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Editorial
Jsem rád, že kromě mnoha zajímavých článků prochází tímto číslem
našeho časopisu i téma, které je aktuální a zásadní nejen pro Prahu.
Je jím elektromobilita. Už titulní rozhovor s generálním ředitelem
společnosti Pražská energetika (PRE) Pavlem Elisem vypovídá o tom,
že tato společnost je na nové trendy na energetickém trhu i v dopravě
připravena. První nabíjecí stanice v Praze postavili už v roce 2010.
Dnes mohou se sebevědomím říci, že zkušenost mají snad se všemi
elektromobily na českém trhu.
Nezaháleli jsme ale ani u nás v Hospodářské komoře hl. města Prahy.
Připravili jsme od poloviny října spolu s MHMP, pražskými městs
kými částmi a některými ze středních odborných škol nový projekt
Cesta za řemeslem. Je určen celým rodinám, které dostanou během
sobotního volna možnost společně si vychutnat unikátní zážitek.
Poznání nejrůznějších řemesel přímo v odborných učebnách jednotlivých středních škol. To vše pod vedením zdejších pedagogů a studentů posledních ročníků školy. Sám se na novou aktivitu velice těším
a doufám, že naše řemeslné zážitkové soboty se dostanou do diářů
mnoha z vás!
Přeji vám všem příjemný a akční podzim.
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Elektromobilita je aktuální téma, které se dotýká života každého z nás.
Pojí se v něm efektivnost i ekologická ohleduplnost. Pavel Elis je
předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská
energetika (PRE), pro kterou je elektromobilita jako nový trend v oblasti
dopravy stěžejním úkolem.
Období vyšší stability
Pražská energetika je se svými cca
680 000 odběrnými místy třetím
největším dodavatelem elektřiny
v České republice. Otázka, které se
určitě nevyhneme, zní: jak vidíte
vývoj její ceny do budoucna?
Česká republika se v posledním roce
dynamicky rozvíjí. Je to ostatně patrné
na stabilním růstu HDP, který přesahuje 2%. Růst HDP se promítá do nárůstu poptávky po elektřině a částečně
se odráží i v růstu její ceny. Jen pro
představu, cena základního pásma
dodávky na příští rok vzrostla od počátku roku o více než 10%, na druhou
stranu forwardové ceny na léta 2019
a 2020 naznačují zase mírný pokles,
případně stagnaci cen. V PRE neočekáváme v následujících třech letech
žádné dramatické změny cen elektřiny.
Je ale otázkou, jaké cenové tlaky vyvolá
konečné odstavení jaderných elektráren v Německu v roce 2022.

Ipavel elis

ELEKTROMOBILITA
PRO PRAHU
zpravodaj HKP 2017

PRE dodává i plyn. Jak je na tom
vývoj cen v této oblasti?
Plyn je standardní součástí nabídky pro naše zákazníky, takže i vývoj
na tomto trhu bedlivě sledujeme.
Z pohledu budoucích cen plynu je
třeba zdůraznit souvislost vývoje cen
s cenami ropných produktů, kde je
patrný v poslední době růstový trend
koncových cen. Obdobně jako je tomu
u elektřiny, neočekáváme ani v případě
plynu razantní cenový výkyv směrem
nahoru, nebo dolů. Samozřejmě, pokud
nenastanou nějaké neobvyklé události
na trhu s ropou. Obecně bych řekl,
že nestálé období na trhu s energiemi
je zřejmě za námi a očekávám období
vyšší stability. Energetika jako odvětví
dnes prochází zásadní strukturální
změnou. Je spojena s decentralizací vý-

roby elektřiny a nástupem moderních
řešení řízení spotřeby, ale také například s nástupem elektromobility.
Trh s energiemi je prostředí velmi bohaté a probíhá v něm silný
konkurenční boj. Co děláte pro to,
aby v něm společnost PRE se svou
nabídkou dokázala obstát?
Dlouhou dobu se v energetice hovořilo pouze o jediné proměnné, která
ovlivňuje rozhodování zákazníka
o tom, zda zůstat nebo odejít od svého

„Ekologická doprava je trend
budoucnosti.“
dodavatele. Tou proměnnou byla pouze
cena. Nicméně, čas a tržní realita
ukázaly, že klíčovým faktorem pro
rozhodování zákazníka je také férovost, důvěra a péče ze strany dodavatele elektřiny. Právě na tom je založena
i naše firemní strategie, která se zatím
osvědčila.

