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Digitalizace, Inovace, Velká data.
S čím fi rmě poradí Jhk?

Digitalizace představuje pro fi rmu 
současně příležitost i riziko

Vyřeší digitalizace a robotizace
problém nedostatku pracovních sil?

Technickou soutěž opanoval
nováček z Vimperka

Průmysl 4.0 

Wolfgang Dorner:

Anketa:
T-Profi 
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Centrála České Budějovice: Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225; e-mail: cb@quicktour.cz, rezervace@quicktour.cz
Pobočka Praha: Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; e-mail: praha@quicktour.cz

www.quicktour.cz

Zajišťujeme 
letenky, konference,školení a skupinové 

zájezdy na přání.

Maďarsko – Bük 28.3.–31.3., 13.10.–13.10. 6.990,- Kč
Maďarsko – Körmend 23.5.–26.5., 12.9.–15.9. 6.290,- Kč
Maďarsko – Zalakáros 26.9.–29.9, 25.10.–28.10. 8.290,- Kč

WELLNESS ZÁJEZDY 2019

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019
Holandsko – květinové korzo 11.4.–15.4. 6.690,- Kč
Švýcarsko – Turistika ve Sv. Mořici 12.6.–16.6., 25.9.–29.9. 11.590,- Kč
Švýcarsko – oblast Ženevského jezera a Matterhornu 28.6.–05.07. 12.990,- Kč
Švýcarsko – To nejlepší ze Švýcarska 2.7.–7.7., 20.8.–25.8., 17.9.–22.9. 9.190,- Kč
Francie – Vinicemi Champagne a gurmánské Alsasko 16.7.–21.7. 8.790,- Kč
Francie – Korsika - pobytový zájezd s výlety 28.6.–7.7. a 23.8.–1.9. od 17.490,- Kč
Černá Hora – pobytově poznávací 31.5.–9.6., 13.9.–22.9. 11.290,- Kč
Itálie – Krásy Lago di Garda 15.5.–19.5. 6.190,- Kč
Rakousko – Turistika v oblasti Dachsteinu 7.8.–11.8. 6.990,- Kč



JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - partner jihočeských podnikatelů

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové, přátelé a partneři Jihočeské hospodářské komory, 
dnešní doba je rychlá, možná až příliš. Nejen, že před chvílí jsme si přáli vše nejlepší do 
nového roku a dnes je již březen, ale vše kolem nás zastarává a včera nakoupené techno-
logie jsou dnes již něčím standardním a brzy jejich hodnota bude mizivá. 

Žijeme v době rychlého vývoje, ale i rychlých informací. Výrobky kolem nás jsou čím dál 
tím složitější a často nedohlédneme ani na začátek výrobního procesu. Zvláště v oblasti 
vzdělávání však musíme klást důraz na komplexnost a na dobré základy, na kterých 
lze stavět. Matematika, fyzika – to jsou základy, bez kterých se především v technických 
oborech neobejdeme. A i když se to na první pohled nezdá, lze například i malé děti ma-
tematikou zaujmout a učit je hrou. Příkladem je projekt Matematickou cestou k technice, 
v rámci kterého pomáhají sami odborníci z fi rem hledat praktické matematické příklady, 
které budou bavit žáčky už na základních školách. Již brzy se na výstavě Dobrodružství 
s technikou budete moci sami přesvědčit, že i ty nejmenší může technika bavit.

Stroje, automatizace či digitalizace se dostaly do naší dennodenní práce, ale i běžného 
života. Zjednodušují, zabezpečují a zrychlují naše činnosti. A i když se někdy chceme na 
chvilku zastavit, zvláště v podnikání je třeba udržet krok s dobou. My na Jhk jsme si dali 
za cíl zpřehlednit fi rmám aktuální trendy, získat kontakty na odborníky či dodavatele 
konkrétních řešení, kteří jim pomohou přiblížit se tolik dnes opěvovanému Smart Facto-
ry. Chytrá fi rma umí nejen získat ze svého podnikání data, zpracovat je a využít je jako 
výhodu pro svůj business, ale bude je umět i zabezpečit a díky nim procesy ve své fi rmě 
zautomatizovat a zefektivnit. 

Je toho tolik, co musíme sledovat. My však dáváme bedlivý pozor a řadu věcí hlídáme 
za Vás. A i když možná ve své práci nemáte volnou chvilku se zastavit a jen se poroz-
hlédnout okolo, zkuste to alespoň doma. Přichází totiž jaro, náročné sice na úklid a změ-
ny, ale měla by to být i doba pro relaxaci a nabrání nových sil. 

Ing. Miroslav Dvořák
Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory

Jihočeský podnikatel - zpravodaj Jihočeské hospodářské komory

Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 22.února 2019

Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora
Redaktor: Marek Prášil

Foto na titulní straně: Shutterstock
Grafi cké zpracování: PMK

Tisk: Tiskárna dot • Tisk povolen MK ČR E 14961.

Distribuce:

téměř 1200 fi rem, členům Jihočeské 
hospodářské komory

jednotlivým kancelářím Hospodářské 
komory v regionech a začleněným 
živnostenským společenstvům

osobnostem českého politického, 
společenského a hospodářského 
života

představitelům Jihočeského 
kraje, představitelům měst a obcí 
působících na území Jihočeského 
kraje, senátorům a poslancům za 
Jihočeský kraj

institucím a státním organizacím 
působících na území Jihočeského 
kraje.

Cílem zpravodaje Jihočeský 
podnikatel je přinášet informace 
z oblasti podnikatelského 
dění a přispívat ke zlepšení 
podnikatelského prostředí v Česku.
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JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - partner jihočeských podnikatelů

Téma probíhající čtvrté 
průmyslové revoluce rezonuje 
stále více nejen mezi jejími 
hlavními aktéry – výrobními 
podniky. Ty se na změnu 
připravují a do nových 
technologií investují. Ředitel 
Jihočeské hospodářské 
komory přiblížil, jak si stojí 
v digitalizaci jihočeské firmy. 

Dle průzkumu Hospodářské komory 
České republiky a poradenské společnosti 
Ernst & Young, s.r.o. (EY) plánuje až 62 % do-
tazovaných modernizaci výrobních pracovišť 
za účelem usnadnění implementace nástrojů 
a technologií Průmyslu 4.0 (průzkum zamě-
řený na identifikaci klíčových vývojových 
trendů v oblasti moderní průmyslové výroby 

1/2019

Moderní doba ve znamení digitalizace 
a automatizace výroby

ÚVOD DO TÉMA PRŮMYSL 4.0

a digitalizace českého průmyslu). Věnovat se 
rozvoji dovedností zaměstnanců již zavedla 
nebo plánuje integrovat každá třetí firma 
(34 %). 

„Co se týká digitalizace, nejsme v Jihočes-
kém kraji rozhodně pozadu. To se nám po-
tvrdilo i díky aktivitám projektu Pohraniční 
region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, 
který se zaměřuje na vzdělávání malých 
a středních podniků v této oblasti. Firmy jsou 
dnes lépe informované o možnostech, které 
nabízí digitalizace výroby a firemní kultury. 
K investicím do automatizace je často také 
motivuje nedostatek pracovní síly,“ uvedl 
ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk 
Keist. 

Hlavní technologie budoucnosti - auto-
matizace a digitalizace průmyslové výroby 
jsou například vyspělí průmysloví roboti, 
aditivní výroba, tzv. 3D tisk, Internet věcí 
a Velká data, tzv. Big Data. 

Luděk Keist upozorňuje na důležitost 
digitalizace slovy: „Pokud nebudeme včas 
reagovat na změny, které digitalizace přináší 

a nevyužijeme příležitostí, které nabízí, 
převezme je za nás někdo jiný, například 
konkurent. Je na snaze nahlížet na digitaliza-
ci jako šanci pro hospodářský růst s cílem 
udržet si konkurenční výhodu.“

Nové systémy
Implementace nových systémů napříč 

firmou rozhodně není lehký úkol. Z již 
zmíněného průzkumu vyplývá, že zhruba 
polovina společností očekává, že zavedou 
prvky Průmyslu 4.0 vlastními silami, přičemž 
třetina dotazovaných plánuje do této oblasti 
vynaložit od 5 % do 10 % investičních výdajů 
v rozmezí tří let. Převážně však výrobní 
podniky mohou využít šanci, jak zlepšit 
firemní procesy a do budoucna se posunout 
na jinou úroveň, než jaký je jejich dosavadní 
stav. Klíčové při efektivní a rychlé integraci 
nástrojů digitalizace a automatizace bude 
zapojit do procesu význačné odborníky, kteří 
navrhnou správná konkrétní řešení. To může 
být také jeden z důvodů, proč se některé 
firmy ještě pro integraci nerozhodly. Studie 
zároveň potvrdila, že až polovina firem vidí 
jako další překážku integrace nových techno-
logií nedostatek kvalifikovaného personálu.

Podpora inovací
O tom, že téma čtvrté průmyslové revo-

luce, jak bývá tato nová doba plná inovací 
často nazývána, je stále více aktuální, svědčí 
i aktivity a podpora Ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO). To s myšlenkou udržet 
a posílit konkurenceschopnost České repub-
liky v roce 2016 vydalo dokument Národní 
iniciativa Průmysl 4.0, s cílem odkrýt možné 
směry vývoje a definovat opatření na pod-
poru hospodářského vývoje ČR a též přispět 
k rozšíření informovanosti celé společnosti 
o nastávajících technologických změnách. 
MPO nově také chystá národní strategii 
zaměřenou na současný trend umělé in-
teligence, do jejíž přípravy zapojí i širokou 
veřejnost.

Aktuální číslo zpravodaje Jhk nabídne jak 
zajímavé rozhovory s odborníky, tak i ak-
tuální informace o vzdělávacích aktivitách 
v této oblasti či poskytne rady, jak získat 
dotace nebo zavádět prvky automatizace 
a digitalizace ve firemním provozu. 

Můžeme konstatovat, že ten kdo dnes 
propojuje digitalizaci s realitou má výhodu. 
V našem regionu se snažíme firmy na změny 
připravovat a informovat je o přínosech 
digitalizace výroby, která by firmám mohla 
do budoucna pomoci vyřešit například právě 
problém nedostatku pracovní síly,“ doplnil 
na závěr Luděk Keist.

Celý průzkum k dispozici na www.ey.com •

Hlavní překážky implementace
nástrojů I technologií Průmyslu 4.0
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Digitalizace je obrovská 
příležitost pro firmy, které 
jsou ochotné prověřit svůj 
obchodní model
Technologický kampus Freyung je sídlem Institutu pro aplikovanou 
informatiku při Technické univerzitě v Deggendorfu. Již 10 let je 
regionálním i mezinárodním partnerem pro výzkum digitalizace 
v oblastech, jako je Průmysl 4.0, chytré zemědělství, lesnictví, 
mobilita a zdraví. Na to, jak digitalizace změní naši práci, ale i na 
spolupráci s českými partnery na mezinárodních projektech, jsme 
se ptali Wolfganga Dornera z Technologického kampusu Freyung.

Jako hlavní téma dalšího vydání zpravo-
daje jsme si vybrali Průmysl 4.0. Co je na 
něm vlastně tak revoluční a jaké aktivity 
v této oblasti realizujete v Technologickém 
kampusu? Spolupracujete také s firmami? 

To, že se informatika využívá i v průmys-
lovém kontextu, ještě není nic revolučního. 
To, na čem ale pracujeme již deset let a co 
vlastně znamená pojem Průmysl 4.0, je sou-
bor nových aplikací, na jejichž pozadí hraje 
informatika důležitou roli a je na ní skutečně 
něco revolučního. Některé body, které jsou 
přitom důležité, jsou technické propojení 
nejrůznějších systémů na úrovni hardwaru 
a softwaru, využití platforem i ve výrobě, 
získání velkých objemů dat ze senzorů na 
strojích a produktech i jejich vyhodnocení. 
Kromě toho sem vstupují také nové výrobní 
postupy jako je 3D tisk. Výsledkem je výroba, 
kterou lze rychleji přizpůsobit a která je 
pružnější, kterou lze ještě lépe upravit podle 
aktuálních potřeb zákazníků, a samozřejmě 
také možnost využití zcela nových obchodních 
modelů.

Na vývoji přesně těchto technologií 
a řešení spolupracujeme s celou řadou 
regionálních a nadregionálních firem od 
začínajících, jako například Easy2Parts, přes 
středně velké firmy, například Thomas Krenn 
AG, až po mezinárodní průmyslové koncerny, 
jako je Siemens a Continental. Pro nás jako 
specialisty na digitalizaci je napínavé to, jak 
pomocí nového hardwaru a softwaru můžeme 
přinést do výroby nebo do technických 
produktů nové funkce. Stěžejním bodem naší 
práce je zejména řetězec od vývoje systé-
mů založených na senzorech, přes ukládání 
a přenos velkým objemů dat, až po jejich vy-
hodnocení pomocí umělé inteligence. To vše 
lze shrnout do hesel jako Internet of Things, 
Embedded Computing, Cloud Edge Compu-
ting, senzorické sítě a neuronální sítě.

Digitalizace je momentálně absolutní 
téma budoucnosti. Rozmanité možnosti 

nabízí i malým a středně velkým firmám. 
Může je digitalizace také změnit? Pokud ano, 
jak z toho mohou malé a střední podniky 
profitovat?

Digitalizace představuje pro firmu 
současně příležitost i riziko. Digitalizace 
a technika není samoúčelný prostředek. Cílem 
je pomocí řešení, produktů a služeb vydělávat 
peníze. Digitalizace umožňuje zcela nové ob-
chodní modely, které můžeme sami vyvinout, 
nebo ke kterým se můžeme připojit. Z tohoto 
pohledu jasné Ano. Digitalizace je obrovská 
příležitost pro firmy, které jsou ochotné 
prověřit svůj obchodní model a které jsou pak 
v rámci digitálních technologií schopné nejen 
získávat nové zákazníky, ale také využívat 
nové způsoby pro generování obratu.

Můžete našim čtenářům říct, jaké jsou 
současné a budoucí trendy Průmyslu 4.0?

