat 
a organizuje celou řadu misí či prezentací českých řešení, přičemž 
celkově jde o stovky akcí. A naše firmy mají co nabídnout. 

Českých firem zabýva-
jících se ochranou životního 
prostředí a environmentálními 
technologiemi je mnoho. A jak 
říká Marek Svoboda, ředitel 
Odboru ekonomické diploma-
cie Ministerstva zahraničních 
věcí ČR (MZV), jsou také velmi 
často na skvělé úrovni. „Ostat-
ně během transformace eko-
nomiky a při plnění závazků pro 
vstup do Evropské unie jsme 
načerpali mnoho nových zku-
šeností a můžeme říci, že česká 
řešení jsou v tomto ohledu ak-
tuální a inovativní,“ tvrdí Marek 
Svoboda. Například v oblasti 
vodohospodářství jsou podle 
něj české firmy schopné dodá-
vat nebo navrhovat hydroelek-
trárny, čističky či úpravny vody 
a tradičně i zavlažovací systé-
my. Také často poskytují kon-
zultační a dodavatelské služ-
by – dobrým příkladem může 
být hydrogeologie a inženýrská 
geologie. 

Úspěšná je třeba společ-
nost ENERGO-PRO, která ve 
světě realizuje stavby a provo-

zy hydroelektráren. Také sem patří firma 
 KHAANZAA, dlouhodobě působící v Mon-
golsku, která dodala a později i moderni-
zovala čističku odpadních vod do tamního 
měděného dolu. Z konzultačních firem je 
to např. GEOtest, který je aktivní na Bal-
káně. Úspěšných příkladů českých firem 
v tomto odvětví by ovšem byla celá řada.

To, že jsou česká řešení vesměs kvalitní 
a na vysoké úrovni, je nepochybně pravda. 
Jak ale podotýká Marek Svoboda, důleži-
té je nezaspat a jít s dobou. „Naším cílem 
je firmám pomoci dodávat komplexní ře-
šení, nejen subdodávky či části celků. To 
s sebou přináší i vyšší přidanou hodnotu 
českého exportu a samozřejmě navazují-
cí služby, které se daného produktu týkají. 
Právě vodohospodářství a ochrana životní-
ho prostředí je obor, kde vidíme velký po-
tenciál.“

Vodohospodářství je podle Marka Svo-
body také často spojeno s rozvojovými ze-
měmi a zároveň jde o téma české zahra-
niční rozvojové spolupráce. „I zde je trend 
propojovat – konkrétně rozvojovou a eko-
nomickou spolupráci. Cílem je přinášet do 
rozvojových zemí udržitelné projekty, a to 
i po ekonomické stránce. České know-how 
má v tomto ohledu ve světě skvělou po-
věst,“ vysvětluje Marek Svoboda.

Ochrana životního 
prostředí: příležitost 
pro exportéry
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Šance hlavně mimo Evropu
Ředitel Sekce mezinárodních 
vztahů Svazu průmyslu a do-
pravy ČR Lukáš Martin je pře-
svědčený, že největší poten-
ciál pro české firmy v oblasti 
ochrany životního prostředí je 
v rychle se rozvíjejících mimo-
evropských oblastech. Míní tím 
například Latinskou Ameriku, 
jihovýchodní Asii, ale i Afriku. 
„Většina těchto oblastí zatím 
není přesycená nejnovější-
mi západními  technologiemi, 

H L E D E J T E  V  M A P Ě  
P Ř Í L E Ž I T O S T Í 

Ochrana životního prostředí a šetrnější 
nakládání s přírodními zdroji jsou celo-
světovým tématem. Podle představitelů 
Ministerstva zahraničních věcí ČR lze pří-
ležitosti najít téměř po celém světě. Je-
jich přehled mohou exportéři najít v Mapě 
globálních oborových příležitostí na   
www.mzv.cz/mop.
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a  navíc tam žije převážně mladá 
populace, která volá po moder-
nizaci průmyslu a po zavedení 
technologií šetrnějších k příro-
dě,“ říká Lukáš Martin. 

Zajímavých projektů, kte-
ré v tomto sektoru v zahraničí 
probíhají nebo se připravují, je 
mnoho. Příkladem může být 
standardizace a modernizace 
kanalizační sítě v Malajsii, kde 
místní vláda plánuje do roku 
2040 postavit sedmdesát 
sedm čistíren odpadních vod. 
To ale v této zemi zdaleka není 
jediná příležitost pro exportéry. 
Malajsie také zpracovává velmi 
málo pevného odpadu a ve vy-
soké míře ho skládkuje. Navíc 
liberalizovala sektor odpado-
vého hospodářství a například 
spalovny dnes mohou plně 
vlastnit zahraniční investoři. 
Mimochodem Svaz průmyslu 
a dopravy ČR na listopad chys-
tá do země doprovodnou pod-
nikatelskou misi, v rámci níž 
se zástupci firem budou moci 
s těmito připravovanými pro-
jekty podrobně seznámit. 

Dalším příkladem může být 
Čína, která se hodně zajímá 
o vysoce rozvinuté technolo-
gie. Šanci uplatnit se tam mají 
především inovativní české 
podniky a instituce, které se za-
bývají výzkumem a praktickou 
aplikací. Podle Lukáše Martina 
patří mezi favority například 
nanotechnologie s širokým zá-
běrem možného využití, také 
biotechnologie a nové materi-
ály. Uplatnění mohou najít pře-

V Kolumbii se mohou 
uplatnit podniky, které se 
zabývají energetikou 
z obnovitelných zdrojů.

devším v rozvojových a technologických 
zónách, které vyrůstají v jednotlivých pro-
vinciích a městech a podporuje je jak cen-
trální, tak i lokální administrativa.

Potenciál v Peru a Kolumbii
Před několika měsíci navštívila podni-
katelská mise, vedená prezidentem sva-
zu průmyslu Jaroslavem Hanákem, Peru 
a Kolumbii. Vidí totiž v těchto zemích pro 
české exportéry velký potenciál. „Pokud 
jde o Peru, země musí řešit celou řadu pro-
blémů s likvidací odpadů, takže potřebuje 
technologie i stroje pro jejich zpracování,“ 
říká Lukáš Martin. Velká města v čele s Li-
mou podle něj stojí před problémy s udr-
žitelnou dopravou, od její koncepce až po 
rozšíření linek metra nebo mezinárodního 
letiště v Limě. Katastrofální je i zásobování 
obyvatelstva kvalitní pitnou vodou – města 
potřebují čističky odpadních vod. V energe-
tice se země hodlá více zaměřit na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů. V důsledku 
klimatických změn postihly Peru v nedávné 
době živelní katastrofy, a proto se zajímají 
i o technologie a know-how pro prevenci 
katastrof, jako je předcházení povodním 
nebo sesuvům půdy. 

Dále je tu region Madre de Dios, který 
se navíc musí vyrovnávat s následky nele-
gální těžby zlata a dřeva, ale potřebuje také 
třeba sanovat znečištěnou půdu i vody 
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a  zalesňovat. Právě tato oblast 
patří k absolutním prioritám 
peruánské vlády i s ohledem 
na sociální důsledky, jak podo-
týká Lukáš Martin. Země podle 
něj nabízí českým firmám velké 
možnosti pro uplatnění jejich 
služeb či výrobků. Zástupci 
regionu navíc opakovaně při-
jíždějí na jednání o těchto pro-
blémech s velvyslancem ČR 
v Limě.

V Kolumbii se pak mohou 
uplatnit mimo jiné podniky, 
které se zabývají energetikou 
z obnovitelných zdrojů a také 
technologiemi na úpravu vody, 
dále výrobci strojů, zařízení 
a technologií pro stavebnictví. 
Země potřebuje řešit i obranný 

P U B L I K A C E  O  M O D E R N Í 
E N E R G E T I C E

Agentura CzechTrade ve spolupráci se 
Svazem moderní energetiky a Českou ex-
portní bankou vydala v říjnu publikaci, ve 
které exportérům představila potenciál 
zakázek v oblasti moderní energetiky na 
čtrnácti zahraničních trzích v celkové výši 
za stovky miliard eur. Publikace nese ná-
zev „Zapojení moderní energie – exportní 
příležitosti pro moderní energetiku“ a uka-
zuje, ve kterých zemích a jak na příležitosti 
dosáhnout. 
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průmysl a dopravu. „Kolumbie 
se ale profiluje i jako progresivní 
země v IT a Průmyslu 4.0,“ říká 
Lukáš Martin. „Medellín, hlav-
ní město provincie Antioquia, 
v němž sídlí celá řada inovativ-
ních firem a start-upů, byl letos 
na Ekonomickém fóru v Davo-
su zvolen světovým hlavním 
městem Průmyslu 4.0,“ dopl-
ňuje ředitel Sekce mezinárod-
ních vztahů Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. S ohledem na 
rostoucí ekonomickou úroveň 
a kupní sílu obyvatelstva je pro 
firmy zajímavý i dovoz spotřeb-
ního zboží, jako jsou doplňky 
pro sport a cyklistiku anebo 
potraviny, zejména pivo, likéry 
a zdravá výživa.

Pomůže sektorové  
zaměření
Jak už bylo výše zmíněno, čes-
ký stát se snaží tuzemské ex-
portéry aktivně podporovat. 
Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR společně s dalšími pěti mi-
nisterstvy organizuje sektoro-
vé mise a prezentace českých 
řešení v různých zemích světa. 
Ročně to bývá až tři sta růz-
ných akcí. „Právě díky sektoro-

vému zaměření můžeme lépe a efektivně-
ji podporovat český byznys. O stoupající 
důležitosti vodohospodářství a sektorů 
spojených s ochranou životního prostředí 
svědčí i cesta ministra životního prostředí 
Richarda Brabce do Malajsie a Vietnamu 
letos v listopadu,“ říká Marek Svoboda. 
Ministr Brabec se v první polovině tohoto 
roku zúčastnil již zmiňované podnikatelské 
mise v Peru a Kolumbii, kde podpořil české 
firmy při prezentaci jejich environmentál-
ních technologií a řešení.

Mimo tuto ministerskou cestu chystá 
MZV ještě projekt na ECO Expo Asia 2019 
v Hongkongu, která proběhne v listopadu, 
a organizovalo také říjnovou prezentaci 
českých technologií zpracování odpadních 
vod v Tunisku. „Celkově jsme letos uspo-
řádali třináct akcí zaměřených na životní 
prostředí a šetrné technologie s podpo-
rou státu v hodnotě 1,8 milionu Kč. Pokud 
má některá firma zájem o účast na těch-
to misích, může kontaktovat naše úřady 
v Hongkongu či Tunisu,“ zdůrazňuje Marek 
Svoboda. A dodává, že u jiných teritorií se 
exportéři mohou vždy obrátit rovnou na 
daný zastupitelský úřad či Klientské cen-
trum pro export. A pokud jde o rozvojové 
projekty, mnoho programů podpory nabízí 
Česká rozvojová agentura, která podnika-
telům pomůže s projekty s rozvojovým do-
padem ve fázi přípravy i realizace. 
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Firma roku, Český lídr, 
Štiky českého byznysu, Ex-
portér roku, Inovační firma či 
Slušná firma. Všechna tato 
ocenění má na svém kontě 
vizovická KOMA MODULAR 
s.r.o. Úspěch společnosti stojí 
především na inovativním pří-
stupu – její modulární systém 
výstavby je rychlý, ekologický, 
šetrný k okolí a také flexibilní. 
Povídali jsme si o něm se za-
kladatelem a ředitelem firmy 
Stanislavem Martincem.