jako standardní součást služební flotily
vozidel. V oblasti nabíjení elektromobilů provozujeme síť veřejných nabíjecích
stanic PREpoint, které najdete nejen
v Praze, ale po celé České republice.
Běžně nabízíme i komplexní řešení pro
soukromé nabíjení elektromobilů.
Ráda bych se zastavila u dvou věcí
– půjčovny elektrokol a leasingu/
pronájmu elektromobilů. Jaké
máte v těchto oblastech plány a jak
z nich mohou těžit Pražané?
Půjčovnu elektrokol provozuje PRE
už přes sedm let pod značnou PREkolo
a od roku 2014 provozujeme také moderní prodejnu elektrokol v Jungmannově
ulici 28. Každým rokem vnímáme výrazný nárůst zájmu. Pravidelně se stává,
že jsou všechna kola rezervována už
na začátku cyklistické sezony. Určitě se

Elektromobily jako součást
služební flotily
V současnosti je významným tématem elektromobilita. Je na ni PRE
připravena?
Ano, elektromobilita je na startu
svého rozvoje a osobně jsem tomu
velmi rád. V PRE se elektromobilitou
zabýváme již od roku 2010, kdy jsme
postavili v Praze první nabíjecí stanice.
Připraveni určitě jsme. Od zmíněného
roku 2010 jsme testovali elektromobily,
řešení nabíjení i požadavky uživatelů.
S hrdostí mohu říci, že máme zkušenosti snad se všemi elektromobily
na českém trhu. Byli jsme mezi prvními, kteří začali využívat elektromobily

Pavel Elis
je generálním ředitelem Pražské
energetiky (PRE) od 1. listopadu
2010. Ve společnosti dříve působil
jako ředitel divize Obchodování
a služby PRE.
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me umístit v zásadě všude. Limitem
pro instalaci může být její umístění
například na fasádě památkově chráněné budovy. Reálně se ale řeší především otázky bezpečnosti elektrických
rozvodů v dané domácnosti nebo firmě.
Naši technici proto vždy nejprve provedou revizi místa pro umístění nabíje-

„PRE je silná značka a stabilní
hráč na energetickém trhu.“
ní, a pak je možné stanici instalovat.
Například umístění nabíjecí stanice
do garáže, tzv. wallboxu, je otázkou
maximálně pár hodin a můžete nabíjet.

v našem showroomu zastavte, rádi vám
poradí, které kolo je pro vás nejvhodnější
a za jakých okolností si je můžete pořídit.
Pro zákazníky PRE máme samozřejmě
speciální výhodnou nabídku.
A pokud jde o elektromobily?
V oblasti nabídky elektromobilů máme
k dispozici celé spektrum řešení. Počínaje
nabídkou zapůjčení vozidla, kdy si zákazník elektromobil vyzkouší a všechny výhody elektromobility může poznat. Zajistíme
ale i leasing nebo nákup elektromobilu,
který přesně odpovídá zákazníkovým
požadavkům a potřebám. Samozřejmostí
je také komplexní nabídka řešení nabíjení
elektromobilů. Stávající nabídku mohou
zákazníci najít na internetových stránkách www.premobilita.cz. Pro letošní podzim máme připravený nový produkt pro
firemní zákazníky. Nabídneme jim řešení
elektromobility v podobě přehledného
balíčku pořízení vozidla, řešení nabíjení
a elektřiny.
V jakém stavu je výstavba veřejných
dobíjecích stanic?
Rozvoj veřejné nabíjecí infrastruktury
pro elektromobily je pro nás prioritní
úkol. Naši veřejnou síť PREpoint soustavně rozšiřujeme a modernizujeme.
Hodláme v tom nadále pokračovat, a to
jak z pohledu počtu nabíjecích stanic,
tak z pohledu modernizace technolo-
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gie nabíjení a jejich obslužnosti. Tuto
aktivitu vnímáme jako postupný proces,
kde na denní bázi řešíme různé komplikované úkoly. Patří k nim třeba volba
nejvhodnějšího místa pro umístění veřejné nabíjecí stanice, nebo zajištění všech
potřebných povolení. Elektromobilita je
pro mnohé stále ještě novum.