Rozpětí trendů je jistě stejně tak široké, 
jako je dlouhý seznam relevantních techno-
logií. Co ale přijde již brzy, to je oblast Pre-
dictive Maintenance. Právě využití senzorů ve 
strojích, popř. odečítání velkého rozsahu dat 
ze strojů a přístrojů nabízí nové možnosti do-
zvědět se více o stavu stroje a tím tedy lépe 
a pružněji naplánovat opravy a servis. Pro 
firmy, které myslí ještě radikálněji, se otevře 
otázka, jaké druhy platforem mají v budoucnu 
šanci usnadnit obchod se stroji nebo také 

TÉMA PRŮMYSL 4.0

Pro nás jako specialisty 
na digitalizaci je napínavé 
to, jak pomocí nového 
hardwaru a softwaru můžeme 
přinést do výroby nebo do 
technických produktů nové 
funkce.



přenos dat pro jiné firmy. Právě sběr dat 
by mohl být velkým průmyslovým tématem 
budoucnosti. Data a nové formy analýzy dat 
mají budoucnost. Profitovat z toho budou 
samozřejmě všichni, kdo tato data vytvářejí 
nebo k tomu dodávají nutnou techniku.

Jak se změní naše práce díky Průmyslu 
4.0? 

Počítače a využívání informačních metod 
budou přirozeně získávat na důležitosti. Ne 
každý zaměstnanec však bude v budoucnu 
informatikem. Již dnes zaznamenáváme, že 
celá řada rutinních činností byla nahrazena 
počítačem a také roboty. Důležité kvalifikace, 
které nemůže nahradit žádný počítač, jsou 
kreativita, přístup k lidem a činnosti, které 
jsou individuální a vyžadují flexibilitu.

Kde brát kvalifikované zaměstnance pro 
Průmysl 4.0?

Mnoho činností se v následujících letech 
prostě jen změní. K tomu je třeba se něco 
doučit, zaměstnanec, ale bude stejný. Naše 
vzdělávací profese v Německu jsou na tyto 
změny v pracovním světě připravené. Proto 
ani změna v pracovním světě nebude tak 
radikální, jak se předpovídá pro jiné země. Vý-
zvou však pro nás je pokrýt potřebu informa-
tiků. Toto odvětví velmi rychle roste a není to 
tedy jen průmysl, který hledá tyto specialisty.

Proč by firmy neměly digitalizaci zaspat? 
Máte na závěr nějaký tip pro jihočeské firmy?

I v budoucnosti budeme potřebovat 
mnoho malých a středně velkých podniků, 
které své produkty vyrábějí excelentně a jsou 
maximálně specializované a žádané i za 
hranicemi. Zažijeme však i to, že na trh přijdou 
nové firmy, které ho posunou. Například 
společnost Amazon byla revoluční. Nenahra-
dila však knihu. Změnil se způsob výroby knih 
a obchodu s nimi. To vedlo k vývoji nových fi-
rem a staré odpadly. Firmy se tedy, stejně jako 
dosud, musejí vypořádat s tím, jací noví aktéři 
přijdou na trh a jak se tím trh změní. Pro firmu 
je důležité položit si otázku, zda chce sama 
vyvinout nový obchodní model nebo jak se 
šikovně přizpůsobit novým obchodním mode-
lům. Na rozdíl od minulosti se tyto změny dějí 
rychleji, rychleji se prosazují, jsou ve svých 
přístupech, a tedy i účinnosti radikálnější, a to 
vše se děje globálně. •

Počítače a využívání 
informačních metod 
budou přirozeně získávat 
na důležitosti. Ne každý 
zaměstnanec však bude 
v budoucnu informatikem. Již 
dnes zaznamenáváme, že celá 
řada rutinních činností byla 
nahrazena počítačem a také 
roboty.
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Projekty Jhk pomáhají 
zvýšit úroveň digitalizace 
jihočeských fi rem 
Jihočeští podnikatelé se mohou dozvědět více o digitalizaci 
a automatizaci ve svém oboru. Díky přeshraničním projektům 
„Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet“ 
a „Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní 
Čechy“, které realizuje Jihočeská hospodářská komora (Jhk) 
spolu s partnery, se mohou účastnit workshopů, kooperačních 
setkání a čerpat informace o digitalizaci nejen od německých 
fi rem.

Současný trend digitalizace ve fi rmách, 
s nímž souvisí automatizace výroby i budoucí 
změny na trhu práce, se týká řady oborů. 
Jihočeské fi rmy v řadě případů digitalizací 
procházejí. „Zatímco velké fi rmy jsou již zku-
šenými hráči v této oblasti, ty malé a střední 
(MSP) hrají zatím spíše „druhou ligu“. 
Nerovné podmínky mezi velkými podniky 
a MSP ve schopnosti reagovat na změny tzv. 
čtvrté průmyslové revoluce, mohou však vést 
k postupné ztrátě konkurenceschopnosti 
z důvodu digitální bariéry,“ uvedl Luděk Ke-
ist, ředitel Jihočeské hospodářské komory. 

Pohraniční region 4.0 – společně.
digitálně.utvářet

Na projektu začala pracovat Jhk již před 
čtyřmi lety, kdy se Průmysl 4.0 postupně 
stával častěji skloňovaným tématem pře-
devším na národní úrovni. To, že změny sou-
visející s digitalizací hospodářství, budou mít 
vliv na podnikatelské subjekty v jednotlivých 
regionech, byla otázka času. „Záměrem 
vzniku projektu primárně bylo nenechat si 
ujet digitální vlak, posílit inovační výkonnost 
a konkurenceschopnost fi rem v Jihočes-
kém kraji, a tím přispět k prosperitě celého 
regionu,“ přiblížila Dana Feferlová vedoucí 
Oddělení podpory podnikání a rozvoje lid-
ských zdrojů Jhk.

Projekt vznikl v roce 2017. Partnerem 
projektu je Průmyslová a obchodní komora 
pro Dolní Bavorsko (IHK), která se podílí na 
realizaci projektových aktivit. Ty se skládají 
z workshopů, kooperačních setkání, prak-
tických dnů přímo v podnicích a odborných 
konferencí. Smyslem těchto aktivit je mimo 
jiné propojit experty z jižních Čech a Dolního 
Bavorska za účelem výměny zkušeností, zna-
lostí a také networkingu zainteresovaných 
stran.

V rámci projektu dosud proběhlo celkem 
7 vzdělávacích workshopů, vždy v kooperaci 
s experty a odborníky na vybrané oblasti. Jak 
lze některé nástroje Průmyslu 4.0 zavádět 

do výroby, si mohli návštěvníci ověřit na 
praktických příkladech. „V březnu plánujeme 
další odborně zaměřené workshopy s téma-
tikou cílenou například na ochranu organiza-
ce, bezpečnostní údržbu sítí či bezpečnostní 
školení pro vývojáře. Zájemci mohou 
aktuální nabídku sledovat na webových 
stránkách projektu www.pohraniniregion.cz 
nebo na webu Jhk www.jhk.cz,“ uvedla Šárka 
Bělohlavová, manažerka projektu. 

Šetření mezi fi rmami
V průběhu jednotlivých workshopů pro-

bíhalo také šetření za účelem sebeevaluace 
zúčastněných fi rem z Jihočeského kraje. 
43 % z dotázaných subjektů by ohodnotilo 
úroveň svého podniku v rámci digitalizace 
stupněm 3 z pěti možných, přičemž nejvyšší 
stupeň digitalizace označený číslem 5 zvolilo 
14 % hodnocených fi rem. Nástroje Průmys-
lu 4.0 pak do svých podniků zavádí 43 % 
dotázaných fi rem, které se v tomto ohledu 
hodnotí na stupnici čtyři (tj. že většina jejich 
podniku je digitalizována). Nikdo z do-
tázaných neodpověděl, že by digitalizaci 

nezaváděl nebo byl neměl v plánu v blízké 
budoucnosti zavést. 

Digitální zralost 
Za účelem hloubkového zjišťování 

digitální zralosti fi rem budou v Jihočeském 
kraji od jara probíhat praktické dny formou 
inovačních auditů ve spolupráci s odborníky 
z Industry Cluster 4.0. Více o činnosti 
clusteru naleznete také na straně 22. V rámci 
projektu dojde také ke vzniku srovnávací 
studie, která bude vypracována na základě 
sběru dat od MSP. Součástí bude srovnávací 
analýza porovnávající úroveň implementace 
prvků Průmyslu 4.0 v MSP na území Jiho-

TÉMA PRŮMYSL 4.0

Pište s námi historii!

602 466 381
Volejte na:

Zavádíte prvky digitalizace do výroby podniku?

■ Nezávádíme
■ Máme v plánu zavést 
■ Částečně zavádíme
■ Větší část podniku digitalizována    
■ Plně digitalizovaní
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českého kraje a Dolního Bavorska. Možnost 
zapojit se do dotazníkového šetření mají 
všechny podnikatelské subjekty nacházející 
se na území jižních Čech a Dolního Bavorska. 
Dotazník je k dispozici na odkaze: https://
survey.th-deg.de/index.php/93959.

Mezinárodní Big Data centrum Vý-
chodní Bavorsko – Jižní Čechy 

Big Data a Cloud Computing patří mezi 
aktuální a stěžejní témata v oblasti digi-
talizace. Díky digitalizaci generují firmy, 
vědomě či nevědomě, velké množství dat, 
která často zůstávají nevyužita. Projekt Mezi-
národní Big Data centrum Východní Bavorsko 
-Jižní Čechy (BDZOS) odstartoval v červenci 
roku 2016. Od té doby bylo díky partnerům 
projektu (Jihočeská hospodářská komora, 
Technologické centrum Písek, Vysoká škola 
technická Deggendorf) zrealizováno několik 
seminářů, workshopů a aktivit za účelem 
vybudování regionálních Big Data center. 
Ty zapojí MSP v regionu jižní Čechy a Dolní 
Bavorsko do výzkumu a inovací v oblasti Big 
Data a ve spolupráci s nimi dojde k vytvoření 
aplikací, které lze využít v praxi. „Tyto aplika-
ce pomohou firmám ke správnému a účelné-
mu využívání jejich dat, kterých každý den 
generují tisíce, ale neumí nebo nevědí, jak 
s nimi dále pracovat, aby jim přinášela zisk 
v jejich podnikání“, zmínila přínos projektu 
Alice Prokeš Gregová manažerka projektu Big 
Data za Jhk. 

TÉMA PRŮMYSL 4.0

Pište s námi historii!

602 466 381
Volejte na:

Digitální zralost
Aby toho bylo možné dosáhnout, bylo 

v rámci projektu zrealizováno pět pilotních 
projektů, do kterých se zapojily MSP z obou 
regionů různého zaměření. Pilotní projek-
ty demonstrují na vybraných podnicích 
možnosti využití Big Data pro MSP. Smyslem 
je dosáhnout zvýšení inovačního poten-
ciálu firem, kterým často chybí potřebné 
know-how například z důvodu chybějícího 
vzdělávání stávajících zaměstnanců v oblasti 
nových technologií a pro MSP je mnohdy 
nemožné zaměstnat odborníky na Big Data.

„Díky projektu by měly být MSP schopné, 
samy provést analýzu dat, tedy vyhodnotit, 
co se stalo a proč, co se asi stane a jak je na 
to třeba reagovat,“ doplnila Prokeš Gregová. 

Big data otevírají možnosti ke zcela 
zásadním změnám toho, jakým stylem jsou 
řízeny podniky a jak probíhá vzdělávání 
v této oblasti. Již dnes víme, že Big Data lze 
prakticky využít. To vše jen podtrhuje jejich 
důležitost. Více o projektu BDZOS najdete na 
webových stránkách projektu bigdatacent-
rum.eu. 

Projekty Pohraniční region 4.0 společně. 
digitálně.utvářet a Mezinárodní Big Data 
centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy 
jsou financovány z Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný sát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. •
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České firmy jdou inovacím vstříc, informační 
a finanční podpora je ale na místě 
O budoucnosti v průmyslu a dalších odvětvích se mluví jako o Průmyslu 4.0. Tato průmyslová 
revoluce je skloňována ale i v dalších oblastech jako Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 či Společnost 4.0. 
O připravenosti českých firem na možná již brzkou budoucnost a změnách, které s tím souvisí, 
jsme hovořili s ředitelem Jihočeské hospodářské komory Luďkem Keistem. 

ROZHOVOR NA TÉMA PRŮMYSL 4.0

Vidíte Průmysl 4.0 jako heslo nebo 
reálnou budoucnost?

Koncept Průmysl 4.0 byl komplexně před-
staven v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru 
a následně se stal strategickým doku-
mentem německé vlády. Technický vývoj však 
běží nezávisle na tom, co si myslí politikové. 
Internet věcí, propojení kybernetického 
a fyzického prostoru, automatizace, digita-
lizace, Big data, ochrana dat, širokopásmový 
vysokorychlostní internet, to jsou dnes již 
reálně fungující věci a zároveň jsou náplní 
konceptu Průmyslu 4.0.  

Sám jste se dlouho pohyboval v prů-
myslu. Dnes tuto situaci sledujete z pozice 
Jihočeské hospodářské komory. Je český 
průmysl připraven?

Podívejme se nejdříve do zahraničí. Dle 
dostupných analýz za poslední rok v Ně-
mecku dosahuje pokroku v dané oblasti jen 
44 % firem, v USA pak 50 % firem. V České 
republice je úroveň různá. Od naprosté ne-
znalosti až po velmi vysokou úroveň. Záleží 
na oboru podnikání, vlastnické struktuře, 
možnosti investovat do nových techno-
logií, ale i vzdělání zaměstnanců. Aktuálně 
mapujeme situaci úrovně digitalizace firem 
ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní 
komorou v Pasově, a to v obou příhraničních 
regionech, a jsme na výsledky, které budou 
k dispozici na podzim, sami zvědavi. Věřím, 
že i české firmy jdou inovacím vstříc, ale 
podpora, jak informační, ale i například 
finanční, je na místě. 

Myslíte si, že je dostatečně vybudovaná 
infrastruktura, která by firmám umožnila 
digitalizovat výrobu či prodej? 