Postaví i létající kanceláře
Na vašem webu se lze dočíst, že meto-
da modulární výstavby, kterou používáte, 
souzní s filozofií cirkulární ekonomiky. Jak?
Základem našich staveb jsou určité modu-
ly či části, které je možné přestěhovat, také 
rozdělovat a pak skládat třeba trochu jinak 
jako velkou stavebnici. Například modulár-
ně postavenou školku můžeme ve chvíli, 
kdy její existence ztratí opodstatnění, vzít 
zpět a zase pronajmout či prodat jinde 
nebo z ní udělat například školu. Nikde 
tedy nevznikají nevyužívané stavby. Navíc 
stavíme prakticky bezodpadově, naše ma-
teriály jsou recyklovatelné.

 Modulární 
český 

pavilon 
z EXPO 2015 

v Miláně, 
přemístěný 

do Centra 
modulární 

architektury 
ve Vizovi-

cích
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J A K  V I D Í  S P O LU P R ÁC I 
S  KO M A M O D U L A R  J I N D R A 
N Ě M C OVÁ Z  KO R P O R ÁT N Í H O 
B A N KOV N I C T V Í  KO M E R Č N Í 
B A N K Y

Koma Modular patří mezi špičku modulár-
ní výstavby v České republice. Má skvělé 
renomé také v zahraničí a já jsem pyšná, 
že taková firma patří do mého, resp. na-
šeho portfolia. Byť musím dodat, že trvalo 
poměrně dlouho, než nám pan Martinec 
začal důvěřovat a rozjel se větší byznys. 
Velmi oceňuji jeho přístup a otevřenost 
ve vztahu ke Komerční bance. Považuji ho 
za vizionáře ve svém podnikání a také za 
velmi čestného a poctivého člověka. Kdysi 
se vyjádřil, že jeho vzorem je Tomáš Baťa, 
a já ho opravdu vidím jako pokračovatele 
baťovské tradice ve Zlíně.

Co vám z hlediska dodržování 
principů cirkulární ekonomiky 
dělá největší potíže?
V oboru modulární výstavby 
neustále vznikají nové a vcel-
ku tvrdé normy na technická 
provedení. Dokážeme všech-
ny požadavky splnit, ale je jas-
né, že kvůli tomu musíme naše 
výrobky zdražovat. Největším 
problémem je nejednotnost 
těchto norem napříč Evropou. 
Každá země je vyhlašuje po-
dle sebe. Je to i kvůli tomu, že 
náš obor jako takový ještě není 
dostatečně etablovaný. I pro-
to jsme iniciovali vznik Asoci-
ace modulárních staveb, tak 
aby architekti modulární prin-
cipy zvažovali už od začátku 
realizace.

Zázemí pro 
Central Trade 

Park Úžice
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Čtyřhvězdič 
kový hotel  

Le Relais De 
La Malmaison 

v Paříži

Video
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Stanislav Martinec, jednatel 
a společník firmy KOMA MODULAR s.r.o.

Co zajímavého  
připravujete?
Chystáme novou řadu na-
zvanou Fashion line. Bu-
dou to nejen moduly, ale 
i dílcová skládačka, kterou 
si zákazník bude moct přes 
zařízení virtuální reality po-
skládat sám. Také dokonču-
jeme projekt tzv. létajících 
kanceláří u Paříže, což by 
určitě bylo zajímavé i u nás. 
Podstatou je, že lidé mohou 
zůstat na okruhu a pronají-
mají si mobilní kanceláře. 
A také bych rád zmínil hod-
ně zajímavý projekt pěti le-
tišť v Senegalu, který finan-
cuje Česká exportní banka 
a na němž se kromě nás 
budou podílet i další české 
firmy.
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Ze srovnání se zbytkem Evropy z hlediska energetické intenzity 
nevycházejí české firmy právě nejlépe. Přitom inovace, nové 
technologie či optimalizace zdrojů energie a výrobních procesů 
mohou zvýšit jejich konkurenceschopnost a snížit částky na 
fakturách za teplo nebo elektřinu. Vylepšování energetické 
účinnosti podniků je nepochybně základem moderní ekonomiky.

Ve snižování 
energetické náročnosti 
potřebujeme zabrat

Po roce 1989 vyvinula 
řada tuzemských firem znač-
né úsilí a investovala nema-

lé finance ve snaze o snížení energetické 
náročnosti svého podnikání. I přesto jsme 
stále zemí, jejíž hospodářství je z  hlediska 
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spotřeby energie mezi země-
mi EU na třetím místě. Je to 
pochopitelně do značné míry 
dáno typem ekonomiky. Více 
energie na jednotku HDP spo-
třebovává pouze Bulharsko 
a Estonsko. Nicméně i přes 
výrazný pokles v posledních 
letech, který mezi roky 2007 
a 2017 dosáhl 25 procent, pře-
sahovala v roce 2015 energe-
tická intenzita hospodářství 
ČR evropský průměr o více 
než polovinu. Konkrétně dosa-
huje 238,5 kgoe/EUR, zatímco 
průměr EU28 se pohybuje na 
úrovni 158,8 kgoe/EUR.

Symbolem změny jsou 
inovace
Přesné příčiny, proč ve srov-
nání s ostatními snižují české 
firmy spotřebu energie tak re-
lativně málo, není jednoduché 
určit. Jistě platí, že se podniky 
během tohoto desetiletí díky 
rostoucí ekonomice soustředi-
ly hlavně na posilování výroby. 
Určitým limitem většího rozvoje 
úspor je složité nastavení pod-
mínek podpůrných programů, 
ve kterých mohou firmy získat 
prostředky pro zlepšení ener-
getické účinnosti své výroby. 
A motivační nebyly z hlediska 
úspor ani relativně nízké ceny 
elektřiny. Jejich současný růst 
naopak může být impulzem pro 
redukci nákladů za energie. 

Dobrou zprávou je, že se 
vedle standardních postupů 
na trhu prosazují také nové 
cesty energeticky efektivních 

řešení. Symbolem proměny jsou inovace, 
které se stávají běžnou součástí výrob-
ních procesů nebo provozu budov. Stále 
důležitější součástí podnikání z pohledu 
ekonomiky i společenské odpovědnosti je 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie, aku-
mulace energie a energeticky efektivních 
technologií. 

Úspory elektřiny jsou dostupné přede-
vším prostřednictvím modernizace osvět-
lení podnikových hal. V tomto případě se 
vhodně spojují úspory energie s vylepše-
ním pracovního prostředí. Novým trendem 
se může stát rovněž efektivní využití místní 
energie. Tyto projekty nabízejí částečnou 
energetickou soběstačnost pomocí solá-
rní elektrárny na střeše haly, bateriového 
úložiště a kogenerační jednotky. Většímu 
rozvoji fotovoltaiky ve firmách ovšem brání 
nejasné plány v podpoře těchto opatření 
ze strany ministerstva průmyslu. 

Pro průmyslové výrobní závody se jako 
zajímavá ukazuje optimalizace vlastních 
energetických zdrojů, ideálně spojená se 
zvýšením energetické efektivity proce-
sů. Příkladem může být náhrada uhelné-
ho zdroje výměnou za decentralizované 
řešení pomocí plynových kotelen. Roční 

Investovat 
do zlepšování 
energetické 
náročnosti výroby 
se vyplatí. 
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náklady na zásobování teplem 
klesnou klidně až o miliony ko-
run ročně. 

V menších firmách se lze 
soustředit na zateplení budov 
nebo již zmíněnou výměnu 
osvětlení. Klíčem k dosažení 
energetických úspor je také 
posílení energetického man-
agementu. Jeho cílem by mělo 
být zapojit do efektivnějšího 
využívání energie celý podnik. 

Praxe ukazuje, že se mnoho 
firem k zásadním kroků v této 
oblasti chystá. Potvrzuje to 
průzkum konzultační společ-
nosti KPMG z roku 2018. Vy-
plynulo z něj, že jedna čtvrti-
na velkých podniků uvažovala 
o modernizaci osvětlení – to 
mělo v úmyslu rekonstruovat 
až 22 procent podniků s více 
než 250 zaměstnanci zvažu-
jících investici do technologií. 
Více než 18 procent chtělo mo-
dernizovat výrobu či spotřebi-
če a 17 procent plánuje lépe 
využít odpadní teplo. Instalaci 
vlastního obnovitelného zdro-
je pak zvažovalo 5 procent 
podniků.

Jak se pohnout z místa
Promyšlené projekty ukazu-
jí, že investovat do zlepšování 
energetické náročnosti výro-
by se vyplatí. Jak však už bylo 
uvedeno výše, rámcově pla-
tí, že Česko potřebuje zabrat. 
Pro ilustraci – jedním z nejvý-
znamnějších tahounů rozvoje 
v oblasti úspor energie je Čína, 
která v roce 2016  zaznamenala 

M A R T I N  S E D L Á K

V prostředí moderní energetiky se pohybu-
je více než 10 let. Aktuálně působí na pozi-
ci programového ředitele Svazu moderní 
energetiky. Od roku 2012 je také spojen 
s Aliancí pro energetickou soběstačnost, 
která je nezávislým sdružením komentu-
jícím vývoj české i evropské energetiky. 
V roce 2017 spoluzaložil zpravodajský por-
tál Obnovitelně.cz, který informuje o tech-
nologickém pokroku v oblasti moderní 
energetiky. Martin Sedlák je absolventem 
Vysokého učení technického v Brně, Fa-
kulty strojního inženýrství.
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24procentní meziroční růst 
energeticky úsporných inves-
tic. Celosvětový průměr je 
přitom 9 procent a odpovídá 
hodnotě 231 miliard dolarů. Na 
Evropu jako celek pak stále při-
padá největší podíl investic. 

Česko má podle expertních 
studií ekonomický potenciál 
energetických úspor v odvět-
ví výroby a zpracování železa 
a oceli, ale také v chemickém 
a petrochemickém průmyslu. 
Nelze obecně určit jeho výši, 
nicméně víme, že energetické 
úspory v budovách veřejného 
a komerčního sektoru mohou 
dosáhnout 13 až 20 petajoulů 
do roku 2030. To je až čtvrtina 
celkového českého cíle v úspo-
rách energie během následují-
cího desetiletí. Zbytek by měl 
připadnout například na sektor 
průmyslové výroby, další typy 
budov, jako jsou rodinné a by-
tové domy atp.

K nastartování využití tohoto 
potenciálu by měly sloužit dob-

ře nastavené podpůrné operační programy 
ministerstva průmyslu. Konkrétně se jedná 
o Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, jehož zdrojem 
jsou evropské peníze a který je určen pod-
nikům všech velikostí. Firmy z něj mohou 
získat dotaci ve výši až 400 milionů korun. 
Nicméně klíčem k lepšímu čerpání těch-
to prostředků je zrychlení administrativní 
části posuzování žádostí, ale také odstra-
ňování bariér.