PREpoint znamená sázku
na jistotu
Jak je to se standardy nabíjení elektrických vozidel?
Standard pro nabíjení v Evropě jasně
platí. Jsou dány základní standardy
konektorů elektromobilů, které všichni
výrobci a provozovatelé nabíjecích stanic
musejí splňovat. Vlastník elektromobilu
se proto nemusí obávat toho, že by snad
auto nenabil nebo měl nekompatibilní
vozidlo. Nerad bych zabíhal do detailu,
protože diskuse o standardech nabíjení
elektromobilitě spíš uškodily, respektive
mnoho lidí odradily od pořízení elektromobilů. Abych to zjednodušil, vlastník
elektromobilu se nyní nemusí bát, že
u našich nabíjecích stanic PREpoint svůj
vůz nedobije.
Dokážete zřídit soukromou dobíjecí stanici pro majitele elektromobilu kdekoli v Praze?
Soukromou nabíjecí stanici dokáže-

Jak moc důležitá je elektromobilita
ve vizích PRE?
Elektromobilita je jedním z našich
hlavních témat. Vzhledem k tomu, že
jsou naši zákazníci především v Praze,
víme, že je ekologická doprava nutným
trendem budoucnosti. Postupně se stane
běžnou součástí života v našem městě.
Jakou prioritu má pro vás osobně?
Z mnoha důvodů elektromobilitě
osobně velmi fandím. Na jednu stranu oceňuji tichý a ekologický provoz
elektro-vozidel, ale také mně učarovaly
jejich nízké provozní náklady. Zatím je
nabídka elektrických aut z pohledu jejich
dojezdu spíš pro provoz ve městech, kde
mi dává největší smysl. Věřím ale, že to
nebude trvat dlouho a elektromobily
budou plnohodnotným konkurentem
spalovacích motorů i na dlouhé cesty
po celé Evropě.
Spolupracuje s vámi aktivně pražský
magistrát na rozvoji elektromobility, případně jsou ve vzduchu nějaké
nové projekty?
Magistrát hlavního města Prahy je
pro PRE klíčovým partnerem v oblasti
rozvoje elektromobility. Důvodem pro
to není jen fakt, že je Praha významným akcionářem PRE, ale především, že
elektromobilita je komplexní téma, které
je třeba řešit v souladu s plány rozvoje
hlavního města Prahy. Pokud jde o nové
projekty, rád bych čtenáře zpravodaje
HKP odkázal na článek v tomto čísle

časopisu na téma vize hlavního města
Prahy do roku 2030.

řešení pro nabíjení. PRE provozuje
i veřejnou nabíjecí síť. Vše dohromady tvoří pro potřeby zákazníků zcela
jedinečnou kombinaci.

Sami stále rozšiřujete firemní flotilu elektromobilů. Můžete nám říci
své zkušenosti s jejich provozem?
V současnosti provozujeme odhadem
30 aut včetně užitkových. V PRE jsme
postupně zkoušeli a vybírali ze všech
dostupných elektromobilů na českém
trhu, abychom si vyzkoušeli systém jejich obsluhy a fungování. Počátky byly
spíš úsměvné. V PRE jsme měli k dispozici pouze pár vozidel s dojezdem cca
60 km. V současnosti jsou elektromobily standardní součástí firemní flotily
a postupně například nahrazují menší
vozidla typu Škoda Fabia.
Koncern VW chce do konce příštího
roku představit až deset nových
modelů schopných jízdy na elektřinu. Je PRE na takový boom schopna
zareagovat?
Nehodnotil bych situaci na trhu jako
boom, ale spíš jako postupný rozvoj.
Elektromobilní trh dosáhl do bodu
zlomu, kdy můžete elektromobily
na pražských ulicích běžně potkávat.
V tomto kontextu je PRE, dle mého
názoru, připravena. Soustředíme se
i na aktivní spolupráci s výrobci elektromobilů. Chceme znát jejich plány,
abychom podle nich mohli upravit
naše vlastní cíle.

Chystáte i nějaké nové výhodné
tarify či novinky pro malé firmy
a živnostníky?
Zákazníci z řad malých firem a živnostníků jsou pro nás důležitým segmentem trhu. Mohu vás proto ujistit,
že pracujeme na výhodných produktech v oblasti dodávek energií. Elektromobil má totiž pro firmy z Prahy
celou řadu výhod, jako třeba možnost
parkování na modrých zónách za drobný administrativní poplatek.