Tady si troufám tvrdit, že je úkolem státu 
zabezpečit „datové dálnice“, stejně tak jako 
dálnice skutečné. Víme, že úplní jedničkáři 
v Evropě zrovna nejsme. Nejde jen o to 
položit optické kabely a doplnit je potřebnou 
technologií. Stát by měl také správně mo-
tivovat a směrovat komerční poskytovatele. 
Stanovit jednoduchá a splnitelná pravidla. 
Pomoci ochránit data, vzdělávat obyvate-
le, zjednodušit výstavbu datových center, 
liniových staveb. V tomto ohledu máme ještě 
mnohé co dohánět. 

I v době průmyslové revoluce jsou 
zaměstnanci tím nejdůležitějším pro firmu. 
Souhlasíte s tímto tvrzením? A jak jsou 

zaměstnanci a absolventi škol připraveni na 
digitalizaci? 

Zaměstnanci budou vždy prioritou. 
Některé náročné práce se sice dají nahradit 
prací robotů, ale i tak tuto činnost musí 
někdo naprogramovat, nehledě na to, že 
roboty musí někdo vymyslet a vyrobit. Je 
nasnadě, že zvláště mladé generaci je digita-
lizace bližší. Digitální gramotnost však není 
o tom, že někdo umí zacházet s mobilem 
nebo tabletem. Je třeba mít znalosti mate-
matiky, logiky, fyziky, vědět, jak principiálně 
počítač funguje, jak je možné data spravovat, 
posílat, zabezpečit. Tomu je třeba se začít 
komplexně věnovat už na školách. Přicházejí 
ale i další otázky. Co přinese spolupráce 
strojů mezi sebou nebo s člověkem? Jak 
zamezit nepovolaným osobám k přístupu 
k informacím, které jim nejsou určeny? Jak 
využít množství informací (dat) ve prospěch 
svůj či firmy? Průmysl 4.0 s sebou přináší 
nejen otázky technické, ale i sociální, filo-
zofické a právní. Potvrzuje se tak, že se tato 
problematika týká většiny oborů, a proto by 

se měl tento koncept projevit i ve vzděláva-
cích programech všech typů škol. Budeme-li 
se inspirovat v zahraničí, pak se můžeme 
podívat hned za hranice do Německa. Zde se 
tomuto tématu nejen intenzivně věnují, ale 
v současné době investují až miliardy EUR do 
vzdělávání pedagogů. Firmy pak vzdělávají 
své zaměstnance neustále. 

Byla zmíněna i sociální oblast. Je třeba se 
bát o zaměstnání?

Je pravdou, že některé pozice asi 
zaniknou nebo se omezí. Na druhé straně 
vzniknou nebo se posílí jiné pozice. Bu-
deme potřebovat techniky, programátory, 
pracovníky, kteří se budou starat o roboty 
a koordinovat jejich činnost. Více techniky 
znamená více údržby, bude třeba měnit 
legislativu. Budou se více prosazovat flexibi-
lní formy zaměstnávání, práce z domova.

Podle analýz budoucího vývoje v někte-
rých státech Evropy bude počet pracujících 
zachován ale zkrátka v jiné struktuře. Měli 
bychom být na tyto změny připraveni. •

Ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.
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Zeptali jsme se…
V dnešní době, kdy se technologie vyvíjejí tak rychle, že ty pár let staré už jsou dnes často 

zastaralé, je pro firmy velmi těžké a zároveň nákladné udržet krok s konkurencí na trhu. Podni-
katelé neustále musí sledovat trendy, které do výroby, ale i řízení firem pronikají, zároveň musí 
také vzdělávat své zaměstnance, aby dokázali s novými nástroji či aplikacemi pracovat. Další 
překážkou, se kterou se české podniky rovněž potýkají, je nízká nezaměstnanost na trhu práce 
a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především v oblasti technických a dělnických pozic. 
Jak podnikatelé řeší tyto nesnadné situace a jak by technologie mohly pomoci s jejich řešením, 
jsme se zeptali v dnešní otázce na téma Budoucnost v technologiích a digitalizaci. 

Jan Tělupil
Manufacturing 
engineering manažer,
Faurecia Components 
Písek

Petr Zemene
ředitel společnosti,
NAVEL, spol. s r.o.

Milan Křenek
Správa datacentra 
a infrastruktury, 
Zambelli – technik, 
spol. s r. o.

Vladislav Nadberežný
obchodní ředitel,
INPRESS a.s.

Michal Reiser
Plant Manager,
Adient Strakonice s.r.o.

Průmysl 4.0 je pro nás aktuálním 
tématem, což vystihují i naše nově 
zaváděné technologie. Jednou z nich 
je AGV (Automatic Guided Vehicle), to 
je vláček, který automaticky převáží 
výrobky mezi operacemi napříč halou. 
Dále sledujeme všechna výstupní data 
z linek, která využíváme pro následné 
analýzy a hlavně pro celkové zefektivně-
ní výroby.  Další robotizovanou činností 
je laserové svařování, kde kontrolujeme 
laserový paprsek pomocí systému „weld 
watcher,“ který dokáže reagovat na 
chyby v procesu svařování a napomáhá 
předcházet vadným kusům. Robotizace, 
ani digitalizace nevyřeší nedostatek 
pracovních sil, spíše napomáhá k tomu, 
že lidé budou vykonávat kvalifikovanější 
činnosti a jednodušší úkoly budou 
místo lidí vykonávat roboti. Všechna 
digitalizovaná pracoviště a roboti budou 
potřebovat své servisní techniky, aby 
fungovali efektivně.

V posledních dvou letech investova-
la naše společnost nemalé finanční 
prostředky na pořízení výrobních 
zařízení s využitím moderních plně auto-
matizovaných pracovišť pro výrobu stan-
dardních i speciálních produktů, pře-
devším s vlastním know-how.  Podařilo 
se nám doplnit technologie, díky kterým 
je naše společnost schopna plnit v po-
třebném čase i nejnáročnější požadavky 
zákazníků. Dále proběhla optimalizace 
a softwarová aktualizace stávajících vý-
robních zařízení, kde došlo k výraznému 
posílení výrobních možností a zrychlení 
výrobních procesů. Dalším standardem 
je také sběr dat z těchto zařízení a jejich 
následná analýza, která nám velmi 
pomáhá v dalším zlepšování a zrych-
lování nejenom výrobních procesů. 
Robotizace a následná digitalizace nám 
tedy velmi pomohla v celkové výrobní 
produktivitě a potřebě nových kvalitních 
zaměstnanců. Naše zaměstnance práce 
na těchto pracovištích naplňuje a rozvíjí. 
Jsou tak ochotni obstarat je i mimo jejich 
pracovní dobu.

Průmysl 4.0 je velice mladý z pohledu 
vývoje a zavádění. Snažíme se strojový 
park obnovovat průběžně. Ne, na úkor 
reklamy a marketingové masáže. Každá 
obměna nese s sebou určitý druh výzvy 
pro obsluhu stroje, programátory a Lean 
plánovače (S5 metodika pro organizaci 
místa). 
Průmysl 4.0 by měl firmám pomoci 
v boji proti konkurenci a vyřešit problém 
s nedostatkem pracovních sil. Vezmě-
me si příklad na plně automatizované 
mašině, která umí zpracovat materiál od 
začátku až po finální operaci bez zásahu 
člověka a vše umístit na paletu (místo) 
podle programu. V takovém případě 
nepotřebujete obsluhu stroje pro kaž-
dou mašinu, ale stačí jeden člověk pro 
několik plně automatizovaných strojů.

Vývoj v této oblasti sledujeme neustále 
a není důvod jej přestat sledovat. Auto-
matizace pro nás není pouze nasazení 
„robota s 1 rukou“ do výrobního procesu. 
Pro nás je to hledání cest optimalizace 
už od zákazníka až po expedici. Neustále 
investujeme jak do IT, kde „robotizuje-
me“ obchodní a administrativní činnost, 
tak i ve výrobě, kde i dokupováním 
drobných periferních zařízení nahrazuje-
me a zefektivňujeme lidskou práci. Za 
poslední 3-4 roky jsme na některých 
místech ušetřili i 100 – 200 % lidské 
činnosti. Neočekáváme, že toto vyřeší 
do budoucna nedostatek pracovních sil 
– při každém zlepšení naše obchodní od-
dělení využije novou efektivitu a úsporu 
a tu ihned „zaplní“ novými zakázkami.

Tzv. Průmysl 4.0 je pro nás velkou 
výzvou. Jako tradiční výrobce textilií 
využíváme staletími prověřené techno-
logie, ale samozřejmě vybavené nejlepší 
řídící a monitorovací technikou. Vstup 
nových technologií do našeho odvětví 
je velmi pomalý a řekl bych až nesmělý. 
Částečná automatizace a robotizace je 
aktuálně vedena v několika projektech 
společnosti a postupně se snažíme 
měnit hlavně vnímání lidí k chys-
taným změnám. Převažující robotizace 
našich procesů je otázkou vzdálené 
budoucnosti a pravděpodobně bude 
jen částečným řešením nedostatku 
pracovních sil, protože se snižujícím 
se nárokem na počet pracovníků bude 
vyžadovat násobně vyšší nároky na jejich 
kvalifikaci.

PS: Osobně beru zaměstnání jako příleži-
tost k setkávání a komunikaci s kolegy, 
ale o čem pohovoříte s roboty?

Budoucnost 
v technologiích 
a digitalizaci

aneb co na to říkají 
zkušení podnikatelé...

Jak reagujete na změny 
v oblasti výroby, 
technologií a inovací 
v souvislosti s tzv. 
Průmyslem 4.0? Myslíte 
si, že digitalizace či 
robotizace můžou 
do budoucna vyřešit 
nedostatek pracovních 
sil? 
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Cesta k novým ziskům díky analýze dat
Termín Big Data (Velká data) se v posledních letech stal vyhledávaným 
módním výrazem. Firmy, které chtějí udržet krok s digitálním světem 
a efektivně využívat firemní data stejným způsobem jako například Google, 
Amazon či Facebook, mohou navštívit Big Data Centrum v jihočeském Písku, 
kde jim experti na datové analýzy a správu dat poradí, jak mohou díky 
datům generovat firemní zisk. 

Oblastí, kde lze využít Velká data existuje 
široká škála, například při nákupu, prodeji, 
výrobě nebo dokonce logistice umožňují 
fakticky reagovat na různé potřeby firem. 
„Technologie, jako je analýza Velkých dat 
a Cloud Computing se již dlouho používají 
ve velkých průmyslových podnicích, avšak 
mnoho malých a středních firem (MSP) v této 
oblasti spíše zaostává. Přičemž právě tyto 
podniky by efektivním využitím firemních 
dat, mohly nesmírně těžit,“ sdělila Magdale-
na Gruber, koordinátorka pro datovou analý-
zu Technické vysoké školy Deggendorf. 

Zatímco řada malých a středních podniků 
již někdy o pojmu Big Data slyšela, jejich 
potenciál využívá jen malé procento z nich. 
Gruber poukazuje, že hlavním cílem využití 
Velkých Dat je zvýšit konkurenceschopnost 
firem. Přičemž hnacím motorem je dle 
jejích slov zpravidla Management podniku. 
„Z pohledu zaměstnavatelů jsou často za 
největší překážky analýzy Big Data ve firmě 
považovány nízký rozpočet, nedostatečná 
odpovědnost a kompetence řízení“, doplnila 
Gruber.

Big Data centrum
Za účelem pomoci MSP v této oblasti 

vyhodnotil Technologický kampus Grafenau 
tuto situaci jako příležitost k realizaci projek-
tu s názvem Mezinárodní Big Data centrum 
Východní Bavorsko – Jižní Čechy (BDZOS), 
který je financovaný z Evropské unie v rámci 
Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014 – 2020. „Díky úzké spolupráci s Techno-
logickým centrem Písek (TCP), specialistou 
v tomto oboru, vytváříme v TCP technické zá-
zemí pro ukládání velkoobjemových podni-
kových dat a provádíme zde jejich analýzu,“ 

doplnila Gruber. Demonstrační laboratoře 
na pracovištích v Písku a Grafenau mají za 
cíl seznámit zainteresované společnosti 
s příklady dobré praxe. 

Aby bylo možné lépe porozumět výzvám 
praxe a sestavit ukázky demonstrační labo-
ratoře s konkrétními aplikacemi, bylo v rámci 
projektu zrealizováno celkem pět pilotních 
projektů, založených na reálných datech, 
která poskytly regionální MSP. „Tři z nich byly 
v současné době dokončeny a probírají se 
další kroky se zainteresovanými společnost-
mi. Jedná se o regionální maloobchodní 
řetězce nápojů, dodavatele měřící a řídicí 
techniky ve sklářském průmyslu a výrobce 
komunikačních technologií“, přiblížila jednu 
z aktivit projektu Alice Prokeš Gregová, koor-
dinátorka projektu za Jihočeskou hospodář-
skou komoru, jež zajišťuje trvalé propojení 
Big Data centra s regionální politikou. 

Díky rozhovorům a prohlídce přímo 
v podnicích byly především kvalitativně 
zaznamenány všechny potřebné rámcové 
podmínky a potenciální parametry, aby bylo 
možné vytvořené aplikace správně zacílit. 
„Hlavní výzvou při výrobě je identifikovat pa-
rametry ovlivňující kvalitu výrobků. Důležité 
je zohlednit, jaké vnější vlivy ovlivňují vý-
robní proces, jako např. místnost nebo ven-
kovní teplota, tlak vzduchu nebo poruchy na 
sousední výrobní lince, které obvykle nelze 
určit právě z důvodu nedostatku potřebných 
dat,“ dodala na závěr Magdalena Gruber. 

Pilotní projekty přispěly k vytvoření 
aplikací dobré praxe, které na vybraných 
příkladech demonstrují možnosti využití 
Big Data pro MSP a přispějí tak ke zvýšení 
jejich inovačního potenciálu. Více o projektu 
BDZOS na bigdatacentrum.eu. •

Workshopy v oblasti informační 
bezpečnosti
Název: Jak ochránit organizaci před 
spy-ware aneb „kauza Huawei“ 
v praxi

• Termín:  18. března 2019,
   9.15 – 13.30 hod.
• Místo konání: Jhk, Velká zasedací 

místnost 
• Workshop otevřeme téma bez-

pečnosti software a hardware od 
třetích stran a zaměří se na způsob, 
jakým lze ošetřit zadní vrátka ve 
firemních systémech. Součástí 
bude aktuální diskuse o sledova-
cích nástrojích zabudovaných do 
komerčních řešení a praktické kroky, 
jimiž lze rizikům sledovacích techno-
logií předcházet.