Obecně pak platí, že nezbytnou pod-
mínkou pro to, abychom se pohnuli z mís-
ta, je i dostatečná osvěta a informování 
o dobrých příkladech úspěšné praxe. 
Snaží se o to také Svaz moderní energe-
tiky, který své členy podporuje v komuni-
kaci příležitostí pro využití energetických 
úspor. Během podzimu plánujeme napří-
klad společnou informační kampaň na 
podporu rozvoje projektů energetických 
úspor se zárukou, tedy tzv. EPC projektů, 
kde se investice do efektivních opatření 
splácí právě z prostředků uspořených na 
výdajích za energii. A rád konstatuji, že 
české firmy zabývající se přípravou těch-
to energetických služeb patří mezi evrop-
skou špičku. 
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Oběhové hospodářství se letos stalo jedním z hlavních témat 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Cirkularita 
mezi strojaři

V úvodním článku o hlavním téma-
tu tohoto vydání Export Journalu jste si 
mohli mimo jiné přečíst, že se cirkulární 
ekonomika, ať už vzhledem ke zhoršující 
se situaci životního prostředí, vyčerpávání 
materiálových zdrojů, nebo prosté snaze 
o ekonomickou efektivitu celosvětově stá-
vá něčím, co by se opatrně dalo označit 
za boom. V České republice to nedávno 
potvrdil možná překvapivý fakt: Cirkulární 
ekonomika se stala zvýrazněným tématem 
jedné z nejvýznamnějších událostí v oblas-
ti průmyslu ve střední Evropě – Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu (MSV), který 
se v Brně konal už po jednašedesáté.  

Odborným garantem programu byl In-
stitut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Jeho 
představitelé připravili konferenci, na kte-
rou pozvali zahraniční i tuzemské hosty. Ti 

na ní prezentovali nejnovější 
trendy cirkulární ekonomiky, 
osvědčené možnosti financo-
vání při přechodu na oběhové 
hospodářství a také inspirativní 
počiny z české praxe. „O kon-
ferenci byl obrovský zájem, do-
konce jsme ani nemohli pozvat 
všechny, kteří se chtěli zúčast-
nit, protože kapacita byla zce-
la naplněná,“ říká Petr Novotný, 
projektový manažer institutu.

Vznikl český cirkulární 
hotspot
Prostor dostalo v rámci MSV 
také téma cirkulární ekonomi-
ky ve strojírenství a ocelářství. 
Ocel se totiž masivně používá 
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Jedním z vrcholů 
představení 
cirkulárního 
principu na veletrhu 
byla přednáška 
bývalé holandské 
ministryně životního 
prostředí.

od prvotní myšlenky až po ex-
panzi na zahraniční trhy. 

Posláním této platformy je 
totiž mimo jiné inspirovat čes-
ké firmy k implementaci prin-
cipů cirkulární ekonomiky do 
jejich podnikání. I proto v této 
věci uzavřel INCIEN spolupráci 
s agenturou na podporu pod-
nikání a investic CzechInvest 
a také s nizozemským velvysla-
nectvím v ČR. „Česká republika 
je atraktivní díky kreativním li-
dem, rozvinuté R&D infrastruk-
tuře a čím dál větší otevřenosti 
akademického výzkumu pro 
spolupráci s firmami za úče-
lem progresivních inovací. Dal-
ší vývoj je potřeba založit také 
na hospodářských trendech 
spojených s Průmyslem 4.0, 
cirkulární ekonomikou a ener-
getickou efektivitou. K tomu 
se hlásíme v naší nové Strate-
gii 2019+,“ uvedl k tomu Patrik 
Reichl z CzechInvestu. Před-
stavitelé firem, kteří by měli zá-
jem probrat možnosti aplikace 
cirkularity v jejich byznysu, se 
nově mohou obracet na regio-
nální zastoupení CzechInvestu 
a domluvit si konzultaci. 

Rychlý vývoj
Na veletrhu také proběhl křest 
důležité publikace Cirkulár-
ní Česko 2, která navazuje na 
loňskou historicky první studii 
o cirkulární ekonomice v ČR. 
„To, že jsme se rozhodli pro po-
kračování po tak krátké době, 
ukazuje, jak rychlý je inovační 
vývoj v této oblasti a jak velký 

prakticky ve všech oborech – ve staveb-
nictví, strojírenství, v automobilovém prů-
myslu, lodích a letadlech, ale třeba také 
v umění. Má mnoho jedinečných vlastností 
a nabízí velký bonus. Ocel lze stoprocent-
ně a neomezeně recyklovat, aniž by se 
změnily její vlastnosti. Samotný průmyslo-
vý proces vykazuje tedy stejně jako desít-
ky jiných obrovský potenciál pro aplikaci 
úspor a cirkulární ekonomiky v samotném 
srdci celého procesu – uvnitř továrny.

Jedním z vrcholů představení cirku-
lárního principu na veletrhu zřejmě byla 
přednáška bývalé holandské ministryně 
životního prostředí a současné předsedky-
ně dozorčí rady holandského cirkulárního 
hotspotu Jacqueline Cramer. Ta hovořila 
o nově vznikající globální síti tzv. cirkulár-
ních hotspotů a následně oficiálně předsta-
vila koncept českého cirkulárního hotspotu. 
Podle představitelů INCIEN tato iniciativa 
zajistí Česku účast na globálním dění v obo-
ru a zároveň umožní českým nápadům růst 
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Debatovalo se také o přechodu 
na zelenou energii, využití vody 
ve výrobě, o metodách hod-
nocení celého životního cyklu 
v praxi podniků, o energetickém 
managementu ve výrobních 
podnicích či o možnostech fi-
nancování projektů. Pro zástup-
ce firem se jednalo o výbornou 
příležitost seznámit se s lidmi 
z praxe a dozvědět se o kon-
krétních možnostech pro jejich 
podniky. A cirkulárních zážitků 
bylo pro účastníky připraveno 
opravdu vrchovatě; mohli mimo 
jiné ochutnat pivo z vyčištěné 
vody či sušenky z pivovarského 
mláta.

Na MSV se představila i celá 
řada firem, které již do svých 
byznys modelů cirkulární prin-
cipy úspěšně aplikovaly. Napří-
klad společnost 3Dees před-
vedla 3D tiskárnu, která umí 
produkovat předměty z recyk-
lovaných materiálů. Prezento-
vala se také společnost Brokis-
glass, která tvoří své výrobky 
z recyklovaných skleněných 
střepů, nebo firma Ronyenvy, 
která se zabývá odpadovým 
hospodářstvím.   

ohlas předchozí publikace vyvolala,“ vy-
světlují autoři důvod vzniku publikace Cir-
kulární Česko 2. Jejím cílem je inspirovat 
firmy, organizace, ale i města a obce a na-
bídnout jim pomocnou ruku při zavádění 
cirkulárních principů do praxe. 

Další aktivity zaměřené na cirkulární eko-
nomiku uspořádaly i Česká asociace oběho-
vého hospodářství či Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR. Uskutečnilo se třeba fórum 
klíčových klastrů odpadového hospodářství 
zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Diskutovalo se 
na něm o nejnovějších trendech v této ob-
lasti, proběhl networking členů, a především 
bylo podepsáno mezinárodní memorandum 
o vzájemné spolupráci klastrů odpadového 
hospodářství těchto zemí. 

Téma se probíralo zevrubně
Zástupci firem a zájemci o problematiku 
také mohli využít možnosti sejít se u kula-
tých stolů s odborníky a probrat konkrétní 
otázky či zkušenosti prostřednictvím mo-
derované diskuze. Mluvilo se o digitalizaci 
logistiky jako příležitosti pro vyšší výkon-
nost v cirkulární ekonomice, také o ekode-
signu a modularitě, kde se probíraly trendy 
v oblasti návrhů produktů, staveb i služeb. 
Tématem byly i cirkulární inovace ve fir-
mách, konkrétně jak změnit byznys model 
a připravit nové produkty i služby. 

Jeden z námětů nesl název Digitální to-
várna budoucnosti: místo, kde se neplýtvá. 
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Cirkulární ekonomika už dávno není pro Čechy sci-fi výrazem. Lví 
podíl na tom má tým Institutu Cirkulární Ekonomiky pod vedením 
Soni Jonášové.

„Pojem cirkulární ekono-
mika v době, kdy jsme začali 
Institut Cirkulární Ekonomiky 
(INCIEN) vytvářet, v ČR sko-
ro nikdo neznal, a tím pádem 
o něm ani nemluvil,“ vzpomíná 
zakladatelka a ředitelka Soňa 
Jonášová. Těch několik odváž-
ných, kteří u zrodu organiza-
ce stáli, ovšem potřebovalo, 
aby o něm věděla nejen vláda, 

ale i municipality a samozřejmě široká ve-
řejnost. A protože si byli vědomi toho, že 
o něčem jenom mluvit nepřináší ten správ-
ný efekt, pustili se do práce. Nejprve zača-
li tvořit společné projekty s obcemi a také 
firmami. Díky tomu postupně získávali 
reference a nacházeli cestu, jak INCIEN 
uživit. Dalším, neméně důležitým pilířem 
jejich činnosti se stala mediace, disku-
ze a propojování aktérů. To je totiž podle 
Soni Jonášové jedna z největších bolístek 

Neptat se proč, 
ale jak dělat věci  
udržitelněji
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české společnosti: mimořádně 
slabá snaha o aktivní vyhledá-
vání spolupráce. Proto se snaží 
propojovat ministerstva s dal-
šími hráči, důležité aktéry mezi 
sebou atp. 

Absolutně to dávalo smysl
V celém příběhu sehrála důle-
žitou roli inspiračního prvku ni-
zozemská Wageningen Univer-
sity, kde Soňa Jonášová strávila 
rok v rámci programu Erasmus. 
V čem přesně? Jednak je tam 
ekologie součástí prakticky 
všeho. Nikdo se neptá proč, 
ale jak dělat věci líp a udržitel-
něji, s menší potřebou zdrojů. 
„Pár článků a videí o konceptu 
cirkulární ekonomiky mě vtáhlo 
do děje,“ vzpomíná Soňa Joná-
šová. „Absolutně to všechno 
dávalo smysl. Potřeba změnit 
stávající systém, spolupráce 
napříč sektory, jiné uvažování, 
udržitelnost, uzavřené cykly, 
byznys, společnost, ekologie. 
Prakticky hned jsem si byla jis-
tá, že začnu pracovat na vzni-
ku organizace, která se bude 
tématu věnovat.“ 

Inspirace, které se tehdejší 
studentce Wageningen Univer-
sity dostalo, ovšem byla mno-
hem širší. „Otevřenost tamní 
univerzity vůči světu je na naše 
poměry neuvěřitelná. Působí 
na ní lidé asi sto čtyřiceti národ-
ností, je to neskutečná studni-
ce pochopení globálních sou-
vislostí,“ s nadšením popisuje 
Soňa Jonášová. Například lidé 
z Ghany řeší, jak uživit obyva-

Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka 
Institutu Cirkulární Ekonomiky

telstvo, a potřebují zjistit, jak se vypořádat 
se škůdci, kteří jim ničí úrodu. Na univer-
zitě působí spousta ambiciózních Číňanů, 
Nizozemců a lidí dalších národností, a tak 
se dá trochu proniknout do jejich způsobu 
uvažování. „Lidem to poskytuje zcela uni-
kátní kosmopolitní pohled, který v Česku 
chybí,“ konstatuje šéfka INCIEN.

Wageningen University je mimořádně 
otevřená i z hlediska svého know-how, 
protože ví, že jí to přinese spoustu bene-
fitů. V praxi to vypadá tak, že univerzitní 
kampus je skrz naskrz protkaný firmami 
a prakticky cokoli se vyzkoumá, jde rych-
le do praxe. „Zároveň funguje velmi těsná 
spolupráce s neziskovkami a zájmovými 
organizacemi. Tohle všechno byla pro mě 
obrovská inspirace, protože takhle vzniká 
naprosto jedinečná tvůrčí synergie. Celý 
rok jsem tedy žila v prostředí, kde to, o co 
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se u nás pokouší INCIEN, bylo 
naprosto přirozené,“ říká Soňa 
Jonášová.