Proč bych si vlastně měla vybrat
PRE jako partnera v oblasti elektromobility?
Je pro to řada důvodů. Především
náš přístup k péči o zákazníky a vysoký standard kvality práce v PRE
obecně. Dále naše unikátní zkušenosti v oblasti elektromobility, kdy
jsme schopni zákazníkovi poradit,
jaké vozidlo si pořídit a jak nastavit
systém nabíjení. Vše v souladu s jeho
potřebami a možnostmi. PRE je silná
značka a stabilní hráč na energetickém trhu. Je tudíž schopna pro vás
zajistit unikátní ceny vozidel nebo

Jak vidíte vy sám PRE a Prahu za 5
let – budou tu létat drony dobíjené
sluneční energií, na každém parkovišti plně funkční dobíjecí stanice
a tramvaje na soláry?
Zkušenost mě naučila, že nástup nových technologií bude pozvolnější, ale
v oblasti veřejné dobíjecí infrastruktury doufám, že se vaše vize dostupných
nabíjecích stanic naplní. Má vize PRE
za pět let je jasná. Dál budeme pracovat na tom, abychom se stali partnery
našich zákazníků v oblasti dodávek
energií a návazných službách a nabízeli
Praze a Pražanům vždy něco víc.
Text: Alena Štrobová
Foto: Jiří Svoboda

-hkpFoto: Xxxx
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Podívejme se proto na elektromobilitu
a elektrická vozidla zblízka. Vysvětlíme
si jednotlivé argumenty pro a proti
nové vlně v dopravě a díky tomu určitě
poznáte, že elektrické vozidlo dává
smysl nejen díky výhodnému provozu,
ale také díky unikátním výhodám pro
elektromobily v Praze.

kusů za rok, jedná se o rychle rostoucí
odvětví. Nejvyšší počet registrovaných
elektromobilů je v sočasné době v Praze.

Jaká je cena
elektromobilů?

Pravidelným a nejčastěji zaznívajícím
argumentem proti elektrickým voziKolik je elektromobilů v České
dlům je jejich vyšší pořizovací cena.
republice?
Tento argument je na místě, například
nejdostupnější elektromobil na trhu
V České republice je celkem cca 7
je v kategorii malého vozidla a cenově
milionů motorových vozidel, přičemž
se pohybuje kolem 600 tisíc korun. Jde
5 milionů tvoří osobní automobily. Z too cenu srovnatelnou s vozidlem nižší
hoto celkového
střední nebo střední
počtu je zhruba
třídy se spalovacím
2 800 vozidel
motorem.
V roce 2019 již nebude automo- Na první pohled se
s alternativním
pohonem, mezi
bilka a typ vozidla, který byste tedy zdá, že elektromokteré je započísi nemohli pořídit v ekologickém bily jsou nevýhodné
táno cca 1 500
a drahé. Nahlédněme
a ekonomickém provedení. Tedy ale na pořizovací cenu
elektromobilů.
Z globálního
vozidla komplexně
jako elektromobil!
pohledu je tedy
i z pohledu provozpodíl elektromoních nákladů. Rázem
bilů ve vozovém parku České republiky
vidíte, že často zmiňovaný argument
zatím zdánlivě marginální, ale vzhleo vyšších pořizovacích nákladech elekdem k razantnímu růstu počtu elektrického vozidla není zcela na místě.
tromobilů, který dosahuje téměř 300
V případě provozu auta se spalovacím

motorem musí majitel počítat cca
s 20 000 Kč za rok na servis a odhadem 54 000 Kč za paliva (při ročním
nájezdu 30 000 km za rok). V případě
elektromobilu jsou náklady na servis
a elektřinu v zásadě o řád nižší.
Například jeden kilometr elektromobilu vychází na dvacet haléřů
za spotřebovanou elektřinu, oproti
tomu u spalovacího motoru je cena
jednoho km zhruba 2 Kč.

zidel. V kategorii malá městská vozidla
je to například Volkswagen e-Up, Kia
Soul EV nebo BMW i3, vozidla střední
třídy jako Volkswagen e-Golf, Hyundai
Ioniq nebo Nissan Leaf. K dispozici
jsou ale i luxusní vozidla jako Tesla
model S nebo třeba BMW i8. Dokonce
i v oblasti užitkových vozidel si můžete
vybrat například vozidlo Nissan E-NV
200, což je dodávka svými rozměry
vhodná pro městský provoz.

Jaká je nabídka
elektromobilů?

Dále je elektrickým vozidlům vytýkána menší dojezdová vzdálenost, než je
tomu u aut spalovacích. Je pravdou,
že stávající nabídka elektrických aut
je omezena dojezdem mezi 150 až
300 kilometry. V porovnání s 1000
kilometrovým dojezdem dieselových
aut je to skutečně málo. Vycházejme
ale z faktu, že elektromobil je v současnosti konstruován především pro
městský provoz. Například průměrný
Pražan najede za den vzdálenost cca 50
kilometrů, na což jsou elektromobily
prozatím přesně dimenzovány.