Workshop pro učitele ZŠ a SŠ
Název: Matematickou cestou k tech-
nice
• Termín:  22 – 23. března 2019
• Místo konání: Český Krumlov  

 

Přeshraniční kooperační setkání 
v oblasti automatizace, digitaliza-
ce a robotizace
Název: Digitální firmy v 21. století 
aneb nestůjte opodál

• Termín:  26. března 2019, 
  13.00 – 16.30 hod.
• Místo konání: Parkhotel Hluboká nad 

Vltavou
• Setkání nabídne zajímavé přednášky 

expertů  na digitalizaci ze společnos-
tí ŠKODA AUTO a.s. a Siemens, 
s.r.o. Nebude chybět výstava firem 
nabízejících chytrá řešení v oblasti 
automatizace, digitalizace a robo-
tizace. Načerpat zde můžete nové 
zkušenosti i navázat nové spoluprá-
ce nejen s německými partnery. 

Seminář k projektu Big Data
• Termín: 25. dubna 2019
• Místo konání: Technologické centrum 

Písek
• Co přinesl projekt Big Data. Jak po-

mohly praktické aplikace zefektivnit 
výrobu firem zapojených do pilotních 
projektů. Přijďte se inspirovat. 

Více informací o chystaných aktivitách 
naleznete na webových stránkách 

www.jhk.cz. 

Kontakt:
Mgr. Šárka Bělohlavová

manažerka projektu
Mobil: +420 727 966 254 

E-mail: belohlavova@jhk.cz 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

Prohlídka datového centra v Technologickém centru Písek 

TÉMA PRŮMYSL 4.0
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Václav Novák je považován za jednoho 
z našich nejlepších krizových manažerů. 
V současné době je zejména investorem 
v krizových i rozvojových projektech. Tento 
významný představitel nadnárodního 
byznysu již počtvrté přijal pozvání na 
Hlubokou vést celodenní workshop. 
Krátce po jeho skončení jsem ho požádala, 
aby mi odpověděl na pár otázek.

Pane Nováku, vy jste znám jako jeden 
ze špičkových krizových manažerů v naší 
republice. Mohl byste jmenovat některé 
z velkých projektů, které jste řešil?

Mohl bych jmenovat původní, starší 
projekty jako je holding Vítkovice, skupina 
Expandia, nebo ČSA.

Daleko důležitější jsou pro mě ovšem 
současné nebo nedávné projekty, které se 
zabývají restrukturalizací a zejména roz-
vojem vlastních firem s cílem dlouhodobého 
zhodnocení. Tedy řešení krize je v nejhorším 
případě pouze začátek zhodnocovacího 
procesu.

Není nepodstatné, že firma v krizi je 
o hodně levnější, než firma, která prosperuje. 
Podle toho vypadá i naše akviziční strategie. 
Jako příklad bych uvedl firmu Technistone 
v Hradci Králové, či KPŽ Žirovnice, dnes mi-
mořádně dobře prosperující firmy.

 
Než jste se stal odborníkem, co tomu 

předcházelo? Kde a jak jste získával zku-
šenosti?

Než jsem se stal odborníkem, byl jsem 
neodborník (smích). Zkušenosti jsem získal 
jednak studiem v USA, z manažerských pozic 
v Rakousku a z řešení krizových i rozvojových 
projektů nebyznysového charakteru. Do Čes-
ké republiky jsem se vrátil krátce po revoluci 
s cílem řešit krizové firmy. O tom, že mnohé 
společnosti budou v krizi jsem byl přesvěd-
čen a moje přesvědčení se ukázalo jako 
správné. Jako příklad mohu jmenovat firmy 

Chceme – li hrát světovou ligu, musíme hrát na světovém hřišti.
Tatra, Škoda Plzeň, Chemapol, Liaz, Zetor 
a další. S každým dalším projektem jsem měl 
více zkušeností, až jsem se postupně, snad, 
stal odborníkem.

V současné době mě zajímá spíše rozvoj 
firem a vyřešení krize považuji pouze za 
základ dalšího rozvoje.

  
V naší republice, myslím, není mnoho 

podobných manažerů, kteří by dokázali to, 
co se podařilo a stále daří Vám. Nicméně 
jsem přesvědčená o tom, že je tu mnoho 
schopných manažerů, kteří by takový poten-
ciál měli.  Co by mohli udělat pro to, aby se 
mohli ujmout podobných velkých projektů či 
firem a byli v nich úspěšní?

Budoucnost nepatří lidem mé generace, 
ale mladým, nastupujícím manažerům. Aby 
byli úspěšní, potřebují celou řadu vlastností, 
schopností a dovedností. To vše musí využít 
k získání zkušeností s cílem uplatnit je kde-
koliv na světě. Kdo nevnímá manažerskou 
pozici z pohledu globálního dopadu, skončí 
v lepším případě jako lokální hrdina. Ale 
velká část firem v této republice je součástí 
globálních uskupení a lokální hrdina má 
jenom lokální možnosti. Cílem je zapojit se 
do nadnárodního prostředí a v něm se pro-
sadit. Nejlépe na bázi toho, že daný manažer 
opravdu pochopí podstatu skutečného 
globálního byznysu mateřské společnosti. 
Chceme – li hrát světovou ligu, musíme hrát 
na světovém hřišti. Proto je můj obdiv vůči 
lokálním hrdinům poměrně omezený.

 
A mladá generace manažerů?
… ta se musí chovat přesně v duchu toho, 

co jsem uvedl v předchozí odpovědi.
 
Vy jste se třikrát aktivně zúčastnil jako 

přednášející konference Trendy firemního 
vzdělávání ve třetím tisíciletí, kterou pořádá 
společnost jazz-com. Takže Vás svým způso-
bem můžeme vnímat jako stálici konference.  

Proč tomu tak je?
Protože ani na Hluboké ani na konferenci 

nejsem nerad a považuji za velké privilegi-
um, že nemusím dělat věci, které nechci. 
Ale abych to řekl vážně. Na této konferenci 
se postupně podařilo a stále daří ukázat na 
lokální úrovni nejen propojenost jihočes-
kého regionu se zbytkem světa, ale i rozdíly 
mezi jihočeským regionem a zbytkem světa. 
K tomu dodám, že skladba účastníků mimo-
řádně vyhovuje záměru konference a snad 
i potřebám regionu. A obráceně bych rád 
věřil, že obsah a forma konference vyhovu-
je struktuře účastníků. Mám totiž pocit, že 
účastníci jsou povětšině lidé, kteří mají nejen 
zájem o byznys, ale jsou zároveň klíčovými 
lidmi pro firmy. •

 
Vy jste se na jihu Čech v Hluboké nad Vl-

tavou ujal vedení celé série workshopů pod 
názvem „I lokální management má povinnost 
se prosadit v globálním světě. “  Co Vás 
k tomu vedlo, co Vám je k tomu motivací?

Workshopy beru jako interaktivní formu 
byznysového vzdělání. Věřím, že jsem 
schopen předat použitelné zkušenosti a zna-
losti účastníkům workshopu, ale stejnou 
měrou se i já obohatím jejich znalostmi, 
zkušenostmi a názory. Workshop beru jako 
užitečnou výměnu intelektuální energie. 
A navíc je to akce, kterou považuji za mimo-
řádně příjemnou i pro mě.

Děkuji za rozhovor a těším se společně 
s účastníky konference i workshopů na další 
inspirativní setkání v Hluboké nad Vltavou. 

To nejbližší je 17. května 2019 na již zmíně-
né konferenci firemního vzdělávání na Vaší 
přednášce “Zhodnocení firmy za asistence 
Alberta Einsteina”.

Rozhovor vedla Michaela Krausová, 
jednatelka vzdělávacího a jazykového centra 
jazz-com, s.r.o. PR
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S programováním se seznamují 
už i žáci na základních školách

FOTOREPORTÁŽ

Ve 4. ročníku regionální, 
technické soutěže T-Profi 
Talenty pro firmy 2018 pořá-
dané Jihočeskou hospodářskou 
komorou a JSRLZ mezi sebou 
soupeřilo 9 týmů z jižních Čech, 
dvě družstva z Bavorska a jeden 
smíšený česko-bavorský tým. 
Vítězové reprezentující firmu 
Rohde & Schwarz Vimperk, kteří 
se účastnili soutěže poprvé, 
postoupili do celorepublikového 
finále.

Družstva jsou tvořena třemi 
žáky ZŠ, třemi ze SŠ a zástupcem 
firmy v roli kapitána. Současně 
musí být v týmu zastoupena 
alespoň jedna dívka. Jejich úko-

lem bylo v časovém limitu po-
stavit funkční zařízení a napro-
gramovat ho BBC micro:bitem. 
Průběh celé soutěže hodnotila 
odborná porota, která posu-
zovala nejen kvalitu a funkčnost 
naprogramovaného zařízení, ale 
také týmovou spolupráci v prů-
běhu celé soutěže. 

„Vlivem digitalizace chce-
me soutěž směřovat nejen 
na stavbu zařízení z poly-
technické stavebnice, ale i na 
programování BBC micro:bitem 
a do budoucna na tisk součástek 
na 3D tiskárnách,“ uvedl Luděk 
Keist, ředitel Jhk. Programování 
je nezbytným krokem, který by 

se měl implementovat na ZŠ i SŠ, 
soutěž tak přispívá k šíření BBC 
micro:bitu i v Jihočeském kraji.

Soutěž ukazuje, že podpora 
technického vzdělávání má smysl 
a zájem o technické obory oproti 
předchozím rokům stoupá. Tech-
nika se netýká jen strojírenských 
oborů a elektrotechniky, pro- 
líná se i napříč obory, jako je 
zdravotnictví či služby. 

Soutěž byla realizována s fi-
nančním přispěním Statutární-
ho města České Budějovice 
a Dispozičního fondu programu 
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 
Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2014 – 2020. •
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Programování na kapesním počítači BBC micro:bit se stalo velkou 
novinkou 4. ročníku technické soutěže T-Profi 2018, která se 
uskutečnila 8. listopadu 2018 na českobudějovickém výstavišti v rámci 
výstavy Vzdělání a řemeslo. V konkurenci dalších jedenácti týmů soutěž 
opanovali nováčci z Vimperka.
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FOTOREPORTÁŽ

Internationale Immobilien spol. s r. o.
Husova tř. 684/21
370 05 České Budějovice
IČ: 25174053, DIČ: CZ25174053

Ing. Miloslav Procházka, CSc. 
Mobil: +420 603 508 104
E-mail: mila.prochazka@seznam.cz
www.internationale-immobilien.cz

Hledáte v ČeskýcH BudějovicícH kancelář, 
lékařskou ordinaci, oBcHodní prostory? 
Zeptejte se u nás! 
rádi vám představíme naší nabídku, 
případně pomůžeme s hledáním vhodného prostoru. 
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ZPRÁVY Z JHK

Od nápadu k realizaci aneb projekt ARTISTIC pomůže uskutečnit 
podnikatelské záměry a propojí kulturu s byznysem

Jihočeská hospodářská ko-
mora nabízí svým členům mnoho 
služeb, od rozsáhlé propagace, 
účasti na workshopech, pora-
denství až po osobní konzultace. 
Těchto služeb mohou podni-
katelé využít nově i v rámci 
mezinárodního projektu 
ARTISTIC zaměřeného na oblast 
nehmotného kulturního dědic-
tví, který pomůže začínajícím 
podnikatelům s realizací jejich 
nápadů.

Podpora podnikání v ob-
lasti kultury

Nehmotné kulturní dědictví 
(NKD) má v jižních Čechách bo-
hatou tradici a mnoho podob, ať 
se již jedná o tradiční řemesla, 
ústní tradice, muzické umění, 
sociální praktiky či znalosti 
týkající se přírody. Oživování 
těchto tradic patří i do oblasti 
podnikání. Právě díky podnika-
telským aktivitám tak může být 
podpořena snaha o zachování 
naší historie. O tuto myšlenku 
usiluje i Jihočeská hospodářská 
komora (Jhk) v rámci projektu 
ARTISTIC.

Michaela Rychnavská, ma-
nažerka projektu, vysvětluje, 
proč je podpora podnikatelské 
činnosti i v oblasti nehmotného 
kulturního dědictví tak důležitá: 
„Podporovat start-upy, zají-
mavé myšlenky a nové nápady 
považuji za důležitou činnost 
Jihočeské hospodářské komory. 
Jsem ráda, že se Jhk zapojila 
právě do tohoto projektu, pro-
tože v dnešní rychlé a moderní 
době je důležité nezapomínat 
i na tradiční hodnoty, řemesla 
a kulturu všeobecně. Naším 

cílem je rozšiřovat povědomí 
o této oblasti. Projekt díky svým 
aktivitám umožňuje propojit 
kulturu a historii s podnikáním.“

Workshopy pomůžou začí-
najícím podnikatelům

Začít podnikat v dnešní době 
není zrovna snadné – admi-
nistrativně, fi nančně i časově. 
Je nutné mít nejen zajímavou 
myšlenku, vytvořit si kvalitní 
business plán, dobře cílenou 
a atraktivní reklamu a sehnat 
dostatečné fi nance, ale umět si 
například i svůj nápad ochránit 
před konkurencí. 

Díky současným aktivitám 
projektu ARTISTIC je možné se 
zapojit do dlouhodobějšího 
procesu nazvaném Od nápa-
du k realizaci. V rámci tohoto 
programu se mohou hned 
v prvním kroku zapojení účast-
níci vzdělávat v rámci připra-
vených workshopů. Na míru 
připravená akce pro začínající 
podnikatele, kteří mají nápad na 
realizaci projektu v oblasti NKD, 
je seznámí se stěžejními prvky 
problematiky při uvedení podni-
katelského záměru v život.

„Díky workshopu účastníci 
prohloubí své znalosti v oblasti 
propagace, zdrojů fi nancování, 
tvorby business plánu, ale 
i ochrany duševního vlastnictví,” 
vyjmenovává některé z témat 
připravovaného workshopu 
Michaela Rychnavská. „Na 
workshopy, kterých Jhk plánuje 
zrealizovat na jaře tohoto roku 
hned několik, bude navazovat 
odborné poradenství, které 
budou moci zájemci čerpat 
zcela bezplatně,“ pokračuje 

Rychnavská. „Součástí pora-
denství je i vytipování způsobu 
fi nancování. Velkou výhodou je 
také získání nových kontaktů, 
jak už ze světa podnikání, tak 
i z oblasti kulturního prostředí 
a cestovního ruchu.”