Vyzkoumám si to sám
Kromě slabého povědomí 
o tom, jak o věcech uvažují 
jiné národy, a hlavně že růz-
ných pohledů na jednu věc 
může být skutečně celá řada, 
je u nás podle Soni Jonášové 
dalším velkým problémem ne-
dostatek informací o tom, co se 
děje ve světě. „Firmy či institu-
ce se často rozhodnou nějaký 
problém nebo řešení zkoumat 
samy, bez ohledu na to, jaká 
úroveň poznání v dané věci už 
v zahraničí je,“ předkládá dal-
ší svůj postřeh Soňa Jonášová. 
„Často odmítáme přijmout re-
alitu a pod heslem ‚je to moje 
srdcovka, chci si to udělat po 
svém, lépe, a až to vyzkoumám, 
budu slavný a bohatý‘ se zavře-
me do dílny či laboratoře a brá-
níme se jakékoli spolupráci.“ 

V Nizozemsku to podle ní 
funguje přesně opačně. Všu-
de je cítit snaha o spolupráci 
napříč obory, vznikají konsor-
cia atd. Základní myšlenka je 
jednoduchá: Je přirozené, že 
o dané věci nevím všechno, 
proto pojďme dát dohromady 
co nejvíc chytrých hlav, a ve 
výsledku na tom zbohatnou 

všichni. Prakticky neustálá a intenzivní vý-
měna know-how je tedy naprosto klíčová. 
Ředitelka INCIEN k tomu dodává, že země 
tulipánů mnohdy dokáže udělat důležité 
změny na základě dobrovolných dohod, 
aniž by byly nutné úpravy legislativy.

Je třeba se posunout dál
Institut Cirkulární Ekonomiky má za sebou 
čtyři roky existence a podle jeho „duchov-
ní matky“ se mu daří dosahovat cílů, které 
si na začátku vytyčil. V první řadě to byla 
snaha dostat téma oběhového hospo-
dářství na veřejnost. „Dnes jsme ti první, 
na koho se lidé obracejí, když chtějí po-
radit nebo se o tématu něco dozvědět,“ 
říká k tomu Soňa Jonášová. INCIEN chtěl 
také zůstat finančně nezávislý a mít „lu-
xus“ dělat jen to, o čem jsou jeho členové 
přesvědčeni. I to se podařilo – institut je 
soběstačný. „Dokázali jsme vytvořit za-
jímavou síť zainteresovaných lidí, firem 
a institucí, mezi nimiž probíhá spolupráce 
založená na lidských vazbách,“ zdůrazňuje 
ředitelka. „Máme také velmi dobré reak-
ce, lidi tahle práce baví, mají pocit, že má 
určitý smysl a že dělají něco, co opravdu 
funguje.“

INCIEN tedy své základní cíle splnil 
a musí se posunout dál. Teď ho čeká velká 
změna, nově chce totiž stát na dvou pilí-
řích. Posláním první, neziskové části bude 
vytvářet celkovou vizi v oblasti cirkulární 
ekonomiky a zároveň propojovat důležité 
aktéry. Ta zisková pak bude poskytovat po-
kročilé konzultace a zajišťovat řešení pro 
to, co vzejde z dílny institutu. 
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Jsme moderní bankou

To, že jsou klíčové infor-
mace o financích díky mobilním 
aplikacím dostupné přehledně 
kdykoli a kdekoli a že stále jed-
nodušší způsoby plateb usnad-
ňují běžný život a šetří čas, je 
už zcela normální. K aspektům, 

Digitální služby v bankovnictví jsou dnes už standardem. Komerční 
banka v tomto ohledu rozhodně nezaostává. Díky svým inovacím 
patří ke špičce v oboru.

na které je vedle pohodlí kladen velký dů-
raz, patří především bezpečnost. 

Drive-up bankomaty KB: Pohodlí 
i bezpečnost zároveň
Příkladem může být bankomat na čerpací 
stanici Benzina v Argentinské ulici v  Praze 
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dvě stě dvacet jich je zároveň vybaveno 
bezkontaktní čtečkou karet. Je tedy mož-
né kartu jen přiložit ke čtečce vedle klá-
vesnice a dál pak už normálně pokračovat 
v transakci bez obav z jejího zneužití. A kar-
ta vlastně ani není fyzicky potřeba. Stačí 
její digitalizovaná verze v chytrém telefonu 
nebo v hodinkách s technologií NFC, která 
umožňuje oboustrannou komunikaci.

Novinkou je služba 
„Okamžitá platba“, 
s jejíž pomocí 
převedete peníze 
za několik vteřin. 

určený motoristům, který za-
čal před nedávnem fungo-
vat jako pilotní akce. A dnes 
už jsou drive-up bankomaty 
pro vklady i výběry z pohodlí 
okénka automobilu k dispo-
zici i na čerpacích stanicích 
v Hradci Králové a Ostravě. 
Využívání těchto bankomatů 
předčilo všechna očekávání 
a má výrazně stoupající ten-
denci. Bezesporu se totiž jed-
ná o pohodlný, a hlavně bez-
pečný způsob výběrů i vkladů, 
a to 24 hodin denně.

Karta není potřeba
Ano, bezpečnost především. 
Komerční banka neustále roz-
šiřuje síť bankomatů, kterých 
má po České republice již té-
měř osm set. Ovšem už přes 

Video
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Tuzemské platby do deseti vteřin
Další skvělou novinkou je služba „Okamži-
tá platba“, s jejíž pomocí převedete pení-
ze (až 400 000 Kč a opakovaně) na jiný 
účet doslova za několik vteřin. A to kdy-
koli během 24 hodin denně 7 dní v týd-
nu. Rychlé převody prozatím fungují mezi 
KB, Air Bank, Bankou CREDITAS, Českou 
spořitelnou a Raiffeisenbank. Ale i větši-
na ostatních bank plánuje okamžité platby 
spustit do konce tohoto roku. Služba fun-
guje na korunových běžných a spořicích 
účtech. 

Nové funkce a design mobilních 
aplikací
Na bankovních aplikacích Mobilní banka 
a Mobilní banka Business KB se neustá-
le pracuje. Čerstvě zaváděnou novinkou 
je například moderní černý design, kte-
rý se automaticky spustí při přepnutí do 
úsporného módu. Klienti díky tomu šetří 

zbývající energii zařízení i svůj 
zrak. 

Změn doznala i grafika na-
bídky Mobilní banky ve spodní 
části aplikace. Menu teď ob-
sahuje jen pět položek, ale na-
bízí víc funkčností než dopo-
sud, například zobrazení PIN 
a služeb k platebním kartám 
či nový maximální denní limit 
pro platby 500 000 Kč. Detai-
ly transakcí jsou přehlednější 
a funkce Platba, QR platba 
a Zaplať mi aktivujete pouze 
na jedno ťuknutí.

Od letoška lze také přímo 
v aplikaci Mobilní banka snad-
no uzavřít smlouvu o investo-
vání, vyplnit investiční dotaz-
ník a bezprostředně poté začít 
pomocí chytrého telefonu také 
investovat. 
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KB 
Smart 
Solutions

„Snažíme se aktivně vyhledávat 
a spolupracovat se špičkovými českými 
a evropskými start-upy a fintechy, které 
klientům nabízejí inovativní řešení jejich fi-
nančních potřeb,“ říká Patrik Nový, ředitel 
KB Smart Solutions, která si jako motto sta-
novila slogan Stavíme banku budoucnosti. 
„Banky a fintechy jsou našimi přirozenými 
spojenci, spíše než konkurenty. Chceme, 
aby toto spojenectví bylo prospěšné pro 
všechny – banky, fintechy a hlavně klienty,“ 
doplňuje. 

Pokud jde o formy spolupráce a rozvo-
je mladých společností, ty mají zahrnovat 
distribuční podporu, předávání know-how 
i přímé finančně majetkové účasti. Kon-
krétně to znamená, že členové týmu KB 
Smart Solutions se svými klienty testují 
nové technologie a služby, poskytují jim 
potřebnou infrastrukturu a také rozhraní 
pro programování aplikací. Funkčnost je-
jich produktů a služeb pak ověřují na da-
tech. „Jsme schopní rychle otestovat, jak 
bude na konkrétní nápad reagovat trh. 
A pokud se ukáže potenciál, pustíme se 

Od začátku letošního roku na 
trhu působí dceřiná společnost 
Komerční banky nazvaná KB Smart 
Solutions. Jejím cílem je spolupráce 
s tzv. fintechy, tedy inovativními 
firmami v oblasti finančních služeb, 
a s finančnímistart-upy.
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společně do práce,“ popisuje Pat-
rik Nový. A dodává, že dokážou za-
jistit i finanční pomoc, a to praktic-
ky ve všech fázích projektu. Tedy 
od vstupní investice a financování 
růstu přes provozní kapitál až po 
případný exit. 

KB Smart Solutions samozřej-
mě těží ze zázemí a také milionové 
klientské základny nejen Komerční 
banky v ČR, ale i Société Généra-
le v Evropě a na dalších kontinen-
tech. Kromě spolupráce s novými 
nápady zvenčí bude firma podpo-
rovat a rozvíjet také interní start-
-upy, které vznikají v rámci Skupi-
ny KB.

Aby to zacinkalo
Jedním z prvních projektů, kte-
rý v rámci ekosystému start-upů 
v KB funguje, je realitní platfor-
ma Cincink. Ta klientům umožňuje 
dobře a bezpečně prodat i koupit 
nemovitost, a především láká na 

nejkomplexnější služby v ČR s tím spojené. 
Jak zástupci KB Smart Solutions vysvětli-
li, cílem bylo vytvořit portál, na kterém zá-
jemce najde úplně vše, co potřebuje. A to 
od bezplatné inzerce, odborného poraden-
ství a právních služeb přes výhodné finan-
cování, energetický štítek až například po 
stěhovací službu, zápis do katastru nebo 
převod energií. Tedy jak říkají, až po prv-
ní zacinkání klíčů nebo skleniček v novém 
domově. Odtud také název Cincink. 

Na projektu je zajímavý také způsob 
jeho vzniku. Na začátku totiž stála výzva 
pro zaměstnance Komerční banky: Při-
neste takový nápad, který bude rozvíjet 
naše služby. A s nápadem přišla Kateřina 
Stehlíková, která se později stala šéfkou 
projektu.

KB Smart Solutions se kromě realit po-
chopitelně zaměřuje i na další oblasti. Za-
bývá se například také financováním pod-
niků, e-commerce, poradenstvím pro malé 
a střední firmy nebo třeba projekty z oblas-
ti čisté energie.
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Ze zkušeností Société 
Générale profitují 
i klienti KB 

Société Générale (SG) je předním 
hráčem na poli projektového financování. 
A fakt, že jsme členem této silné meziná-
rodní skupiny, je také zásadní výhodou kli-
entů Komerční banky. Můžeme totiž díky 
tomu lokálně využívat jejích odborných 
zkušeností a ověřených řešení z úspěš-
ně dokončených transakcí jinde ve světě. 
A navíc se u mimořádných projektů, které 
KB realizuje, zkušení kolegové z Francie 
stávají členy našeho týmu a do pracovních 

Naše mateřská firma dlouhodobě působí jako poradce či aranžér 
úvěrů a dluhopisových emisí pro mezinárodní infrastrukturní 
projekty a za svou práci získala také řadu prestižních ocenění. 
A právě z mnohaletých zkušeností Société Générale dnes mohou 
těžit i klienti Komerční banky.

aktivit na transakci se přímo 
zapojují.