Často se v kontextu elektromobility zmiňuje, že aut je na trhu příliš málo. Možná
tomu tak bylo v minulosti, ale nyní si už
můžete vybrat ze všech možných typů
vozidel a značek. Doba, kdy jste v oblasti elektromobility mohli najít jen dvě
malá auta, je dávno pryč a vezmeme-li
v potaz deklarace automobilek, jakými
jsou Škoda nebo Volvo, tak v roce 2019 již
nebude automobilka a typ vozidla, který
byste si nemohli pořídit v ekologickém
a ekonomickém provedení. Tedy jako
elektromobil!
V současnosti je na českém trhu
k dispozici celá plejáda elektrických vo-

„1 km elektromobilu vychází na dvacet haléřů za spotřebovanou
elektřinu. U spalovacího motoru je cena jednoho km zhruba 2 Kč.“
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Jak funguje nabíjení
elektromobilů?
V přímé návaznosti na téma dojezdu
se nelze vyhnout tématu dobíjení
elektromobilů. Vzhledem k tomu, že
málokdo má přímou zkušenost s elektromobily, panuje běžná obava, zda má
automobil nějaký speciální konektor
na nabíjení a jestli vůbec jde auto jen
tak doma nabíjet.
Elektrická vozidla mají jasně dané
standardy pro konektory na nabíjení,
podobně, jak je tomu třeba u mobilních telefonů. Navíc při pořízení elektromobilu dostává zákazník odpovídající nabíječku. Elektrické auto si proto
může dobít každý doma z běžné zásuvky, jen se musí připravit na delší dobu
nabíjení, což není úplně komfortní. Je
proto běžné, že si uživatelé elektromobilů pořizují tak zvaný wallbox, což je
zařízení s vyšším elektrickým výkonem, které nabije elektrický vůz do 4
hodin. Řešení domácího nabíjení je relativně levné a není problém se obrátit
např. na Pražskou energetiku. Poradí
vám, jak si vybrat správnou nabíječku
a také ji bezpečně nainstalují.

Pro ty, kteří mají k dispozici vlastní
vyhrazené parkovací stání, kde by
si mohli nabíjecí stanici umístit, je
proto budována veřejná síť nabíjecích
stanic. V Praze je hlavním provozovatelem veřejné nabíjecí sítě pro elektromobily Pražská energetika. K dnešnímu dni najdete v Praze přes 50 míst,
kde si uživatelé mohou dobít svůj vůz,
a to jak standardním nabíjením, kde
se elektromobil nabíjí od 2 – 4 hodin,
tak „rychlo-nabíjením“, které nabije
automobil do 30 minut. PRE veřejné
nabíjecí stanice jsou označeny značkou PREpoint. Více informací, včetně
systému fungování veřejného nabíjení, se dozvíte na www.premobilita.cz.

Proč je tedy elektromobil
nejlepší vozidlo pro pohyb
v Praze?
Důvodů a argumentů pro výrok, že je
elektromobil tím nejlepším vozidlem
pro provoz v Praze, je více. Nejde jen
o bezkonkurenční ekonomiku provozu, ale v případě Prahy je to především komfort pohybu ve městě. Průměrný Pražan stráví například téměř
10 % z doby cesty do cílové destinace
hledáním parkovacího místa. Podíl
času hledání místa k zaparkování

roste, čím hlouběji do centra člověk
směřuje. Pokud se chcete těmto komplikacím vyhnout, je možné si pořídit parkovací kartu, která povoluje
stání na modrých zónách. V takovém případě si ale musíte připravit
cca 20 000 Kč pro každou městskou
část, kde je systém parkovacích zón
zaveden (s novým rokem budou
parkovací zóny zavedeny i třeba
v Praze 4). Elektromobil má v tomto
směru jedinečnou výhodu, protože
elektrické vozidlo, soukromé nebo
služební, má nárok na parkování
ve vyhrazených parkovacích zónách
za správní poplatek 100 Kč! To je sice
zatím jedna z možných výhod. Je ale
třeba dívat se i do budoucnosti, kdy
se očekává další omezování vozidel se
spalovacími motory a naopak podpora aut bezemisních. Proto se vlastník
elektromobilu nemusí bát zákazů
vjezdu do hlavního města nebo snad
sankčních poplatků.
Veškeré informace o elektromobilech, elektrokolech, možnostech dobíjení a cenné kontakty
získáte na:

www.premobilita.cz
Text: Vojtěch Fried
Foto: Jiří Svoboda a Shutterstock
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Nový projekt
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Pokud bude člověk váhat nad nabídkou víkendových aktivit v metropoli,
proč by si měl vybrat právě projekt
Cesta za řemeslem?
V každém případě získá dovednosti,
které se v životě hodí. Navíc pozná sám
sebe i své děti v nové situaci. Prožije
chvíle, které ho budou bavit a rozhodně se zařadí i k nezapomenutelným
rodinným vzpomínkám. Možná spolu se
svým potomkem objeví i cestu, která dítě
posune k budoucí zajímavé a atraktivní
profesi. Jsem proto rád, že zde mohu
uvést důležitou informaci: od října 2017
máte možnost zažít spolu se svými dětmi
řemeslo na vlastní kůži. Jménem Hospodářské komory hl. m. Prahy vás všechny
srdečně zvu a těším se na setkání s vámi
přímo na Cestě za řemeslem!