Nápady rozvíjí i kulturu 
v regionu

Pro účast v projektu stačí 
mít zajímavý nápad v oblasti 
nehmotného kulturního dědic-
tví, čas a chuť se zapojit, čímž 
účastnící získají nejen potřebné 
informace, ale díky svým ak-
tivitám podpoří hodnotu tradic 
a kultury v regionu.

Již 5. dubna 2019 se uskuteční 
první workshop pro začínající  
podnikatele, kteří si vyzkouší 

s lektorem sestavit svůj vlastní 
podnikatelský plán. Další akcí 
je pak workshop 3. května 2019 
pro odborníky v oblasti kultury 
a cestovního ruchu, kteří se 
rovněž do projektu mohou 
zapojit. 

Pro více informací kontak-
tujte členy týmu ARTISTIC, kteří 
vám rádi vše detailně vysvětlí. •

Kontakt:
Ing. Michaela Rychnavská, 
manažerka projektu
tel.: +420 601 058 587
e-mail: rychnavska@jhk.cz

Ing. Martin Necid, 
manažer projektu
tel.: +420 727 911 027
e-mail: necid@jhk.cz 
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Získávání nových zaměstnanců a flexibilita je trend 
pracovní budoucnosti

Současná situace na trhu 
práce je pro zaměstnavatele 
velice nepříznivá z pohledu 
nedostatku pracovníků, což má 
za následek, že podniky musí 
redukovat svojí produkci. Jednou 
z cest, jak se vyrovnat s obtížemi 
nedostatku pracovníků, je za-
měřit se na zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce, 
a to prostřednictvím flexibilních 
forem zaměstnání. Na to reaguje 
projekt FlexiSTART do práce 
realizovaný Jihočeským paktem 
zaměstnanosti.

Problém s nevyužívám 
těchto forem zaměstnávání je 
nedostatečná informovanost 
a konzervativní přístup k uve-
deným formám. Zaměstnavatelé 
a zaměstnanci nemají dosta-
tečné informace nebo povědomí 
o přínosech, které jim tyto formy 
mohou poskytnout. 

Projekt nabízí osvětu
Jedním z kroků pro podporu 

flexibilních forem zaměstnávání 
bylo pro Jihočeskou společnost 
pro rozvoj lidských zdrojů, 
která je nositelem Jihočeského 
paktu zaměstnanosti, vytvoření 
uvedeného osvětového projektu. 
Aktivity projektu FlexiSTART jsou 
zaměřeny na osoby, pro které 
je často využití těchto forem 
jediným způsobem, jak se zapojit 
zpět do pracovního procesu.

Osoby znevýhodněné-
ho na trhu práce, které se 
mohou zapojit do projektu:

• Osoby ve věku 55-64 let 
včetně, kteří jsou vedení Úřadem 

Čechách s podnikáním. Našim 
společným cílem je zájem-
cům i firmám pomoci s jejich 
problémy, což je najít odpoví-
dající zaměstnání a nedostatek 
pracovníků,“ dodává Veronika 
Vicková. Tato aktivita je v rámci 
projektu podpořena mzdovým 
příspěvkem pro zaměstnavatele 
na zaměstnání osob projektu.

V neposlední řadě jsou pro 
uvedené skupiny osob při-
pravené doprovodné aktivity 
v podobě personální poradny, 
veletrhu práce a odborných 
seminářů. Rozšiřují tak nabídku 
projektu, a ještě více posilují 
pozice potencionálních za-
městnanců.

Projekt FlexiSTART do práce 
je financován Evropskou unií 
prostřednictvím Evropského so-
ciálního fondu v rámci Operační-
ho programu Zaměstnanost. •

práce ČR v evidenci déle než 5 
měsíců.

• Osoby v evidenci Úřadu 
práce ČR pečující o jiné závislé 
osoby, a to osoby pečující o oso-
bu mladší 10 let, závislou na péči 
druhé osoby v I. stupni závislosti 
nebo pečující o osobu jakéhoko-
liv věku, která je závislá na péči 
druhé osoby ve II., III. nebo IV. 
stupni závislosti.

• Osoby v evidenci Úřadu 
práce ČR pečující o osobu mladší 
15 let. 

„Pro uvedené osoby jsme 
připravili několik aktivit, které 
vychází z našich předchozích 
zkušeností z obdobných projek-
tů. Primárně se jedná o vzdě-
lávací aktivity, které je připravují 
ke vstupu na trh práce. Doba je 
velice rychlá, mění se způsoby 
výběru zaměstnanců, jednání při 
pracovních pohovorech, a proto 
je nutné, aby ti, kteří nějakou 
dobu na trhu práce nefungovali, 
se seznámili právě s těmito pří-
stupy,“ uvádí Veronika Vicková, 
manažerka projektu FlexiSTART. 

Zvýšení kvalifikace
Osoby, které se zapojí do 

projektu, mají jedinečnou 
možnost si vybrat rekvalifikaci 
ve spolupráci s koučem podle 
svého uvážení a potřeb. Změna 
nebo rozšíření kvalifikace účast-
níků posílí pozici na trhu práce 
při hledání zaměstnání.

„Jelikož je cílem pomoci 
účastníkům nalézt vhodné 
zaměstnání, úzce spolupracuje-
me s Jihočeskou hospodářskou 
komoru, což je sdružení pomá-
hající podnikatelům v jižních 

Veronika Vicková, manažerka 
projektu FlexiSTART.
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Kontakt:
Veronika Vicková 
– 607 012 620, 
vickova@jsrlz.cz 

Michaela Fouňová 
– 602 454 395, 
founova@jsrlz.cz

Informace o projektu: 
www.mojeprofese.cz

Našim společným 
cílem je zájemcům 
i firmám pomoci 
s jejich problémy, což 
je najít odpovídající 
zaměstnání 
a nedostatek 
pracovníků. Tato 
aktivita je v rámci 
projektu podpořena 
mzdovým příspěvkem 
pro zaměstnavatele 
na zaměstnání osob 
projektu.

Zájemci z řad veřejnosti 
i ze strany firem, kteří by se do 
projektu chtěli zapojit, mohou 
kontaktovat manažerky projektu 
Flexistart
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Veletrhy práce s pestrou nabídkou práce na jednom 
místě ušetří čas zájemcům o zaměstnání i fi rmám

Veletrhy práce v předchozích 
letech zaznamenaly velký úspěch, 
a to nejen proto, že ušetřily čas 
všem zúčastněným, ale fi rmy 
najednou oslovily velké množství 
zájemců a ti se dostali blíže k za-
městnavatelům. Jen v minulém 
roce se veletrhů Jihočeské hospo-
dářské komory účastnilo na 100 
fi rem a přes 1 200 účastníků 
z řad žáků, studentů, zájemců 
v evidenci úřadu práce, ale i ši-
roké veřejnosti.  

„Veletrhy práce, které 
i v letošním roce organizuje 
Jihočeská hospodářská komora, 
probíhají ve všech regionech 
Jihočeského kraje, aby byly 
dostatečně přístupné pro osoby 
hledající zaměstnání. Cílem je 
propojit zájemce o zaměstnání se 
zaměstnavateli, tedy shromáždit 
v jeden okamžik fi rmy s nabídkou 
práce a seznámit účastníky 
s požadavky na konkrétní 
pracovní pozice,“ vysvětluje 
fungování veletrhů Veronika 
Vicková, odborný garant projektu 

FlexiSTART do práce.
Zvyšování kvalifi kace osob 

znevýhodněných na trhu 
práce

Projekt FlexiSTART je rea-
lizován Jihočeskou společností 
pro rozvoj lidských zdrojů, 
o.p.s. ve spolupráci s Krajskou 
pobočkou Úřadu práce ČR 
a Jihočeskou hospodářskou 
komorou za fi nanční podpory 
Evropské Unie prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu. 
Projekt se zaměřuje na zvyšování 
kvalifi kace osob znevýhodněných 
na trhu práce, které mohou po 
absolvování kurzu snáze získat 
práci prostřednictvím fl exibilních 
forem zaměstnání. Třeba právě 
i díky návštěvě Veletrhů práce.

Pestrá nabídka práce na 
jednom místě

Zájemci o práci mají na 
veletrzích velkou výhodu v tom, 
že si mohou provést svůj vlastní 
průzkum mezi několika fi rma-
mi, a to v jeden čas, na jednom 
místě. Dozví se tak o volných 

pracovních místech najednou 
a získají větší množství informací 
než z klasického inzerátu. Na 
veletrzích práce si každý účastník 
také může projít neformálním po-
hovorem, což je předností těchto 
typů akcí.  „Účastníky vybízíme, 
aby si přinesli svůj životopis 
rovnou v několika kopiích a při 
osobním setkání ho v případě 
zájmu nechali personalistům 
fi rmy, což po přihlášení do kola 
pohovorů může znamenat, že se 
člověk nestává jen anonymním 

kandidátem posuzovaným dle 
zaslaného životopisu, ale má již 
konkrétní tvář,“ doplňuje Veronika 
Vicková. 

V Jihočeském kraji se budou 
veletrhy práce konat:
• 26. 03. 2019 - České Budějovice,
• 26. 03. 2019 – Písek,
• 02. 04. 2019 - Český Krumlov,
• 10. 04. 2019 – Prachatice,
• 16. 04. 2019 – Tábor,
• 17. 04. 2019 – Strakonice,
• 25. 04. 2019 - Jindřichův Hradec •

ZPRÁVY Z JHK

Letem světem s hospodářskou komorou

Seminář projektu MatemaTech 
seznámil učitele s dosavadními 
výsledky projektového týmu 
a s novými výukovými materi-
ály založenými na konkrétních 
příkladech, třeba ze soustředění 
v navštívených podnicích. „Ma-
tematické úlohy zpracováváme 
v programu Geogebra.org tak, aby 
je mohli využít i ostatní kolegové,“ 
zmínil Pavel Pech, vedoucí kated-
ry matematiky PFJU. Společnou 
snahou projektového týmu je 
hledat cesty a nástroje, jak zvýšit 
zájem žáků o studium technických 
a přírodovědných oborů na 
základních a středních školách. 
Projekt je spolufi nancován  
Interreg V-A AT-ČR 2014-2020. •

V polovině února se v diva-
delním sále Metropol v Českých 
Budějovicích konal již 5. ročník 
konference o online marketingu, 
kterou Jhk pořádá s agenturou 
INIZIO. Na akci DIGIDĚJOVICE, kte-
rou navštívilo na 270 účastníků, 
se představilo osm odborníků 
prezentujících trendy v oblasti 
e-shopů, tvorby webů, sociálních 
sítí, ale i projektového řízení 
v marketingových agenturách. 
Řečníci vyzdvihli význam videore-
klam, infl uencerů i stoupající vliv 
mobilních telefonů. Akce tak byla 
skvělou inspirací pro plánování 
kampaní, tvorbu nového webu či 
marketingové aktivity podnikate-
lů obecně. •

Cílem technické, interaktivní 
výstavy Dobrodružství s tech-
nikou, kterou Jhk letos pořádá 13. 
6., je podpořit tvořivost, zručnost 
i kreativitu dětí, a především 
zvýšit jejich zájem o technické 
a přírodovědné vzdělávání. 
Kromě škol se mohou zapojit 
i fi rmy a instituce, které chtějí 
popularizovat řemesla a tech-
niku. Ta se prolíná do celé řady 
oborů, a proto je snahou nejen 
děti, ale i širokou veřejnost 
seznámit s činnostmi, kde se 
s technikou a přírodními vědami 
mohou v profesním životě setkat. 
K vidění budou i neobvyklé ex-
ponáty, které si děti budou moci 
vyzkoušet. •

Prostřednictvím jarních pří-
městských technických táborů, 
které se letos konají v sedmi 
jihočeských městech, si děti 
v rámci svého volného času 
mohou hravou formou vyzkoušet 
techniku na vlastní kůži, pochopit 
fyzikální vlastnosti a osvojit si 
nové dovednosti pod vedením 
zkušených lektorů. Dalším cílem 
je rozšiřovat spolupráci s fi r-
mami, které můžou nabídnout 
zajištění exkurzí ve svých provo-
zech a obohatit tak program 
technických táborů. Jhk technické 
tábory realizuje za fi nanční pod-
pory Jihočeského kraje v rámci 
Dotačního programu Podpora 
technického vzdělávání. •

Projekt MateMatech 
radil učitelům, jak žákům 
zefektivnit matematiku

DIGIDĚJOVICE představily 
trendy on-line marketingu 
více jak 270 účastníkům

Již 13. června odstartuje 
tradiční akce Dobrodružství 
s technikou 

Jaro patří technickým 
příměstským táborům, 
zapojit se mohou i fi rmy
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Jhk zvýšila kvalifikaci více než 650 pracovníkům 
díky projektu určenému členům Jhk

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
členských firem je cíl projektu Jihočeské 
hospodářské komory realizovaného v ob-
lastech IT, měkkých dovedností, jazykové-
ho vzdělávání či ekonomických, právních 
a technických kurzů. Doposud kurzy prošlo 
více než 650 pracovníků, největší počet 
kurzů byl realizován v oblasti informačních 
technologií. 

O tom, že zájem o vzdělávací kurzy 
v oblasti techniky, manažerských dovedností, 
účetnictví, práva či cizích jazyků, je ze strany 
členských firem Jihočeské hospodářské 
komory (Jhk) velký, potvrzují i loňská čísla 
zúčastněných zaměstnanců firem. Do konce 
roku 2018 bylo proškoleno na 650 pracovníků 
v rámci 95 kurzů, z toho největší zájem byl 
o vzdělávání v oblasti obecných infor-
mačních technologií, kterého se zúčastnilo 
celkem 293 zaměstnanců.