Podnikáme téměř ve 
všech zemích světa
Týmy odborníků SG působí 
v šesti strategicky umístěných 
kancelářích – v Paříži, Londý-
ně, New Yorku, Sydney, Miláně 
a Madridu. Díky tomu pokrý-
vají projekty v oblasti Evropy 

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



radenství při financování ně-
kolika dálničních projektů ve 
Francii, dále přímou koordi-
naci komplexního financová-
ní nové fáze klíčové dálnice 
v Chorvatsku a strukturování 
dluhového financování pro 
projekt nabíjecích stanic pro 
elektromobily. Za zmínku stojí 
i příprava obřího refinancová-
ní železniční infrastruktury ve 
Francii. Jedná se o kombinací 
úvěrů a dluhopisů, které SG 
také plně upsala.

SG získala mnoho  
ocenění
Během posledních dvaceti let 
posbírala naše mateřská spo-
lečnost za svou práci na infra-
strukturních projektech řadu 
ocenění. Například v roce 2018 
ji respektovaný žurnál IJ  Global, 
který sleduje obor projektové-
ho financování a vytváří přehle-
dy předních institucí, zařadil na 
první místo v Evropě a Project 
Finance Magazine ji zase vyhlá-
sil Globálním poradcem roku 
za období let 2016 a 2018 či 
Bankou roku pro Evropu 2015 
a 2017.

a  Blízkého východu, dále v Africe, Austrálii, 
Asii, Tichomoří a na americkém kontinentu.

Ve všech těchto destinacích působí SG 
jako poradce, ale i aranžér úvěrů a dluho-
pisových emisí pro infrastrukturní projek-
ty. Pracuje zejména v sektoru dopravní 
a telekomunikační infrastruktury, v regu-
lovaných sektorech, ve vodohospodářství 
a také v oblasti veřejné infrastruktury, a to 
formou tzv. PPP projektů (Public Priva-
te Partnership, tzn. Partnerství veřejného 
a soukromého sektoru). 

 
PPP projekty zvládá SG  
na výbornou
Za naší mateřskou společností je celá řada 
úspěšně zrealizovaných infrastrukturních 
transakcí a mnohé z nich lze považovat za 
zcela inovativní. Podařilo se jí totiž identi-
fikovat nové oblasti pro financování, jako 
jsou broadband, datová centra nebo in-
frastruktura nabíjecích stanic pro elektro-
mobily. SG také přišla se zajímavými no-
vátorskými řešeními do tradičních sektorů, 
například pro dopravní a společenskou in-
frastrukturu, vodohospodářství a životní 
prostředí nebo regulovaná odvětví. Uká-
zala tím, že je schopná pružně reagovat na 
měnící se potřeby v oblasti infrastruktury, 
a to kdekoli na světě.

Aktuálně nejvýznamnější transakce 
SG v oblasti PPP projektů zahrnují po-
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Tuzemská ekonomika zůstává překvapivě rezistentní vůči 
dramaticky se zhoršujícímu vnějšímu prostředí. Německý průmysl 
meziročně klesá již více než rok a pro nejbližší měsíce se na tom 
zřejmě nic nezmění. Ukazatele důvěry německých průmyslníků 
jsou nejníže od globální recese v roce 2009, na mnohaletá minima 
spadla produkce automobilů. Za období letošního druhého 
a třetího čtvrtletí se Německo jako celek pohybovalo na hraně 
technické recese. Letošní celoroční odhadovaný růst našich 
západoevropských sousedů odhadujeme na pouhých 0,5 %, 
příští rok to o moc více nebude.

První pololetí letošního 
roku ale žádné zásadní zhor-
šení ekonomické situace v tu-
zemsku neindikovalo. Mezič-
tvrtletní růst HDP kolem 0,6 % 
vidíme v podstatě bez přeru-
šení posledních osm čtvrtletí. 
Právě před dvěma roky totiž 
naše hospodářství narazilo na 
hranici výrobních možností – 
využití výrobních kapacit se 
dostalo nad dlouhodobý prů-
měr, vyčerpal se trh práce. 
Poptávka začala výrazně pře-
sahovat nabídkové možnosti 
ekonomiky, objednávkové kni-
hy se zaplnily na mnoho měsí-
ců dopředu. Právě to může být 
vysvětlením současné rezis-
tence české ekonomiky vůči 
ochlazení zahraniční poptávky. 
To se prozatím projevuje pouze 
v tenčících se objednávkách, Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Tuzemská ekonomika 
je odolná, zpomalení 
se ale nevyhne
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nikoli v poklesu reálné výroby. Sa-
motný průmysl již ale letos neroste 
a potvrzuje, že ochlazení je patrné 
ve změně struktury růstu. Zatím-
co spotřeba domácností proká-
zala značnou odolnost, investice 
do fixního kapitálu letos výrazně 
oslabují. Nižší investiční aktivita 
se promítá do zlepšené obchodní 
bilance, kterou nadále podporuje 
i růst exportu, i když pomalejším 
tempem. Fixní investice jsou taže-
ny veřejným sektorem.

I když česká průmyslová výroba 
již letos v podstatě neroste, i to lze 
vnímat jako pozitivní překvapení. 
S ohledem na globální potíže au-
tomobilového sektoru a vysokou 
expozici české ekonomiky vůči 

produkci automobilů bylo namístě očeká-
vat horší čísla. Nabízí se několik hypotéz, 
proč český průmysl letos nedopadl mno-
hem hůře. Za prvé je zde vysoký stupeň 
využití kapacit, který se sice mírně snížil, 
nicméně při dané poptávce po české prů-
myslové produkci byla výsledkem alespoň 

J A K Á  N E J V Ě T Š Í  Ú S K A L Í  O Č E K Á V A J Í  F I R M Y  
P Ř I  R O Z V O J I  S V É H O  P O D N I K Á N Í  V  R O C E  2 0 2 0 ?

Před dvěma roky 
naše hospodářství 
narazilo na hranici 
výrobních možností.

57 %

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Náklady na pracovní sílu

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Administrativní zátěž

Domácí poptávku

Ceny energií a surovin

Ekonomické a politické podmínky

Zahraniční poptávku

Právní prostředí

Měnový kurz

Podmínky pro získání financování

Dopad odchodu Velké Británie z EU

52 %

33 %

29 %

25 %

23 %

16 %

13 %

8 %

5 %

4 %
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stabilní výroba. Dále je možné, že 
českému průmyslu prospěla po-
ptávka po levnějším a stále kva-
litním produktu včetně automo-
bilů. Je pravda, že česká výroba 
je silně svázána s německou a je 
dále reexportována. Toto ale nut-
ně neznamená, že citlivost české 
produkce například na pokles po-
ptávky z Číny je stejně veliká jako 
v případě Německa, na které mělo 
zpomalení poptávky z Číny nepo-
chybně značný dopad. Produkce 
automobilů v ČR letos vykazuje 
výrazně lepší výsledky než v Ně-
mecku či v celé eurozóně.

Je ale pouze otázkou času, kdy 
reálný dopad německých problé-
mů ucítí i čeští producenti. Hos-
podářským problémům našeho 
nejvýznamnějšího obchodního 
partnera zkrátka uniknout nemů-
žeme. Zpomalování začne být vi-
ditelné již v datech za druhou po-
lovinu letošního roku. Po loňských 
2,9 % letos česká ekonomika přidá 

měřeno reálným HDP 2,5 %, příští rok uvi-
díme zpomalení na 2,0 %. Riziko slábnoucí 
poptávky, domácí i zahraniční, začínají pro 
rok 2020 jako jedno z úskalí citovat i čle-
nové Hospodářské komory. Nicméně tím, 
co je tíží primárně, zůstává situace na trhu 
práce, a to jak pokud jde o rostoucí nákla-
dy na pracovní sílu, tak pokud jde o nedo-
statek kvalifikovaných zaměstnanců.

Pokračující trend zpomalující české eko-
nomiky se ale pomalu začíná projevovat 
i na trhu práce. Nedostatek zaměstnanců 
a s tím související tlaky na růst mezd sice 
byly klíčovým problémem pro většinu čes-
kých podniků v letošním roce, nicméně za-
tímco míra nezaměstnanosti se prozatím 
snižovala, zaměstnanost již začala klesat. 

Spotřeba domácností 
je a zůstane robustní. 

2018 2019 2020
HDP (reálný růst, y/y v %) 2,9 2,5 2
Spotřeba domácností (reálný růst, y/y v %) 3,3 2,8 2,4
Fixní investice (reálný růst, y/y v %) 7,1 1,4 1
Zahraniční obchod (mld. CZK) (*) 380,7 509,9 527,6
Průmyslová výroba (reálný růst, y/y) 3,1 0,3 −0,2
Maloobchodní tržby (reálný růst, y/y v %) 5 5,2 2,9
Mzdy (nominální růst, y/y v %) 7,6 7,2 6
Podíl nezaměstnaných (MPSV, v %) 3,1 2,8 3,2
Inflace (y/y, v %) 2,1 2,7 2,7
3M PRIBOR (průměr) 1,27 2,12 2,2
2W Repo (průměr) 1,25 1,94 2
EUR/CZK (průměr) 25,65 25,73 26,2

Zdroj: ČSÚ, ČNB, MPSV, Macrobond, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
Poznámka: (*) zahraniční obchod dle přeshraniční statistiky   

H L A V N Í  E K O N O M I C K É  P R O M Ě N N É
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Takový vývoj signalizuje změnu. 
Zejména v průmyslu některé pod-
niky silněji pozorují na jedné straně 
mzdové tlaky a signály slabší po-
ptávky. Toto značí cyklický obrat, 
který může trvat několik málo let.

Zpomalovat začíná i růst mezd, 
i když opravdu pomalu. V roce 2019 
čekáme růst mezd tempem 7,2 %. 
V příštím roce porostou platy ve ve-
řejném sektoru zejména v oblasti 
vzdělávání opět rychleji než v sekto-
ru soukromém. Mzdové tlaky v sou-
kromém sektoru zůstávají vysoké, 
nicméně čekáme jejich pozvolné 
slábnutí s tím, jak zaměstnanci bu-

dou pozorovat měnící se celkovou situaci 
v ekonomice. Celkově pro rok 2020 čekáme 
růst průměrné nominální mzdy o 6,0 %.

I když má trh práce vrchol za sebou, 
spotřeba domácností je a zůstane robustní. 
Platí ale, že pomalý nárůst nezaměstnanos-
ti a přibrzdění tempa růstu mezd povedou 
ke zpomalení růstu spotřeby domácností. 
Nicméně finanční situace domácností zů-
stane příznivá a spotřeba domácností bude 
stále klíčovým tahounem růstu HDP v příš-
tím roce. Spotřebitelská důvěra od vrcholu 
v roce 2018 klesla, ale z dlouhodobé per-
spektivy zůstává na příznivé úrovni a indiku-
je rovněž silnou  spotřební poptávku domác-
ností. Prozatím rostla spotřeba domácností 

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



v letošním roce v průměru anualizo-
vaným tempem 3,5 %. Ve druhém 
čtvrtletí byl její meziroční růst 2,7 
%. Pro letošní rok čekáme růst spo-
třeby domácností tempem 2,8 % 
a v příštím roce 2,4 %.