CESTA
ZA ŘEMESLEM

-hkpFoto: Jiří Svoboda, Vít Zatloukal a Shutterstock

Předseda představenstva HKP Roman Pommer přichází s další
aktivitou, která má výrazně přispět k propagaci řemesel. Od října
2017 můžete díky jeho iniciativě vyzkoušet náš nový projekt.
Připravujeme ho ve spolupráci s MHMP, některými pražskými
městskými částmi a pod záštitou pražské radní pro oblast školství
a evropských fondů Ireny Ropkové. Nazývá se Cesta za řemeslem.

Předseda představenstva Hospodářské komory
hl. m. Prahy Roman Pommer
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Propagace řemesel je už dlouho
vaším tématem. S jakými partnery
nový projekt připravujete?
Cestu za řemeslem připravujeme
společně s některými z pražských
středních odborných škol, s podporou
magistrátu a městských částí. Cílem
projektu je přiblížit řemesla dětem
i rodičům. Zprostředkovat společný zážitek celým rodinám. Dopřát jim všem
možnost vychutnat si sobotní volno
zábavnou formou a atraktivním způsobem. Znáte to sami, že pokud máte
školní děti, víkendový program je třeba
přizpůsobit tomu, aby se bavily a zároveň něco nového poznaly. Neznám
lepší způsob, než je společná aktivita
s rodiči. Přímo v odborných učebnách
daných škol si v rámci nového projektu
mohou rodiče spolu se svými dětmi
vyzkoušet konkrétní řemesla. Vše pod
vedením mistrů řemeslných cechů,

Více informací najdete na
www.cestazaremeslem.cz
inzerce

pedagogů, ale i studentů posledních
ročníků příslušných středních škol.
Máte už představu o tom, jaká
řemesla si rodiny mohou v novém
projektu vyzkoušet?
Ředitelé daných středních škol spolu se
svými kolegy připravili atraktivní koncept řemeslných sobot. Mohu prozradit,
že děti a jejich rodiče dostanou možnost poznat například práci strojníka,
tesaře, krejčího, autolakýrníka, ale třeba
i aranžéra, farmaceutického chemika,
uměleckého truhláře, čalouníka, floristy
a mnoha dalších. Pokud se chcete naučit
něco málo z jejich umění, dozvědět se
nové informace a ze sobotního řemeslného kroužku si přinést vlastnoruční výrobek, mohu vám jen doporučit, abyste náš
nový projekt rozhodně vyzkoušeli. Sami
uvidíte, že okamžiky aktivním způsobem
stráveného společného času stojí za to!
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Podpora pro Cestu za řemeslem
Záštitu nad projektem Cesta za řemeslem přijala
pražská radní pro oblast školství a evropských
fondů Irena Ropková. Podporu technického
vzdělávání a polytechnické výchovy vnímá jako
jednu z priorit své práce.
„Podpora zájmu o řemesla a manuálních
dovedností dětí mě skutečně velmi zajímá,“
uvádí radní Ropková. „Vnímám, že už dochází
k určitému posunu společenského smýšlení.
Stále více si uvědomujeme, že dobrý instalatér
nebo šikovná kadeřnice si mohou vydělat daleko
více peněz, než průměrný absolvent střední školy. Snažíme se dnes proto nejen děti, ale právě
i jejich rodiče oslovit prostřednictvím různých
projektových dnů, které střední školy pořádají. Žáci i rodiče tu mají příležitost se s oborem
seznámit. Zjistí, co se na dané škole děje a jak to
tam vlastně vypadá. Uvědomí si, že ve většině
případů jde během studia především o ovládání
špičkových moderních přístrojů a znalost zcela
nových technologií. Pokud je v Cestě za řeRadní Irena Ropková
meslem možnost oslovit rodiče a děti i v rámci
sobotních dopoledních aktivit, kdy čas v odborné učebně prožijí spolu, je to přece úžasné. Z toho důvodu se domnívám, že
projekt Cesta za řemeslem má smysl a pro rodinu to může být moderní a velice
akční zážitek. Navíc tu děti mohou získat i cennou inspiraci pro své budoucí
profesní směřování.“