Jhk vyřídí veškerou administrativu, 
školení je pro firmy bezplatné

„Velký zájem byl také o workshopy 
měkkých dovedností, kterých se v mi-
nulém roce zúčastnilo 217 účastníků, 
nebo jazykové kurzy s 84 proškolenými 
pracovníky,“ pochvaluje si vysokou účast 
Olga Bakker, manažerka projektu Jhk.  Její 
kolega, Petr Rejnek navíc doplňuje: „Zájemci 
z řad členských firem se mohou ucházet 
o vzdělávání tím způsobem, že s nimi bude 
individuálně připraven vzdělávací plán, navíc 
veškerou administrativu za firmy vyřídíme 
my a celé školení je pro ně bezplatné.“ Firmy 
musí pouze splnit několik podmínek, aby 
výdaje za vzdělávání mohly být podpořeny 
z Evropského sociálního fondu, z něhož je 
celý projekt financován. Všichni účastníci 
také musí být zaměstnanci firem, které jsou 
členy Jhk, a z celkového počtu zapojených 
osob do projektu musí minimálně 60 % 
splnit účast vyšší než 40 hodin. 

Jarní kurzy se zaměří na pokročilejší 
IT uživatele

„Na jaro připravujeme pro firmy IT 
vzdělávací balíčky, které budou zaměřeny na 
programy Microsoft Office - hojně využí-
vané ve většině společností, ale i analýzu 
a zpracování dat pro pokročilejší uživatele,“ 
upřesňuje Olga Bakker. Loňská nejvyšší 
účast na IT kurzech potvrzuje, že je pro firmy 
stále důležitější, aby jejich zaměstnanci byli 
schopni porozumět a následně vyčistit či 
zpracovávat výrobní, obchodní, finanční či 
logistická data. Oldřich Hes ze společnosti 
Globis s.r.o., která je dodavatelem IT kurzů 
v projektu, dodává: „V IT kurzech vnímáme 
velký zájem o práci s rozsáhlými tabulkami 
a soubory dat, proto se mimo jiné věnuje-
me importu dat z různých systémů, jejich 
zpracování a vyhodnocování s využitím 
moderních metod a nástrojů. Účastníci oce-
ňují výuku na praktických příkladech, využití 
různých vzorců, funkcí a vychytávek, které 
jim práci o hodně usnadní.”

Nabídka kurzů grafických programů 
i účetnictví a práva

Stále oblíbenější jsou ale také kurzy 
věnující se grafickým programům a sociálním 

sítím, které jsou vhodné především pro 
pracovníky z marketingu či PR a obchodních 
oddělení. Nelze opomenout ani semináře 
z oblasti účetnictví, ekonomiky a práva, kde 
každý rok probíhají menší či větší změny 
v legislativě, a proto je nutné novinky stále 
sledovat a orientovat se v nich. 

Nabídka se na podzim rozšíří 
o manažerskou akademii

Jhk se také mimoto uchází o další pod-
poru, aby mohla uspokojit nároky i dalších 
zájemců. Ti se tak v rámci projektu Vzdě-
lávání zaměstnanců členských firem Jihočes-
ké hospodářské komory mohou na podzim 
tohoto roku těšit například na manažerskou 
akademii a další rozšířenou vzdělávací 
nabídku. 

Pokud chcete i vy zapojit své zaměstnan-
ce do vzdělávacích kurzů Jhk, kontaktujte 
manažerku projektu, paní Olgu Bakker, 
která všem zájemcům poskytne potřebné 
informace. 

Projekt Vzdělávání zaměstnanců 
členských firem Jihočeské hospodářské 
komory je spolufinancován z finančních 
prostředků Evropské unie z Operačního 
programu Zaměstnanost. •

ZPRÁVY Z JHK

V loňském roce byl velký zájem o kurzy v oblasti informačních technologií. 
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Zpracování osobních údajů je zásahem 
do soukromí fyzické osoby. Je proto třeba 
k němu přistupovat tak, jak byste chtěli, aby 
někdo jiný nakládal s Vašimi osobními údaji.  

Astronomická horní hranice pokut 
stanovená GDPR zdůrazňuje, jak velkou 
hodnotu lidské soukromí má. Své o tom 
ví i společnost Google, které byla v lednu 
2019 ve Francii uložena jedna z prvních, 
a dosud největších pokut v režimu GDPR, 
ve výši 50 milionů eur, tj. cca 1,3 miliardy 
Kč. Společnost neměla náležité souhlasy 
ohledně personalizace reklam a nesprávně 
plnila informační povinnost. V České repub-
lice byl Úřad pro ochranu osobních údajů 
zatím shovívavější, nicméně pokuta 1,5 mili-
ónu korun pro společnost Internet Mall, a.s. 
za to, že špatně zabezpečila osobní údaje až 
735 tisíc zákazníků, také není úplně nejmenší 
(připomeňme si, že zde došlo k tomu, že jim 
ochranu prolomili hackeři). 

Pojďme se v následujícím článku podívat 
na nejčastější chyby při zpracování osobních 
údajů, které byly zjištěny během prove-
dených auditů a nastínit možná řešení, aby 
nepříjemná pokuta nepotkala také Vás.

VEĎTE ZÁZNAMY O ČINNOSTECH 
ZPRACOVÁNÍ!

Správci ani zpracovatelé často nevedou 
záznamy o činnostech zpracování. Tuto po-
vinnost jim stanoví článek 30 GDPR. Přestože 
jsou tam uvedeny výjimky, současný výklad 
článku 30 GDPR tenduje spíše k tomu, že tato 
povinnost dopadne na všechny, kdo zpra-
covávají osobní údaje, nikoliv příležitostně. 
Z tohoto důvodu a také proto, že vypracování 
záznamů nepřestavuje nadměrnou admi-
nistrativní zátěž, naopak může být vhodným 
nástrojem pro zpřehlednění, doporučujeme 
záznamy o činnostech vypracovat. V případě 
kontroly ze strany Úřadu jste totiž povinni 
tyto záznamy předložit.

MINIMALIZUJTE!
Rozsah zpracovávaných údajů má být 

vždy přiměřený k účelu zpracování; tento 
účel musíte vždy doložit. Proto, nezpra-
covávejte to, co nepotřebujete. Neúčelnost 
a nepřiměřenost neprolomíte ani tak často 
používaným souhlasem. Ve většině případů 
např. není možné kopírovat osobní doklady 
(občanské průkazy, pasy). Jakékoliv zpra-
cování osobních údajů má také své datum 
spotřeby. Celá doba zpracování musí být 
podložena některým z právních důvodů 
(smlouva, právní předpis, oprávněný zájem, 
souhlas, atd.). Tak například, životopisy 
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První astronomické pokuty dle GDPR   
na sebe nenechaly dlouho čekat

PRÁVO

DEMETER LEGAL
Lucie Demeterová, advokátní kancelář
Tel.: +420 608 822 771
E-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz
Web: www.demeterlegal.cz
Strakonice - Písek - České Budějovice

nepřijatých uchazečů o zaměstnání lze za 
účelem jejich dalšího kontaktu uchovávat 
bez jejich souhlasu jen po čas zkušební doby 
vybraného uchazeče. Poté, už jen s jejich 
souhlasem.

INFORMUJTE!
Přestože se jedná o velmi snadno splni-

telnou povinnost, kdy stačí postupovat dle 
článku 13 GDRP a uvést zde požadované 
informace, patří tato povinnost mezi jednu 
z nejčastěji opomíjených. 

POZOR NA MONITORING (KAMEROVÉ 
SYSTÉMY, GPS ATD.)!

Monitoring, ať už prostřednictvím 
kamerových či GPS systémů, je dnes hojně 
využíván zejména zaměstnavateli za účelem 
ochrany jejich majetku. Přináší však řadu 
úskalí. Navíc podněty u Úřadu ohledně 
používání kamerových systémů, jsou jedny 
z nejčastějších. Pokud provozujete systémy, 
které sledují zaměstnance, je třeba jejich 
použití zejména náležitě odůvodnit a infor-
movat o nich. Vždy důkladně zvažte, kdy 
zájmy zaměstnavatele v konkrétním případě 
převažují nad soukromím zaměstnance. My 
doporučujeme při zavádění kamerových 
systémů, postupovat dle metodiky Úřadu 
dostupné na jejich webu a dle této metodiky 
klientům připravujeme kompletní doku-
mentaci ke kamerovým systémům, kterou 
kamerový systém obhájí. Rovněž užívání GPS 
systémů je třeba řádně zdůvodnit (dů-
vodem mohou být černé jízdy zaměstnanců, 
společnosti zajišťující převoz peněz nebo 
společnosti využívající obchodní zástupce). 
Pokud je u zaměstnanců vedena kniha jízd, 
dejte zaměstnanci na výběr, zda chce knihu 

vést sám (písemně či elektronicky) nebo zda 
chce využít systém GPS. Zpracování za tímto 
účelem už podléhá jeho souhlasu. 

 
UZAVŘÍT ČI NEUZAVŘÍT SMLOUVU 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
Doporučujeme vytvořit seznam všech 

poskytovatelů externích služeb a zjistit, 
kterým z nich umožňujete přístup k osobním 
údajům. S těmito poskytovateli je nutné mít 
uzavřenu smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Nezapomeňte také, pokud jste správci 
a ke zpracování využíváte třetí osobu, tuto 
osobu náležitě prověřit. Případy zpracova-
telů jsou zejména poskytovatelé různých IT 
služeb (vč. hostingových), externí účetní či 
skartační firmy. 

NECHTE SI PORADIT!
Poslední, a možná nejdůležitější rada, 

je, nedejte na pochybné internetové zdroje 
a nespokojte se s „googlením“. Sledujte 
pravidelně web Úřadu a o radu požádejte ty, 
kteří se na tuto problematiku specializují. 
Hysterie není na místě, ale ochranu osobních 
údajů je třeba brát skutečně vážně. •
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odborné překlady 

jazykové kurzy

Lidé, spěte!
Nad cizími jazyky bdíme my.
Odborné překlady.  Jazykové kurzy.

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28, 370 01 České Budějovice

provozní doba PO až PÁ 7:00–19:00 hodin 
( 387 415 415,  sophia@sophia-cb.cz, www.sophia-cb.cz
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Operačním programu Podnikání a inova-
ce pro konkurenceschopnost (OP PIK) je 
aktuálně vyhlášena IX. Výzva v programu 
Technologie, ze které mohou malé a střední 
podniky čerpat dotační podporu na pořízení 
nových výrobních i nevýrobních technologií. 
Cílem výzvy je podpořit digitální transfor-
maci fi rem a pomoci jim tak s přípravou 
na éru Průmyslu 4.0. Zájemci o dotace 
z Jihočeského kraje se mohou obracet na 
regionální kancelář Agentury pro podnikání 
a inovace (API) se sídlem v Českých Budě-
jovicích. 

Program Technologie je zaměřen na 
podporu růstu a posilování konkurence-
schopnosti malých a středních podniků 
prostřednictvím digitální transformace. 
Typický dotační projekt tohoto programu je 
zacílen na pořízení a propojení výrobních 
technologií, jakými jsou moderní stroje 
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S digitální transformací pomohou fi rmám evropské dotace

IT PORADNA

© INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s.
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a zařízení, a nevýrobních technologií, jakými 
mohou být např. technologie na měření 
a sledování výrobku. Výrobní technologie 
umožňují žadateli pořídit zařízení, která 
slouží k přímé produkci výrobku. Nevýrobní 
technologie jsou pak podpůrným nástrojem 
výrobních technologií, jelikož umožňu-
jí vlastní měření a sledování výrobku, 
manipulaci, mezioperační skladování, zna-
čení, diagnostiku, sběr a zpracování dat atp. 
Důležité je, aby technologie byly propojeny 
obousměrnou komunikací.

Ve výzvě je alokováno celkem 700 
milionů korun. Jednotlivé projekty mohou 
získat minimální dotaci 1 milion korun 
a maximální do výše 20 milionů korun. 
Dotace může pokrýt nejvíce 45 % způso-
bilých výdajů u malých a 35 % u středních 
podniků. Žádosti o dotační podporu z IX. 
Výzvy programu Technologie přijímá API od 
11. března do 13. června 2019.

S dotacemi pomůže API
Zprostředkujícím subjektem OP PIK je 

Agentura pro podnikání a inovace (API), 
státní příspěvková organizace zřizovaná Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. Agentura 
přijímá a administruje žádosti o dotace. 
Zájemci se mohou na API obrátit i s dotazy 
či žádostmi o konzultace a poradenství. 
Regionální kancelář API pro Jihočeský kraj 
sídlí v Českých Budějovicích na adrese 
Radniční 133/1. •

Proč se Průmyslem 4.0 zabývat?
Postupné prostupování informačních 

technologií a softwarových řešení využívají-
cí zpracování výrobních dat je dlouhodobým 
a přirozeným trendem. Koncept Průmyslu 
4.0 dává tomuto trendu ale novou dynami-
ku a fi nální produkt staví do hlavní role, 
umožňující automatickou úpravu výrobního 
procesu při porovnání reálných a určených 
cílových parametrů výrobku.

Což umožňuje optimalizovat plánování 
a řízení výroby, umožnuje sledování stavu 
strojů, zakázek a výko-nu operátorů nebo 
optimalizaci skladových zásob. Sběr dat 
z výroby a možnost identifi kace jednotlivých 
prvků systému a jejich vzájemná komu-
nikace dále umožňuje prediktivní údržbu 
strojů nebo optimalizaci systému plánování 
a řízení kvality.  

To vše může vést ke štíhlejší a efek-

Průmysl 4.0 = cestou digitalizace a automatizace výroby
tivnější výrobě s vyšší jakostí a schopností 
managementu a podniku reagovat na 
aktuální požadavky zákazníků.  

Co je klíčové pro úspěšnou implementaci 
a kdo a co pomůže?

Klíčovým předpokladem pro úspěšnou 
implementaci prvků Průmyslu 4.0 je pře-
devším efektivní vzdělá-vání a poraden-
ství v oblastech, které s tímto konceptem 
souvisí. Je nutné, aby se fi rmy zorientovaly 
v technologiích, které s trendem digitalizace 
přicházejí a úspěšně rozpoznaly relevantní 
technologická řešení s ohledem na charak-
ter jejich vlastní výroby. 