Inflace v průběhu roku 2019 do-
sahovala úrovně citelně nad cílem 
ČNB. V září došlo k jejímu zpoma-
lení vlivem cen potravin a rekreací. 
Avšak s meziroční hodnotou 2,7 % 
je inflace stále výrazně nad cílem 
centrální banky. Na přelomu roku 
dojde k opětovnému zrychlení růs-
tu cen vlivem vyšších spotřebních 
daní na tabák a alkohol. Ceny ener-
gií také vzrostou a silná domácí 
poptávka bude rovněž působit ve 
směru zvyšování dalších cen. Tyto 
cenové tlaky budou ustupovat jen 
zvolna. Přesun některých položek 
spotřebního koše do nižší sazby 
DPH bude naopak mírně působit 
proti růstu cen v první polovině 
roku. Nicméně inflace v průběhu 
roku 2020 setrvá opět výrazně 
nad cílem ČNB. Po letošní průměr-
né inflaci ve výši 2,7 % očekáváme 
obdobnou hodnotu i pro rok 2020.

V nezáviděníhodné situaci se 
nachází tuzemští centrální bankéři. 
Trápí je současná inflace v blízkosti 
horní hranice inflačního cíle a po-
dle našeho výhledu diskutovaného 
výše se jim jen tak neuleví. Jádrová 
složka inflace sice bude reflekto-
vat ochlazení zahraniční i domá-
cí poptávky v roce 2020, zvýšení 
spotřebních daní na alkoholické 
nápoje a tabák ale poklesu celkové 
inflace zabrání. O zvýšení sazeb se 
nadále bude diskutovat. Věříme, že 
nakonec převáží názor, že ve svět-

le výrazně horšího vnějšího prostředí by 
se měla preferovat stabilita úrokových sa-
zeb. Ta by měla být podle nás dlouhodobá 
a měla by se udržet v horizontu několika let. 
Pro příští rok nezbytné uvolnění měnových 
podmínek podle nás doručí slabší koruna, 
když předpokládáme dočasný posun jejího 
kurzu nad hladinu 26 korun za euro.

Vládní fiskální politika bude ekonomiku 
i nadále podporovat, jak prostřednictvím 
vyšších mezd státních zaměstnanců a vyš-
ších sociálních transferů včetně starobních 
důchodů, tak i přes vyšší investice. Právě 
těmi hodlá vláda bojovat s ochlazováním 
české ekonomiky. Díky otočení hospodář-
ského cyklu se tak fiskální politika se svou 
expanzivní tendencí dostala do situace, 
kdy bude působit proticyklicky. Ekonomi-
ku nakonec mohou v příštím roce zachránit 
armádní zakázky.

A jaká jsou nejvýznamnější rizika naší 
makroekonomické prognózy? (1) Výrazný 
pokles poptávky po autech nebo dílech 
v Evropě. Ten by představoval výraznou 
ránu pro domácí producenty. A mohlo by 
k tomu dojít kvůli nasycenosti trhu či kvůli 
novým ekologickým regulacím. Toto riziko 
také může být spojeno s cly na dovoz aut 
do Spojených států. Ta by postihla zejmé-
na německé výrobce a s nimi i jejich čes-
ké dodavatele. (2) Brexit. I když v posled-
ních týdnech se riziko brexitu bez dohody 
výrazně snížilo. (3) Recese v EMU. Přece 
jen do eurozóny míří více než dvě třetiny 
veškerých českých exportů. (4) Zvýšené 
mzdové tlaky. Čekáme, že tlaky na růst 
mezd budou postupně slábnout. Nicméně 
navyšování mezd ve veřejné sféře a tlaky 
ze strany odborů mohou vést k rychlejší-
mu růstu mezd v příštím roce. Ten by zna-
menal především riziko pro naši prognózu 
inflace, ale mohl by také ovlivnit reálnou 
ekonomickou aktivitu.
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Vodafone se spojuje 
s UPC a dělá další  
krok k budování  
gigabitové společnosti

Vodafone 1. srpna 2019 
oficiálně odstartoval integraci 
aktivit společnosti UPC Česká 
republika. Spojením vznikne 
společnost s 1,5 milionu do-
mácností v dosahu sítě UPC 
a 3,9 milionu zákazníků Voda-
fonu. Ta bude největším po-
skytovatelem připojení k sítím 
nové generace a služeb place-
né kabelové televize v České 
republice. Vodafone se tak stá-
vá významným hráčem na poli 
konvergovaných služeb, který 
nabídne mobilní, pevné a tele-
vizní služby a posílí také své ak-
tivity napříč celou republikou. 
Kvalitním vysokorychlostním 
přístupem k internetu přispěje 
Vodafone spojený s UPC k dal-
šímu růstu konkurenceschop-
nosti české ekonomiky a roz-
voji gigabitové společnosti.

Rozložení sil na českém 
telekomunikačním trhu se tím-
to změní. Spojení dvou silných 
hráčů přinese zákazníkům to 
nejlepší z mobilního a pevného 
připojení i televize. Změna je 
přínosem jak pro spotřebitele, 
domácnosti, firmy a veřejnou 

P R O Č  G I G A S Í Ť ?

GigaSíť spojuje mobilní služby s vysoce 
kvalitním pevným internetem a umožňuje 
tak užívat si nové technologie naplno. Síť 
od Vodafonu už počtvrté zvítězila v ne-
závislém testu kvality P3. Vodafonu ale 
také záleží na životním prostředí, a proto 
má zelenou síť, kterou z velké části napájí 
z obnovitelných zdrojů. Stejně tak hlídá, 
aby byla po všech stránkách bezpečná.

Větší
Spojením obou firem se Vodafone stává 
největším poskytovatelem připojení k sí-
tím nové generace a služeb placené kabe-
lové televize v České republice.

Rychlejší
Díky propojení sítí UPC a Vodafonu mohou 
zákazníci využívat rychlost domácího in-
ternetu až 1 Gbit/s a k tomu neomezená 
data v mobilu přes 4G, ať už jsou kdekoli.

Kvalitnější
Převzetím UPC sítě je pro všechny zákaz-
níky připravena ta nejkvalitnější technolo-
gie pro připojení domácností a firem k in-
ternetu. Stabilní, rychlá, spolehlivá.
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správu, tak i pro úroveň sou-
těže na trhu. Vodafone se spo-
jením s UPC Česká republika 
rozroste o 1,5 milionu domác-
ností napojených na sítě nové 
generace UPC, poskytující 
více než půl milionu zákazní-
ků služby vysokorychlostního 
pevného internetu, 539 000 
zákazníků kabelovou televizi 
a 200 000 uživatelů pevné 
telefonní linky.

Gigabitová společnost
„Toto spojení posílí pozici Vo-
dafonu nejen jako předního 
poskytovatele telekomunikací 
a zábavy, ale i jako strategické-
ho investora a významného za-
městnavatele v České republi-
ce,“ říká Petr Dvořák, generální 
ředitel společnosti Vodafone 
Czech Republic. Dále vysvět-

Rozložení sil na českém 
telekomunikačním trhu 
se změní. Spojení dvou 
silných hráčů přinese 
zákazníkům to nejlep ší 
z mobilního a pevného 
připojení.

luje: „Kvalitní sítě nové generace jsou klí-
čovým předpokladem nejen českého eko-
nomického růstu. Tímto spojením chceme 
dále podporovat modernizaci ekonomiky, 
rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
v zemi.“
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ČR chystá zákony 
pro cirkulární 
ekonomiku 

Cíle stanovily čtyři vloni 
publikované evropské 
směrnice. V ČR se 
v současnosti rozhoduje, 
jakým způsobem jich 
budeme dosahovat.

„V oblasti cirkulární eko-
nomiky rozhodně nepanuje 
právní vakuum, různé nástro-
je motivující k ekologickému 
chování existují již řadu let,“ 
říká David Wilhelm, advokát 
společnosti White & Case. 
V létě 2018 byl přijat takzva-
ný evropský regulatorní balí-
ček cirkulární ekonomiky. Ten 
reviduje rámcovou směrnici 
o odpadech, o bateriích a o od-
padních elektrických a elektro-
nických zařízeních, také směr-
nici o obalech a obalových 
odpadech a o omezení dopa-
du některých plastových vý-
robků na životní prostředí. Jak 
říká David Wilhelm, právě ten-
to balíček směrnic znamenal 
v evropském právním prostředí 
zvýšení důrazu na téma oběho-
vého hospodářství. Směrnice 
stanovují konkrétní cíle ve zmí-
něných oblastech a jednotlivé 
členské státy mají dva roky na 
jejich implementaci. 
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Rozšířená odpovědnost výrobců
Jak je v případě směrnicového práva EU 
běžné, politické reprezentace unijních 
zemí mají při jejich implementaci do svých 
legislativních systémů určitou volnost 
v tom, jakým způsobem stanovených cílů 
dosahovat. Pokud jde o Českou republiku, 
návrhy implementačních zákonů už sice 
v legislativním procesu obíhají, ale zatím 
neznáme jejich konečnou podobu. V ka-
ždém případě platí, že novou legislativu 
budou muset firmy zohledňovat, ať už jde 
například o průmyslové výrobce, strojaře, 
či maloobchodníky. Jak zdůrazňuje David 
Wilhelm, hlavním principem nepochybně 
bude rozšířená odpovědnost producentů. 
Ti budou nuceni nést náklady za své pro-
dukty i poté, co se z nich stanou odpady, 
takže by tuto otázku měli  zvážit už ve fázi 
návrhu svých výrobků. 

„Nastavení závazných požadavků na 
rozšířenou odpovědnost výrobce je pro 
úspěšný přechod k oběhovému hospo-
dářství nezbytné,“ uvedla k tomu Zuzana 
Adamcová ze společnosti Ekolamp. „Ne-
jenže přispěje k dobrému fungování sys-
tému sběru a recyklace, ale také pomůže 
řešit problém zahraničních on-line prodej-
ců, kteří dosud své povinnosti neplnili,“ 
dodala.

Producenti budou 
nuceni nést náklady 
za své produkty i poté, 
co se z nich stanou 
odpady.

Advokát White & Case ve-
doucím představitelům tu-
zemských firem včetně těch 
exportních v této souvislosti 
doporučuje, aby se o proble-
matiku začali aktivněji zajímat, 
pokud to ještě nedělají. Mimo 
jiné jim totiž podle něj může 
přinést zajímavé příležitosti. 
„Evropa jako celek bude v ob-
lasti cirkulární ekonomiky na-
před, díky regulatornímu tlaku 
je pravděpodobné, že tuzem-
ské společnosti přinesou ino-
vace do svých produktů, které 
jim oproti jiným částem svě-
ta mohou poskytnout konku-
renční výhodu,“ je přesvědčen 
David Wilhelm. „A týká se to 
prakticky všech oborů. Tech-
nologické novinky v duchu cir-
kulární ekonomiky se začínají 
objevovat nejen ve výrobě, ale 
i ve stavebnictví, což může ote-
vírat další trhy v zahraničí. Fir-
mám tedy určitě pomůže, když 
budou o těchto aspektech pře-
mýšlet a přicházet s inovativ-
ními přístupy, byť jim regulace 
může zvýšit náklady.“ 

Firmy by se měly 
angažovat
Zároveň by se ale firmy podle 
Davida Wilhelma měly snažit 
sledovat i legislativní proces 
přípravy konkrétních norem. 
Ideálně pak do něj na expert-
ní úrovni prostřednictvím aso-
ciací či odborných organizací 
vstupovat. Jednak jim to zaručí, 
že budou vědět, co přesně se 
chystá, ale zároveň budou mít 
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možnost vyznění zákonů ovliv-
nit, tak aby je regulace zbyteč-
ně nesvazovala a aby neobsa-
hovala nesmyslná pravidla, což 
se v tuzemské legislativní praxi 
bohužel nezřídka stává. A prá-
vě na to je nyní nejvhodnější 
doba, zdůrazňuje advokát.