Náš tip

www.hkp.cz

PROJEKT RATING
MSP NA STARTU

Ing. Pavel Finger, MBA, je místopředsedou
představenstva HKP a aktuálně stojí
za spuštěním nového projektu Rating MSP.
Výhody přinese nejen malým a středním firmám,
ale i velkým hráčům české ekonomiky. Projekt
připravují HKP a společnost Crif – Czech Credit
Bureau. Jeho základem je špičkový ratingový
model a spolupráce v byznysu.
Co vlastně menším a středním firmám Rating MSP přinese?
Jejich majitelé získají nezávislý a zcela
objektivní pohled na stav svého podnikání, který bude navíc v souladu se
standardy EU. Důležitým motivem pro
vstup do projektu jsou ale výhody, které
jim nabídnou velké korporace - partneři projektu. Dostanou například lepší
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platební podmínky, velké slevy, nebo
možnost získat značku Dobrá firma, případně členství v Klubu úspěšných firem.
Pro malé a střední firmy není od věci
ani reklama na portálu www.hodnocenefirmy.cz. Už jen samotný obchodní
vztah s velkou společností může pro
malou firmu znamenat významný předpoklad dalšího ekonomického růstu.

Ing. Pavel Finger
Je místopředsedou
představenstva HKP,
kde se orientuje především na podnikání
malých a středních
firem. Je i místopředseda představenstva společnosti CRIF-Czech Credit Bureau,
kde zodpovídá za vývoj a prodej
obchodních informací o firmách
a další projekty souvisejícími s informacemi z oblasti podnikání.
Je absolventem ČVUT, Fakulta
strojní, obor Ekonomika a řízení.
Titul MBA získal na PIBS v roce
1999. Působil ve společnosti Energoprojekt, konkrétně v oblasti
projektů organizace výstavby
jaderných elektráren. Později
pracoval v bankovním sektoru.
Nejprve jako finanční analytik,
později byl ředitelem odboru řízení úvěrového rizika a ředitelem
pro obsluhu malých a středních
podniků. Aktuálně připravuje
v rámci Hospodářské komory hl.
m. Prahy projekt Rating MSP.

reau, která pro řízení úvěrových rizik
přímo nabízí různá řešení. Logicky
jsou jí vlastní i nástroje pro ratingová
hodnocení různých subjektů.
Projekt Rating MSP je na startu.
Očekáváte velký zájem?
Projekt začíná v září 2017. Očekávám, že zájem se projeví postupně. Už
dnes se nám ozývají firmy s tím, že
zájem o vstup do projektu mají. Navíc
do projektu vstoupí i firmy, které jsou
finalisty v rámci nejrůznějších soutěží Agentury Helas. Musí samozřejmě
splnit podmínky projektu. Znamená to,
že jsou schopné prokázat transparentní
hospodaření a dobrý ekonomický potenciál formou ratingového hodnocení,
které poskytuje Hospodářská komora
hl. města Prahy.

Je pro firmu složité doložit potřebné
dokumenty pro výpočet ratingu?
Pro jeho automatizovaný výpočet
musí firma doložit účetní historii v délce dvou uzavřených účetních období
a aktuálního čtvrtletí. Živnostník předloží kopii Daňové evidence za 2 uzavřené roky. Samozřejmě je třeba vyplnit
i objednávku ratingového hodnocení.
Veškeré dostupné informace i kontakt
na manažera projektu získají zájemci
na www.ratingmsp.cz.
Jak jste se k oblasti ratingu v podnikání dostal vy sám?
Jsem absolventem strojařiny
na ČVUT, kde jsem však studoval
ekonomický směr. Později jsem přešel
do bankovního sektoru a působil jako
analytik ve vedení útvaru úvěrových
rizik. Právě tady jsem si uvědomil
ohromnou sílu ratingu. Jeho prostřednictvím jste schopni odhadnout míru
rizika v byznysu. Dokonalý ratingový
model vám pomáhá míru rizika přesně
kalkulovat. V roce 2002 jsem přešel
do společnosti CRIF - Czech Credit Bu-