V oblasti vzdělávání je nutné vytvořit 
a využívat nástroje a formáty, které budou 
reagovat na aktuální potřeby fi rem a zá-
roveň budou fl exibilně reagovat na rychlý 
vývoj a inovace technologií pro digitalizaci 
a automatizaci výrobních procesů. Odborné 
semináře, workshopy, praktické ukázky 
reálných aplikací a implementací nebo vý-
měna zkušeností mezi podniky jsou jednou 
z cest, jak názorně představit a rozpo-znat 
relevantní technologie pro danou výrobu.   

Několik iniciativ a platforem, které se 
snaží fi rmám pomoci a nabídnout vzdě-
lávání a poradenství již exis-tuje. Jak na 
národní, tak i na regionální úrovni. Jednou 
z těchto platforem je například průmyslový 
klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0, který je vý-
znamným spolkem strojírenských a IT fi rem 
z regionů, sdružených za účelem posilování 
jejich konkurenceschopnosti a inovačních 
aktivit, zejména prostřednictvím imple-
mentace konceptu „Průmysl 4.0“. Klastr 

se prostřednictvím organizace odborných 
seminářů, mezinárod-ních konferencí nebo 
poradenství v rámci realizovaných analýz 
připravenosti podniku na Průmysl 4.0 zamě-
řuje na osvětu v technologických novinkách 
a trendech. Zároveň poskytuje informa-
ce o možnostech fi nancování projektů 
v oblasti digitalizace. Jednou z aktuálních 
je například současná dotační výzva MPO 
„Technologie 4.0“.

Během tohoto roku klastr chystá 
spuštění tzv. Akademie 4.0. Série systema-
tických odborných seminářů a workshopů, 
které mají za cíl proškolit relevantní 
zaměstnance fi rem a ukázat jim v praxi 
úspěšné příklady inovací v automatizaci 
a digitalizaci výroby. 

Zároveň je součástí poradenského 
programu DIGIMAT, který je určený pro malé 
a střední výrobní fi rmy se sídlem nebo 
provozovnou na území České republiky. 
Účastí v programu fi rma získá nejnovější 
po-znatky z oblasti výrobních a digitálních 
technologií. Zároveň načerpá zkušenosti od 
odborníků či fi rem, které jsou v zavádění 
digitalizace na vyšším stupni.

Více o klastru a jeho aktivitách na www.
ic40.cz. •

Agentura pro podnikání a inovace
Jana Havlíková, tel.: 296 342 210 
Kateřina Moravanská, tel.: 296 342 944,   
e-mail: ceskebudejovice@agentura-api.org    
www.agentura-api.org.
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V oblasti webdesignu dnes působí 
stovky webových studií, agentur a tisíce 
drobných podnikatelů na volné noze (free-
lancerů). Jak si ale vybrat toho nejlepšího 
dodavatele? Cena je důležitým, rozhodně 
ne však jediným faktorem, který by měl 
ovlivnit váš výběr. 

Jen na českém trhu existují desítky 
možností – od jednoduchých šablon, přes 
otevřené systémy na správu obsahu až 
po důmyslná individuální řešení na míru. 
Každá varianta má své výhody i nevýhody 
a vždy záleží na konkrétních požadavcích 
zákazníků na design a funkcionalitu webu. 
Kromě samotné kvality webu je důležitá 
i řada dalších kritérií souvisejících s jeho 
provozem. Moderní web musí být 100% 
responzivní, musí mít rychlou technickou 
podporu a nesmí se také podcenit jeho 
maximální zabezpečení, ať už kvůli poža-
davkům na GDPR nebo jako obrana proti 
případným útokům hackerů. Vzhledem 
k neustálému vývoji mobilních zařízení, 
prohlížečů i samotných operačních systémů 
je také nutné myslet na včasné aktualizace. 
Web je potřeba neustále vyvíjet, aktua-
lizovat použité moduly, implementovat 
nové funkce. Důležitým hlediskem je také 
možnost napojení webového projektu, 
zejména nejrůznějších katalogů a e-shopů, 
na externí systémy třetích stran, jako jsou 
ekonomické, skladové a logistické programy 
a moduly, nebo např. platební brány. Ide-
álně v reálném čase a obousměrně.

 Mezi tvůrci webů najdeme jak velká 
webdesignová studia, tak i nezávislé profe-
sionály. Obě skupiny dodavatelů mají na 
trhu své nezastupitelné místo. Freelanceři 
zpravidla obsluhují jiný segment trhu a zá-
kazník u nich většinou dostane nejen nižší 

cenu, ale také pouze určitou výseč souvise-
jící služeb. U větších projektů, kde klient po-
třebuje kontinuitu v poskytovaném servisu 
a službách, proto u freelancera v určitém 
okamžiku může narazit na strop. Časový, 
znalostní i kapacitní. Zatímco specia-
lizované webové studio má na dílčí činnosti 
v týmu několik profesionálů, dodavatel na 
volné noze většinou všechny tyto práce 
obstarává sám, případně je externě najímá.

Nezřídka je zároveň programátorem, 
grafi kem, marketérem, copywriterem, od-
borníkem na SEO i projektovým manažerem. 
Tento handicap se může odrazit v kvalitě 
práce, její rychlosti i samotné komunikaci 
mezi klientem a dodavatelem. 

Oproti tomu profesionální webové 
studio dokáže nabídnout klientům nejen 
kvalitní služby, pečlivý servis a dlouholeté 
know-how, ale také garanci záruk a špičkové 
dlouhodobé péče. Kvalitu služeb výrazně 
ovlivňuje i zázemí a odbornost týmu, který 
se na vývoji webů podílí. Webdesignér na 
volné noze takové zázemí logicky nemů-
že klientům nabídnout.  Nezřídka se také 
stává, že freelancer v průběhu spolupráce 
změní obor, nechá se zaměstnat nebo vyrazí 
na dobrodružství po světě.

 V ten moment je klient v pasti a bez 
partnera. Často pak musí svůj pracně 
budovaný projekt tvořit znovu s novým 
dodavatelem.

K rozhodnutí svěřit péči o svou 
společnost většímu studiu musí klient 
zpravidla dozrát a projít určitými zkušenost-
mi. Nicméně pro spoustu klientů, kteří jsou 
na začátku svého online podnikání, může 
být spolupráce s freelancerem vhodným 
způsobem, jak rozjet vlastní online projekt 
i s nižším rozpočtem. Pro ty ostatní je na 
trhu dostatek kvalitních webových studií 

Jak vybrat nejlepšího dodavatele pro tvorbu 
nového webu či e-shopu a jeho následnou správu?

MARKETING

S2 STUDIO s.r.o. 
Zavadilka 2620, 370 05 České Budějovice
e-mail: info@s2studio.cz
tel.: +420 777 299 906
web: www.s2studio.cz

S námi se v praxi rozhodně neztratíte!
www.VSTECB.cz

Prohlubte svoji odbornou kvalifikaci  a přihlaste 
se ke studiu akreditovaných studijních programů 

MBA a BBA na Vysoké škole technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Otevřete si nové pracovní možnosti 
s profesními tituly BBA a MBA

a agentur nabízejících individuální řešení 
na míru. •

Moderní web musí být responzivní a opti-
malizován pro počítače i všechna mobilní 
zařízení.

na míru. 
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Na Novoročním setkání 2019 v Kině 
v Kaplici se sešly osobnosti z celého 
Českokrumlovska. Nechyběli mezi nimi ani 
členové oblastní kanceláře Jihočeské hos-
podářské komory (Jhk) v Českém Krumlově, 
která se ujala organizace celé akce. 
Významným bodem programu bylo předání 
šeku v hodnotě 65 tisíc korun, za který 
českokrumlovská nemocnice pořídí bilirubi-
nometr - přístroj pro oddělení pediatrie.

Přes 80 hostů na slavnostním Novo-
ročním setkání

Na Novoročním setkání se každoročně 
setkávají významné osobnosti z celého 
regionu, které společně hodnotí předchozí 
rok a vzájemné spolupráce. Zároveň zde 
mohou podnikatelé navázat nové kontakty 
mezi účastníky, a proto je tento typ událostí 
vhodný i k networkingu. Ředitelka oblastní 
kanceláře Helena Nekolová hodnotí akci 
velmi pozitivně: „Jsme rádi, že o tyto spole-
čenské akce, kde mají možnost diskutovat 
nejen fi rmy mezi sebou, ale i se zástupci 
měst, obcí a dalšími hosty, je zájem. Svědčí 
o tom i účast, kdy se na pozvání místopřed-
sedy představenstva Jhk a starostů měst 
Kaplice, Český Krumlov a Vyšší Brod v Kaplici 
sešlo více než 80 hostů,“ zdůraznila Helena 
Nekolová.

65 tisíc na pořízení přístroje deteku-
jícího novorozeneckou žloutenku

Jedním z bodů programu setkání bylo 
předání šeku s výtěžkem z Dobročinné-
ho vánočního odpoledne, akce pořádané 
Oblastní kanceláří Jhk v Českém Krumlově 
(ObHK ČK), která se konala v závěru mi-
nulého roku. Místopředseda představenstva 
Jhk, Otakar Veselý zástupcům Nemocnice 
Český Krumlov následně předal šek ve 
výši 65 tisíc korun spolu s Jiřím Shrbeným 
(Eggenberg s.r.o.), Dagmar Mojžíšovou 
(Kostečka group, s.r.o.), Štěpánkou a Stani-
slavem Koptovými (KOMAT – STK, s.r.o.).

Šek na 65 tisíc korun od členů Jhk poputuje na pořízení přístroje 
na zjišťování novorozenecké žloutenky

Z vybraného výtěžku nemocnice pořídí 
bilirubinometr - přístroj pro oddělení pedi-
atrie, který zajistí šetrnou a bezbolestnou 
diagnostiku novorozenecké žloutenky. Jeho 
další výhodou je i možnost opakovaného 
použití, což významně nemocnici ušetří ná-
klady. Pořizovací cena bilirubinometru je 165 
tisíc korun. Společnosti, které se do sbírky 
zapojily, tak českokrumlovské nemocnici 
napomohly získat významnou částku na 
pořízení přístroje.

Dobročinné vánoční odpoledne 
s pestrým programem

Mezi fi rmami, které prosincovou dobro-
činnou akci podpořily, byly kromě výše 
zmíněných také Schwan Cosmetics CR, s.r.o., 

Linde pohony s.r.o., Tarstia s.r.o., BOXIT 
a Střední zdravotnická škola a Střední od-
borné učiliště Český Krumlov. Na vánočním 
odpoledni se sešlo přes 100 účastníků, mezi 
nimiž nechyběli ani významní hosté, ředitel 
českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián 
a místopředseda ObHK ČK Milan Kostečka. 

Na programu prosincového odpoledne 
byla mimo jiné vánoční tvořivá dílna, 
ochutnávka punče, módní přehlídka módy 
fashion days butiku Hala Bala, ukázková 
hodina kurzu pro batolata Letohrátky 
s batolátky a promítání pohádky. Velké 
poděkování patří také sestřičkám z oddělení 
pediatrie, které se neváhaly do akce zakou-
pením vstupenek osobně zapojit. •

Hosté Novoročního setkání a členové Jhk předali zástupům českokrumlovské nemocnice šek 
ve výši 65 tisíc korun, který bude použit na nákup bilirubinometru.

Staňte se součástí našeho týmu!

Společnost Šindelář Spedition s.r.o. působí na trhu již 23 let. Nabízí uplatnění v nadnárodní 
společnosti s vybudovanou tradicí, příjemné pracovní prostředí a kolegy, příležitost  
k seberealizaci a nadstandardní finanční ohodnocení s motivační bonusovou složkou.

SSttaaňňttee  ssee  ssoouuččáássttíí  nnaaššeehhoo  ttýýmmuu!!  
Přijmeme řidiče/řidičky mezinárodní kamionové dopravy. 

Pro více info napište na e-mail: personalni@sindelar-spedition.cz nebo volejte na 
tel. číslo: 731 123 101, 112. 

Společnost Šindelář Spedition s.r.o. působí na trhu již 23 let. Nabízí uplatnění v nadnárodní společnosti s vybudovanou tradicí, příjemné pracovní 
prostředí a kolegy, příležitost k seberealizaci a nadstandardní finanční ohodnocení s motivační bonusovou složkou. 

Přijmeme řidiče/řidičky mezinárodní kamionové dopravy.
Pro více info napište na e-mail: personalni@sindelar-spedition.cz  
nebo volejte na tel. číslo: 731 123 112 nebo 731 123 101.
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Oblastní hospodářská komora v Písku 
a Sdružení textilu upořádaly 25. ledna ve 
Sladovně Písek Textilní workshop, jehož 
cílem bylo představení oboru Výrobce textilií 
žákům 8. a 9. tříd základních škol. Zároveň 
byl v rámci projektu EduTex pro žáky 
textilních oborů středních škol přichystán 
interaktivní program zaměřený na šití a práci 
s textilem, do kterého se zapojily i jihočeské 
textilní fi rmy.

O žáky textilních SŠ je ze strany 
fi rem velký zájem

V příjemných prostorech písecké Sla-
dovny si koncem ledna mohli žáci textilních 
oborů středních odborných škol v Třeboni, 
Strakonicích a Dolním Rakousku ušít slušivé 
čepice ve spolupráci s textilní fi rmou Dita Tá-
bor. V rámci Textilního workshopu pořádané-
ho Jihočeskou hospodářskou komorou (Jhk) 
se vyráběly i textilní náhrdelníky, zdobila se 
pouzdra na mobilní telefony nebo šily šátky. 

Středoškolákům se pomocí těchto akcí 
snažíme ukázat, že mohou po absolvování 
textilních oborů získat velmi dobré 
uplatnění, textilní průmysl má totiž na jihu 
Čech dlouholetou tradici,“ upřesňuje cíl 
workshopu Kateřina Rybaříková, ředitelka 
oblastní kanceláře Jhk v Písku. 

Písecká Sladovna ožila koncem ledna textilem díky projektu EduTex
Projekt EduTex seznamuje žáky ZŠ 

s výrobou textilu
Vedle workshopu pro střední školy, který 

probíhal v rámci dlouhodobého projektu 
Edutex – vzdělávání v textilním průmyslu, 
proběhl ve vedlejších prostorech i program 
pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují, jaký 
obor si zvolí pro své budoucí povolání.