Zajímavé srovnání v této 
souvislosti přinesl loni v létě 
server Politico. Zaměřil se na 
pokrok, jakého unijní země 
v oblasti cirkulární ekonomiky 
zatím dosáhly. Přehledná mapa 
ukazuje, že nejlépe si vedou 
Němci. A také že Česká repub-
lika na tom není vůbec špatně, 
obsadila čtvrté místo. Překva-
pivé je, že severským zemím 
se v porovnání s ostatními na-
opak moc nedaří, umístily se 
až ve druhé desítce a dál. Jak 
ale upozorňuje David Wilhelm, 
toto srovnání nutně nevypo-
vídá o úrovni „ekologičnosti“ 
daných zemí. Ukazuje spíše to, 
které státy už určité regulatorní 
aspekty cirkulární ekonomiky 
implementovaly.

David Wilhelm, 
advokát White & Case
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A K T U A L I T A

Stav globalizace v roce 
2019 a co to znamená pro 
firemní stratégy

Po roce 2016, kdy do 
křesla prezidenta Spojených 
států usedl Donald Trump 
a kdy si Velká Británie v refe-

Objevila se celá řada predikcí, podle 
nichž globalizace zkolabuje následkem 
vlivu ekonomického nacionalismu. 

rendu odsouhlasila odchod z Evropské 
unie, se objevila celá řada predikcí, podle 
nichž globalizace zkolabuje následkem 
vlivu ekonomického nacionalismu. Jenže 
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postupem času se ukazuje, že 
je tomu právě naopak. Podíl 
obchodu, kapitálu, informací 
a lidí, kteří putují skrz národ-
ní hranice, významně narostl. 
DHL Global Connectedness 
Index ukázal, že svět byl v roce 
2017 globalizovanější než kdy-
koli předtím. Vloni se sice obje-
vily nové překážky – od hašte-
ření ohledně obchodních tarifů 
až po zablokované akvizice, 
nicméně výsledkem bylo spíše 
posunutí podmínek než konec 
globální obchodní soutěže. Co 
v těchto nelehkých a mimořád-
ně turbulentních časech radí fi-
remním stratégům renomovaní 
odborníci?   

Harvard Business  Review 
(HBR) přinesl stať dvou věd-
ců z New York University 
Stern School of Business, 
kteří mimo jiné konstatují, že 

Spojené státy a Čína jsou sice v klinči, ale 
bariéry mezi mnoha dalšími zeměmi kle-
sají. Poukazují na to, že v roce 2018 bylo 
podepsáno několik významných obchod-
ních dohod, například dohoda o hospo-
dářském partnerství mezi Evropskou unií 
a Japonskem. 

V jakých částech světa je tedy dobré 
v současnosti dělat byznys? Podle auto-
rů textu v HBR velmi záleží na tom, odkud 
pocházíte. „Přibližně polovinu všech mezi-
národních toků, které sledujeme na inde-
xu DHL Global Connectedness 2018, totiž 
státy uskutečňují se třemi dalšími zeměmi, 
které jsou navíc často jejich sousedy,“ pí-
šou autoři. I když se podle nich podíváme 
na největší nadnárodní společnosti na svě-
tě seřazené podle zahraničních aktiv, pod-
skupina těchto firem, které zveřejňují úda-
je o prodeji v jednotlivých zemích, vytváří 
asi 60 procent svých příjmů rovněž pouze 
ve čtyřech zemích. Tedy ve své domovské 
zemi a na dalších třech pro ně nejlepších 
zahraničních trzích.
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Technologičtí 
experti Světového 
ekonomického fóra 
(WEF) před časem 

vybírali technologie, které podle nich mají největší po-
tenciál z hlediska přínosu k rozvoji společností a eko-
nomik, jsou zároveň přelomové, atraktivní z hlediska 
investorů a výzkumníků a rovněž se předpokládá, 
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Experti zvolili nejužitečnější 
technologie 



že do pěti let dosáhnou znač-
ného úspěchu.

Podle odborníků na tento 
seznam v první řadě patří bio-
plasty pro cirkulární ekonomi-
ku. Díky pokročilým rozpouš-
tědlům a enzymům totiž bude 
možné přeměnit dřevěný od-
pad na lepší biologicky rozlo-
žitelné plasty. Dále jsou to so-
ciální roboti, tzv. droidi, určení 
k interakci s lidmi a vytváření 
emocionálního propojení. Ti by 
měli lidstvu mimo jiné výrazně 
pomoci vypořádat se s výzvou, 
kterou je rychle stárnoucí 
populace. Například úkolem 
japonského terapeutického ro-
bota PARO, který vypadá jako 
plyšový lachtan, je povzbudit 
a také pomoci zvládat stres 
lidem, kteří trpí Alzheimerovou 
chorobou. 

Další položkou na sezna-
mu jsou drobounké čočky pro 
miniaturní přístroje. Optické 

komponenty elektronických přístrojů bylo 
totiž donedávna obtížné zmenšit. Inženýři 
však před časem přišli s tzv. metačočkami, 
které nabízejí nové možnosti miniaturizace 
například mikroskopů a dalších laborator-
ních nástrojů, jakož i spotřebních výrobků, 
jako jsou fotoaparáty, náhlavní soupravy 
pro virtuální realitu či optické senzory pro 
internet věcí.

Takzvané neuspořádané proteiny jako 
léčebné cíle, to jsou podle expertů WEF 
další mimořádně významné „technologie“. 
Jde o bílkoviny, které nemají pevnou vnitřní 
třídimenzionální strukturu. Vědci zjistili, že 
některé sloučeniny tyto bílkoviny inhibují, 
tedy tlumí, takže by mohly pomoci v boji 
proti rakovině a jiným smrtelným chorobám. 
Španělští a francouzští výzkumníci v roce 
2017 prokázali, že je možné zaměřit a zasáh-
nout vyměnitelné rozhraní těchto bílkovin.   

Dalšími položkami na seznamu jsou 
třeba inteligentnější hnojiva ke snížení 
znečištění životního prostředí, spolupráce 
na dálku ve virtuálním prostředí, pokročilé 
sledování a balení potravin nebo uskladně-
ní obnovitelné energie.
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Toužíte být výborným lídrem. Vaše 
firma se chce stát skvělým místem pro pra-
covní kariéru vašich lidí. Jenže právě v tuto 
chvíli má možná jeden z vašich klíčových 
lidí plnou hlavu myšlenek na odchod. 

Jak přijít o nejlepší  
zaměstnance

Od začátku předváděl skvě-
lou práci a postupem času vy-
rostl v obrovskou hodnotu pro 
vaši společnost. Jenže jeho 
učení mezitím dosáhlo vrcholu, 
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růst se zastavil a on potřebuje novou výzvu 
pro znovuoživení. Jako šéf ovšem nechcete 
nic měnit. Produktivita tohoto člena vašeho 
týmu je stále neskutečná, práce bezchybná 
a vždy dodaná včas. Takže ho logicky chce-
te udržet tam, kde je. A právě to je skvělá 
cesta, jak ho navždycky ztratit, vysvětluje 
ve svém komentáři pro Harvard Business 
Review Whitney Johnson, koučka, předná-
šející a inovativní myslitelka, nedávno za-
řazená mezi nejvlivnější myslitele v oblasti 
managementu organizací Thinkers50. 

Pak totiž zákonitě přijde „odpojení“, 
které vede k propadu produktivity. Podle 
Gallupa znamená nedostatek angažova-
nosti zaměstnanců nesmírné množství 
zbytečného potenciálu. Ukazuje se, že za-
městnanci, kteří se z hlediska své anga-
žovanosti pohybují v nejvyšším kvartilu, 
jsou o 17 procent produktivnější a přinášejí 
o 21 procent vyšší zisky než zaměstnanci 
ve spodním kvartilu.

Jak vyřešit tenhle  
hlavolam? 
Lidský mozek je navržen tak, 
aby se učil, píše Whitney John-
son. A to nejen během školních 
let v dětství, ale po celou dobu 
života. Když se učíme, zažívá-
me vyšší úroveň mozkové ak-
tivity. Během ní se uvolňuje 
celá řada chemických látek, 
které nám dělají dobře. Tohle 
by si manažeři měli zapamato-
vat. Podle autorky všichni tou-
žíme po příležitosti nevědět, 
jak něco udělat, zvládnout to, 
dosáhnout v tom mistrovství, 
ale pak se začít učit něco no-
vého. Nenechte „učící se stro-
je“ svých zaměstnanců zahá-
let a poskytněte jim možnost 
tuhle potřebu naplnit, vyzývá 
 Whitney Johnson. 
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Co musí i po roce 2019 
zvažovat každá firma 

Před koncem roku 2019 stále platí, že 
růst americké ekonomiky je stabilní, její expan-
ze se stala oficiálně nejdelší v historii. Inflace je 
krotká, mzdy rostou a míra nezaměstnanosti se 
pohybuje na rekordních úrovních. Podle analy-
tiků J.P. Morgan jsou tu ovšem nové ekonomic-
ké výzvy, kterými je třeba se zabývat. Napjatá 
situace v mezinárodním obchodu se stala hlav-
ním problémem, kterému dnes musí firmy čelit. 
Právě tak jako nestabilita trhu a pokračující po-
tíže s hledáním kvalifikovaných kandidátů, kteří 
by byli schopni plnit požadované role. 

Firma J.P. Morgan předložila tři klíčové as-
pekty, o nichž by podle ní měly firmy ve zbytku 
roku 2019 přemýšlet:

Slabý růst 
je možná 
známkou 
stability

Zpomalení hospodářského růs-
tu bývá obvykle považováno za 
znamení problémů, které jsou 
před námi. A k tomu v posled-
ních přibližně deseti letech ve 
vyspělých zemích, konkrétně 
v Japonsku, EU a USA, skuteč-
ně dochází. Jenže jejich relativ-
ně chudokrevný růst by podle 
analytiků ve skutečnosti mohl 
znamenat, že tyto ekonomiky 
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nacházejí udržitelný rytmus, 
který jim pomůže vyhnout se ri-
ziku přehřátí. A s tím, jak světo-
vá populace stárne a trh práce 
se napíná ve vyspělých zemích 
po celém světě, tempo hospo-
dářského růstu se možná za-
číná přizpůsobovat potenciálu 
vyvíjející se pracovní síly.

Celní tarify 
mají (zatím) jen 
slabý dopad
Skutečná obchod-

ní válka by mohla způsobit vý-
razné turbulence na trhu a pří-
padně dokonce vyvolat recesi. 
Samotné tarify ale mají podle 
analytiků J.P. Morganna ame-
rickou ekonomiku malý dopad.

Ceny spotřebního zboží, kte-
ré USA kupuje z Číny, se loni na 
jaře otočily o 180 stupňů (ná-
klady na čínské zboží dovážené 
do USA klesly o 50 miliard do-
larů), což bylo pravděpodobně 
vlivem devalvace čínské měny 
na vyrovnání loňských tarifů. 
Pokud by celní sazby ekono-
miku poškozovaly, promítalo 
by se to výrazněji do vyšších 
spotřebitelských cen a násled-

ného inflačního tlaku. Ovšem nic z toho se 
v první polovině letošního roku nenaplnilo, 
píše J.P. Morgan.