„V rámci Jihočeského kraje došlo v minu-
losti ke snížení výrobních kapacit a pra-
covních míst v textilním odvětví, což se nega-
tivně promítlo v zájmu žáků o vzdělávání 
v těchto oborech, a také k výraznému snížení 
odborného vzdělávání s tímto zaměřením. 
Díky projektu EduTex se tak zájem o studi-
um textilu snažíme u žáků opět probudit, “ 
vysvětluje Kateřina Rybaříková. Účastníci si 
v rámci pestrého programu vyzkoušeli šití 
polštářků, levandulových pytlíčků, nákrčníků 
nebo vytváření návrhů potahů na autose-
dačky. Žáci se tímto způsobem více seznámili 
s oborem Výrobce textilií, který se již druhým 
rokem vyučuje na Střední odborné škole 
řemesel a služeb ve Strakonicích a po jehož 
absolventech je ze strany textilních fi rem 
velká poptávka.

„Věříme, že se některým z nich práce 
s textilem zalíbila a zvolí si tento obor pro 
své povolání. Děkujeme fi rmám Dita Tábor, 

Kvalitex, Adient, Jitex Comfort a Acesport 
za spolupráci,“ hodnotí na závěr celou akci 
Kateřina Rybaříková.

Projekt Edutex – vzdělávání v textilním 
průmyslu je je fi nancován z Fondu malých 
projektů, program INTERREG 5A Rakousko-
Česká republika.“ •

Žáci základních škol se seznámili s oborem 
Výrobce textilií a vyzkoušeli si i práci na 
šicím stroji. 

představuje nový 
systém pro øízení firmy
stvořený z přání zákazníků Ekonomika s novou tváří

Spousta nových vychytávek
Sklady nebyly nikdy jednodušší
Business Intelligence jako dárek

www.kostax.cz
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Jak cenu Spokojený zákazník  
vnímají firmy? 
Zeptali jsme se oceněných  
podnikatelů.

„Jsme rodinná firma, která klade důraz 
nejen na detailní požadavky zákazníka, ale 
i na prostory ve kterých realizujeme naše 
služby.  Spokojené bydlení je naše vizitka,“ 
představuje firmu NEUK s.r.o. její jednatel 
Karel Neuberger, který byl mezi šestnácti 
oceněnými podnikateli v Jihočeském kraji. 
Toto prestižní ocenění přijímá s velkou 
pokorou a vnímá ho především jako dobře 
odvedenou práci svých zaměstnanců. 

Jednou ze sedmi oceněných členských 
firem Jhk je i firma ELIM s.r.o. „Působíme 
na trhu již přes 20 let v malém šumavském 
městě. Toto ocenění je pro nás impuls a zá-
roveň odpověď, že svoji práci děláme dobře,“ 
popisuje své dojmy z ocenění jeden z jedna-
telů Petr Mráz, jehož firma se specializuje na 
vývoj a prodej LED svítidel.

„Vážíme si toho, že jsme obdrželi toto 
ocenění, protože spokojenost zákazníků 
je naší stálou prioritou. Je to závazek pro 
udržení kvality našich služeb a motivace 
pro jejich další zlepšení,“ reagoval Stanislav 
Kopt, jednatel firmy KOMAT – STK, která 
poskytuje již od roku 1994 kompletní služby 
pro automobily, od technických prohlídek, 
půjčovnu vozíků až po autoservis. •

Zájem o textilní průmysl a kvalita vzdělávání  
je prioritou jižních Čech i Horního Rakouska

tkalcovství. Jeho kořeny sahají do dávné mi-
nulosti centra, kde původně sídlila tkalcovna 
Vonwiller. Samotné Textilní centrum vzniklo 
až v roce 2012, přesto nabízí řadu zajímavos-
tí. Pro školy i veřejnost se tu pořádají ex-
kurze, workshopy, týdenní a víkendové kurzy 
pod vedením mezinárodních expertů a ve 
spolupráci s univerzitou v Linci se organizují 
kurzy Shuttle, kde si účastníci vyzkouší různé 
textilní techniky. 

 
Snaha o zatraktivnění textilního 

oboru
Obdobně jako české firmy si i ty rakous-

ké posteskly po nedostatečném zájmu dětí 
o textilní obor. Všichni zúčastnění se shodli 
na tom, že je potřeba velkého úsilí, aby byl 
tento obor znovu atraktivní a probudil se 
zájem o jeho studium. Klaus Grad, zástupce 
Hospodářské komory Rohrbach, výměnu 
zkušeností a spolupráci velmi vítá a do 
budoucna je otevřený dalším projektům 
na podporu textilního oboru, stejně jako je 
projekt Edutex.

 
Projekt Edutex – Vzdělávání v textilním 

průmyslu je financován z Fondu malých 
projektů Rakousko – Česká republika v rámci 
programu Interreg V-A Rakousko – Česká 
republika. •

Sedm členů Jhk uspělo mezi šestnácti 
oceněnými podnikateli

Začátkem prosince 2018 bylo 16 podnika-
telům předáno ocenění Spokojený zákazník 
Jihočeského kraje. Vítězné firmy, mezi kte-
rými byly i členové Jihočeské hospodářské 
komory, tak potvrdily kvalitu svých služeb 
či výrobků v souladu s očekáváním spotře-
bitelů.

„Smyslem je upozornit nejen na potřebu 
péče o zákazníky, ale vyzdvihnout právě 
ty prodejce, kteří se ke svým zákazníkům 
chovají nad očekávání dobře. Těmto firmám 
pak ocenění pomáhá získat prestiž mezi 
dalšími zákazníky,” vysvětluje důležitost 
soutěže Kateřina Třísková, ředitelka oblastní 
kanceláře Jhk v Prachaticích. 

Ocenění vyhlašované Sdružením českých 
spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, 
který jej získal, poskytuje služby či vý-
robky v souladu s očekáváním spotřebitelů 
a splňuje požadavky právních předpisů. 
Výrobci také dokáží srozumitelně deklarovat 
jakost a spolehlivost produktů a poskytují 
služby odpovídající profesionální úrovně. 

Ocenění, které finančně podpořil i Jihočeský 
kraj, bylo předána již posedmnácté. Všechny 
úspěšné podnikatele ocenila hejtmanka 
Jihočeského kraje, Ivana Stráská, která je 
zároveň předsedkyní odborné komise pro 
ochranu spotřebitele v Jihočeském kraji.

Mezi oceněnými také stanulo sedm 
podnikatelů patřících mezi členy Jhk. Za ob-
last Český Krumlov to byla společnost KOMAT 
poskytující služby motoristům a plavecká 
instruktorka Markéta Oklešťková z Baby 
clubu OK specializující se na plavání kojenců 
a batolat. Z Třeboňska uspělo Muzeum 
marcipánu a čokolády, které netradičním 
způsobem skloubilo prodej čokolády a dortů 
s muzeem a ukázkou výroby marcipánu, 
dále Restaurace Oregano společnosti Gastro 
Ziegler s.r.o. proslulá nejlepší rybí polévkou 
a Josef Kohout zabývající se komplexním 
zpracováním skla do exteriérů a interiérů po 
celé republice. Z Prachatic se umístily firmy 
NEUK s.r.o. se svou truhlářskou a čalounickou 
výrobou a ELIM s.r.o. vyrábějící LED světelné 
zdroje a svítidla. •

V první polovině února se v rakouském 
Haslachu sešli zástupci rakouských a čes-
kých textilních firem se zástupci Sdružení 
Textil Jihočeské hospodářské komory, 
Oblastní kanceláře Rohrbach Hospodářské 
komory Horního Rakouska a Textilního cent-
ra Haslach. Obě strany si od přeshraniční 
spolupráce slibují zvýšení kvality vzdělávání 
a zájmu o textilní průmysl.

Kateřina Rybaříková, manažerka Sdružení 
Textil, v úvodu představila činnost sdružení 
a aktivity projektu EduTex, v rámci něhož 
jsou pro žáky ZŠ i SŠ pořádány interaktivní 
workshopy seznamující účastníky s textilním 
odvětvím. „V lednu jsme uspořádali praktický 
workshop, kde si žáci ZŠ zkusili ušít textilní 
polštářky či navrhnout potahy na autosedač-
ky. Tímto způsobem se jim snažíme přiblížit 
obor Výrobce textilií, který je vyučován na 
střední škole ve Strakonicích. Program ale 
připravujeme i pro žáky SŠ, o které je ze stra-
ny textilních firem velký zájem,“ upřesňuje cíl 
projektu Kateřina Rybaříková. 

 
Kurzy textilních technik pro školy 

i veřejnost
Christina Leitner, jedna z odborných 

pracovníků Textilního centra během jeho 
prohlídky přiblížila fungování školského 
systému v Rakousku, konkrétně v oboru 

Za oblast Český Krumlov v soutěži 
uspěly společnost KOMAT a plavecká 
instruktorka Markéta Oklešťková z Baby 
clubu OK
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NOVÍ ČLENOVÉ JHK

Noví členové JHK
Oblastní kancelář 
České Budějovice

Barbora Říhová - Eufl oria 
Květinářství a obchod s interiérovými 
doplňky.    
tel.: +420 776 252 676   
e-mail: obchod@eufl oria.cz

CK SATURN s.r.o.
Cestovní kancelář. Pobytové, 
poznávací, cykloturistické zájezdy 
a zájezdy do termálních lázní.   
tel.: +420 602 188 290,   
Mgr. Helena Bečková  

GASTRO PRODUCTION s.r.o.
Strojní výroba, zpracování nerez oceli 
a jiných kovů.   
web: www.gastro.cz

Internationale Immobilien spol. s r.o. 
Pronájem kanceláří, bytů 
a komerčních ploch v Českých 
Budějovicích jak českým fi rmám, 
tak zahraničním společnostem 
expandujícím na český trh.   
tel.: +420 603 508 104,   
Ing. Miloslav Procházka, CSc.  
e-mail: mila.prochazka@seznam.cz  
web:     
www.internationale-immobilien.cz

Mgr. Petr Valent, advokát 
Poskytování právních služeb.   
web: www.valent-international.com, 
www.valentlegal.eu

S2 STUDIO s.r.o. 
Webdesign, online marketing, grafi cké 
studio.    
tel.: +420 777 299 704,   
Bc. Igor Mahal   
e-mail: igor.mahal@s2studio.cz

Oblastní kancelář 
Prachatice

Střední škola a Základní škola, 
Vimperk, Nerudova 267
Střední odborné vzdělávání na 
učilištích    
tel.: +420 730 890 666,   
Mgr. Kateřina Koubová  
e-mail: koubova@stredni-skola.eu 
web: www.stredni-skola.eu 
e-mail.: kutova@intoma.eu  
web: www.intoma.cz

Oblastní kancelář Strakonice
Hana Sovová
Účetnické a auditorské činnosti, 
daňové poradenství   
tel.: +420 606 653 488, pí Hana Sovová 
e-mail: sovova.ucetnictvi@seznam.cz

EuroZone CZ s.r.o
Služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně 
hospodářské povahy   
tel.: +420 776 717 673   
e-mail: eurozonecz@gmail.com

JUDr. Pavel Linhart
Poradenská konzultační činnost, 
zpracování studií a posudků, 
marketing, reklamní činnost, mediální 
zastoupení   
tel.: +420 602 143 168  
e-mail: lin.pavel@seznam.cz

Oblastní kancelář 
Český Krumlov

PAVENTIA, Z.S.
Organizace se zabývá podporou 
náhradní rodinné péče a vzděláváním 
v sociální sféře a odborným 
poradenstvím.   
tel.: +420 776 177 768,    
Mgr. Bc. Oldřich Hluško  
e-mail: o.hlusko@paventia.cz  
web: www.paventia.cz

Czech Ag, s.r.o. - Hotel Dvořák, Český 
Krumlov
Provozovatel stylového hotelu v srdci 
Českého Krumlova.   
tel.: +420 724 645 119,   
Petr Gužík - ředitel hotelu  
e-mail: guzik.dvorak@email.cz  
web: www.hoteldvorak.com 

INOTECH electronic s.r.o.
Vývoj a osazování desek plošných 
spojů, montáž elektroniky.     
tel.: +420 724 293 596,
Ing. Pavel Goldfi nger - jednatel 
e-mail: goldfi nger@inotech-
electronic.cz
web: www.inotech-electronic.cz

HM Plast, s.r.o.
Zpracování plastů.   
tel.: +420 602 461 568, Ing. Karel Mach 
e-mail: mach@hmplast.cz  
web: www.hmplast.com 

Oblastní kancelář 
Jindřichův Hradec

ProNanoTech s.r.o.
výroba nanovlákenných materiálů 
určených především pro využití 
ve zdravotnických aplikacích 
a v kosmetickém průmyslu.   
tel.: +420 777 232 696,  Jana Závodská 
e-mail: pronanotech.jh@gmail.com 
web: www.pronanotech.cz

Oblastní kancelář 
Písek

Martin Němeček - POHOSTINEC 
PAVÉZA
Provozovna restaurace – POHOSTINEC 
PAVÉZA    
tel.: +420 382 211 222  
e-mail: pavezapisek@gmail.com  
web: www.pohostinecpaveza.cz

Oblastní kancelář 
Tábor a Milevsko

TKRUCEK, s.r.o.
Konzultační, technické a vzdělávací 
služby v oblasti informační 
a kybernetické bezpečnosti, řízení IT 
služeb, osobních údajů a kontinuity 
podnikání.   
tel.: +420 608 002 671   
e-mail: info@krucek.cz  
web:  www.krucek.cz

Sakutus spol. s r.o.
Český výrobce topných infračlánků 
Nomaterm, termodesek pro 
ohřev loží zvířat, laminátových 
a plastbetonových výrobků.  
tel.: +420 381 239 027  
e-mail: sakutus@sakutus.cz  
web: www.sakutus.cz

Ypsotec s.r.o.
CNC frézování, CNC soustružení, ruční 
odjehlování – odhrotování, honování     
tel.: +420 724 015 509, Miroslav Lácha 
e-mail: m.lacha@ypsotec.com  
web: www.ypsotec.com

PRIMAP s.r.o.
Obchod - prodej potravin, drogerie, 
zdravé výživy, tabáku a nápojů.  
tel.: +420 739 056 350   
e-mail: primap@centrum.cz
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