FED udělá maximum 
pro udržení ekonomické 
expanze 
Na svém červnovém zasedání 

Federální rezervní systém (FED) oznámil, že 
upouští od své „mantry trpělivosti“, kterou 
zavedl na začátku roku (záměr podporovat 
maximální zaměstnanost a zároveň udržet 
pod kontrolou inflaci). To je podle J.P. Mor-
gan důležité. FED tím podle něho de facto 
vyjádřil ochotu udělat cokoli pro to, aby eko-
nomický růst pokračoval.

Pokud by celní sazby 
ekonomiku poškozovaly, 
promítalo by se to 
výrazněji do vyšších 
spotřebitelských 
cen a následného 
inflačního tlaku. 
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Čtvrtý ze sedmnácti globálních cílů, 
které si z hlediska udržitelného rozvoje 
planety stanovila Organizace spojených 
národů (OSN), a to prostřednictvím SDGF 

Globální cíle v oblasti 
vzdělávání ohroženy

(Sustainable Development Go-
als Fund), se týká kvality vzdě-
lávání. A jak nedávno varovali 
představitelé Světového eko-

V současné době nemá 20 procent 
obyvatel planety ve věku mezi 6 a 17 lety 
šanci chodit do školy. 
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nomického fóra, plánů v této nesmírně 
důležité oblasti nejspíše nebude dosaže-
no. Tedy že všechny děti, které v součas-
nosti vstupují do školy, nebudou mít v roce 
2030 úspěšně za sebou bezplatný, spra-
vedlivý a kvalitní základní i středoškolský 
stupeň. 

Jak totiž ukazují současné trendy, jed-
no ze šesti dětí bude v té době stále mimo 
vzdělávací systémy a pouze šest z deseti 
mladých lidí se bude moci pochlubit ukon-
čenou střední školou. 

V současné době nemá 20 procent oby-
vatel planety ve věku mezi 6 a 17 lety, což 
je zhruba 260 milionů dětí, šanci chodit do 
školy. A jestliže tento trend bude pokračo-
vat, do roku 2030 se to zlepší jen málo, 
jejich podíl klesne zhruba jen na téměř 
17 procent. 

Navíc, přivést děti do školy zdaleka ne-
stačí. V nízkopříjmových zemích dokončí 
první stupeň pouze 79 procent dětí, nižší 
střední školu 53 procent a vyšší střední 
vzdělání už jen 26 procent. Nerovnosti 

jsou obrovské – jenom 4 pro-
centa dětí z nejchudších rodin 
dokončí vyšší střední školu 
(mezi dívkami jsou to jen 2 pro-
centa). V bohatých rodinách je 
to přitom celých 36 procent.  

Pak asi příliš nepřekvapí, že 
téměř 800 milionů lidí dnes 
stále neumí číst. A byť úroveň 
gramotnosti roste, do roku 
2030 nebude okolo 20 pro-
cent mladých a 30 procent do-
spělých lidí v nízkopříjmových 
zemích schopno chápat sděle-
ní psaného textu. 

Důkazů, že je v této oblasti 
řada věcí v nepořádku, je mno-
hem víc. Přesto všechno jsou 
ale podle expertů WEF glo-
bální cíle v oblasti vzdělávání 
dosažitelné. Prvním předpo-
kladem ovšem je to, aby se tím 
světoví vůdci začali opravdu 
zabývat.
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Velká Británie potřebuje 
strategii, jak zvládnout 
změny v průmyslu

Britský odborový kongres (TUC) vy-
dal zprávu, ve které říká, že britská vlá-
da musí přijít se strategií, jak se vyrovnat 
s výzvami vyplývajícími ze všeobecné au-
tomatizace a posunu průmyslu směrem 
k nízkouhlíkové ekonomice. Bez jasných 
pravidel a konkrétních akcí na lokální 
úrovni totiž podle nich začnou komunity 
ve velkých i menších městech trpět stá-
le většími problémy. Deník The Guardian, 
který o doporučení TUC informoval, v této 
souvislosti poukázal na to, že několik au-
tomobilek oznámilo buď ukončení výroby, 
nebo její přesunutí jinam. Některé to chtějí 

udělat údajně kvůli brexitu, ale 
velký vliv má pravděpodobně 
i nárůst poptávky po autech na 
elektřinu.

Zpráva, která vychází z vý-
zkumu think-tanku New Eco-
nomics Foundation (NEF), při-
tom konstatuje, že Británie by 
si při tomto snažení měla vzít 
příklad ze tří míst, která po ob-
tížném období prošla transfor-
mací: Jde o španělské Bilbao, 
nizozemský Eindhoven a také 
Island. Vláda už nastínila své 
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Chceme platit 
vyšší daně!

Kdo by tak asi takovouhle hloupost 
mohl vypustit, říkáte si pravděpodobně. 
Ale chyba lávky! Devatenáct světových 
boháčů letos podepsalo dopis, v němž 
navrhují, aby byla zavedena rozumná daň 
z bohatství pro nejbohatší desetinu z nej-
bohatšího 1 procenta Američanů. Nově zís-
kané peníze by měla vláda podle nich pou-
žít pro investice do oblastí, které se týkají 
čisté energie, univerzální dětské péče, slev 
na studentské půjčky, vylepšení infrastruk-
tury nebo daňových úlev pro nízkopříjmo-
vé rodiny. Další dolar nových daňových 
příjmů by měl přijít od finančně nejšťast-
nějšího obyvatelstva, nikoli od Američanů 
se středními či nižšími příjmy, píšou v ote-
vřeném dopise osobnosti jako v součas-
nosti autoritářskými politiky démonizovaný 
George Soros, pravnučka spoluzakladate-
le zábavního obra Disney Abigail Disney, 
spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes 

či příslušníci čtvrté generace 
zámožné rodiny Pritzkerových, 
Regan a Liesel.

Jak upozorňuje portál 
CzechCrunch, signatáři připo-
mínají, že daň z bohatství posílí 
americkou svobodu a demokra-
cii, jelikož v zemích s vysokou 
mírou ekonomické nerovnosti 
může docházet ke koncentra-
ci politické moci a k přechodu 
k plutokracii. A také že jde o pa-
triotickou záležitost, kdy by měli 
všichni Američané přispívat, 
čím mohou, k úspěchu země, 
a ti nejbohatší nejsou žádnou 
výjimkou. Podle výpočtů by daň 
mohla do federálního rozpočtu 
v následujících 10 letech přinést 
téměř 3 biliony dolarů, což je 
více než 67 bilionů korun.

plány připravit začátkem příštího roku lo-
kální průmyslové strategie pro jednotlivé 
části země. Ovšem podle kritiků byly před-
chozí pokusy o oživení měst, v nichž došlo 
k uzavření velkých podniků, neuspokojivé. 
V každém případě zmiňovaná zpráva NEF 
doporučuje vládě, lokálním vládám a také 
zaměstnancům konkrétní kroky, které by 

měly pomoct s úspěšnou apli-
kací strategií. Klíčovým opatře-
ním by měla být nabídka kva-
litních pracovních míst a také 
vznik společných rad pro prů-
myslovou strategii, v nichž bu-
dou zasedat zástupci vlády, 
podniků a odborů. 
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
E
Expirace akreditivu  
(datum)
Označuje datum, do kdy musí 
exportér do banky předložit 
všechny dokumenty, které ak-
reditiv pro proplacení realizo-
vané dodávky předepisuje. Je 
to nejzazší termín, který může 
být podmínkami akreditivu 
zkrácen, například požadav-
kem navíc předložit dokumen-
ty do 10 dní od lodění dodávky. 
Často se chybně zaměňuje za 
splatnost akreditivu. Platnost 

(z angl. expiry date) a splatnost (z angl. 
maturity date) akreditivu nejsou zpravidla 
totožná data. Je běžné, že splatnost faktu-
ry pod akreditivem nastane až měsíce po 
jeho expiraci (akreditiv s odloženou splat-
ností). Tato skutečnost nemá vliv na záva-
zek banky zaplatit z akreditivu při splat-
nosti exportérovi.

ECA
S tímto termínem se nejčastěji potká ex-
portér při realizaci větších zakázek v teri-
toriích s vyšší mírou rizika. Tedy tam, kde 
končí možnosti komerčních bank nebo 
komerčních pojišťoven eliminovat plateb-
ní nejistotu klienta z exportního kontraktu 
z titulu vysoké rizikovosti cílového  teritoria 

E X P O R T  J O U R N A L Z A J Í M A V O S T I



T I R Á Ž
Export Journal
Číslo vydání: 02/2019
Ročník X.
Vychází: 12. 11. 2019
Periodicita: 2× ročně

Vydavatel: Corporate Publishing s.r.o., 
U Golfu 565, 109 00 Praha 10
www.copu.cz
Produkce a grafické zpracování: 
Corporate Publishing s.r.o.
Redakce: Martin Zika, Jan Vejmělek, 
Gabriela Kostková, Tomáš Rak,  
Petr Skotnica
Jazyková úprava: Proofreading.cz
Foto: Vojtěch Vlk, shutterstock.com, 
archivy firem a institucí
Produkce: Soňa Jelínková – KB, 
Ditta Dvořáčková – CoPu
Inzerce: Ditta Dvořáčková,  
+420 603 196 614, 
ditta.dvorackova@copu.cz
Registrace: MK ČR E 19644

K O N T A K T  N A  G L O B A L 
T R A N S A C T I O N  B A N K I N G  K B 

Markéta Krýslová, manažerka GTB KB 
tel.: +420 955 541 550 
e-mail: marketa_kryslova@kb.cz 
Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 

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

K O N T A K T  N A  K O M E R Č N Í  B A N K U

Adresa: Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1, 
P. O. BOX 839, Česká republika
Informační linka KB: 800 521 521
Pro volání ze zahraničí: +420 955 559 550

a  délky financování. Lokální ECAs 
(z angl. Export Credit Agencies) po-
skytují pojištění (případ České repub-
liky) nebo přímo financování exportní 
transakce. V případě České republiky 
plní úlohu ECA státní Exportní garanční 
a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), 
která poskytuje firmám, ale i financu-
jícím bankám pojištění komerčně ne-
pojistitelných politických a komerčních 
rizik. Představuje tak efektivní nástroj 
státní podpory českého exportu. Pří-
kladem ECA v zahraničí jsou například 
slovenská EXIMBANKA, ruská EXIAR, 
německý HERMES, francouzský CO-
FACE či švédská pojišťovna EKN.

Exportní odběratelský úvěr
Exportní odběratelský úvěr je účelový úvěr 
poskytnutý bankou dodavatele bance odbě-
ratele nebo přímo zahraničnímu odběrateli 
obvykle do výše maximálně 85 % (výjimečně 
100 %) hodnoty obchodního kontraktu uza-
vřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho 
zahraničním partnerem. Úvěr poskytuje česká 
banka a slouží výhradně k financování vývo-
zu zboží a služeb investiční povahy původem 
převážně z České republiky a může být čer-
pán pouze na základě realizace dodávek nebo 
provedení příslušných prací. Možná rizika vy-
plývající z politické a ekonomické nestability 
cílových zemí vývozu jsou obvykle minimali-
zována pojištěním EGAP.
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