Jakou formu prezentace pro projekt
chystáte?
Proběhnou postupné prezentační kampaně jednotlivých partnerů.
Hovořit přitom budou i o projektu,
proto díky tomu očekáváme další vlnu
zájmu. Projektu pomohou nepochybně
i další podpůrné prostředky, jakými je
například subprojekt s názvem “Dobrý student – dobrá firma“. Na základě
dohody s vysokými i středními školami
oslovíme v jeho rámci dobré studenty,
kteří dostanou možnost získat zkušenosti v dobrých firmách. Pro studenty
je to neocenitelná zkušenost, která jim
do příštího profesního života dá skvělý
vklad. Určitě cennější, než kdyby první
zkušenosti získávali ve firmách s nevalnou pověstí. Firmy s ratingem navíc
mohou vzájemně komunikovat i v rámci
portálu www.hodnocenefirmy.cz za kterým také stojí Hospodářská komora hl.
města Prahy.
Jaká je podle vás motivace velkých
partnerů projektu?
Určitě je jí vyjádření jejich vstřícného
postavení vůči dobrým malým a středním firmám. Často slyšíte, že velké společnosti se řídí pouze vlastními zájmy
a menší firmy od nich vnímají spíše
útlak. Náš projekt naopak jednoznačně
prokáže, že o transparentně a dobře
hospodařící firmy mají velcí partneři
zájem. Pokud silný partner nabídne
menší firmě jisté výhody, snadno se

může stát, že záhy získá perspektivního a ekonomicky rychle rostoucího
kolegu. Projeví se to například i větším
objemem peněz ve vzájemné obchodní
výměně.
Můžete pojmenovat svůj osobní pocit těsně před startem projektu?
Je to zvědavý zájem. Velmi mě zajímá,
zda podnikatelská komunita už není
příliš rezignovaná. Sám sebe se ptám,
zda si podnikatelé dnes nechtějí hrát už
pouze na svém vlastním písečku? Nevěří
třeba tomu, že fair byznys ještě existuje. Takové myšlení je ale třeba změnit.
Podnikatelské prostředí je nutné stále
pozitivně proměňovat. To je vlastně
i jeden z hlavních cílů práce Hospodářské komory hl. města Prahy. Přesvědčit
podnikatele o tom, že pokud jsou transparentní a jejich práce je kvalitní, může
pro ně působení v projektu znamenat
velký posun. To vše se navíc projeví
i v ekonomickém růstu naší země.
Kdy očekáváte, že bude možné
v rámci projektu vyhodnotit první
výsledky?
První signály zaznamenáme už
koncem tohoto roku. Zhruba po roce ale
bude možné vyhodnotit, zda náš projekt
zaznamenal úspěch.

-hkpFoto: Shutterstock a archiv

Rating MSP
GARANTI PROJEKTU:
Hospodářská komora hl. m. Prahy
– www.hkp.cz
Crif – Czech Credit Bureau
– www.crif.cz
PARTNEŘI PROJEKTU
(poskytovatelé výhod):
Velké korporace a další významné
instituce
BENEFICIENTI (příjemci výhod):
Malé a střední podniky a živnostníci

Důležité odkazy:
www.ratingmsp.cz
www.hodnocenefirmy.cz
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Zážitková turistika

www.hkp.cz

Velký okruh Prahou:

21. ŘÍJNA 2017

VELKÝ OKRUH PRAHOU

Kvůli nedávno zahájené rekonstrukci Negrelliho viaduktu bude nutné
změnit trasu i pro historický motoráček, který vyjíždí díky projektu
Zážitková turistika – Praha technická. Pražany a návštěvníky metropole
seznámí se známými i méně známými zákoutími hlavního města.
Říjnový Velký okruh Prahou zahrnuje i pomalý projezd Negrelliho
viaduktem s výhledem na Vltavu,
zdymadla, vodní elektrárnu a tenisový stadion. To teď není kvůli stavebním pracím možné.
„I pro „běžné“ vlaky nyní platí
zvláštní režim, natož pro mimořádné výletní zážitkové soupravy. Proto
v této chvíli ještě neumíme přesně
říct, kudy nás pustí, zda se zajede
na Masarykovo nádraží, případně
se náhradou pojede do Vysočan.
Jakmile budeme cokoli konkrétního
vědět, sdělíme vám bližší informace,“
upřesňuje manažer projektu Praha
technická Jiří Svoboda.
Zájemcům o zážitkové jízdy proto
doporučuje sledovat Facebook
@rahatechnicka nebo webové stránky www.prahatechnicka.cz.

Výhled z netradičního místa na železničním mostě na Pražský hrad a Vyšehrad,
popis technických dat a zajímavostí železničního mostu

Praha Smíchov

Popis historie nádražní budovy a technického uspořádání kolejiště, návrat do začátků MHD v Praze, výjezd okolo historické výtopny Zlíchov

Praha Velká Chuchle

Výhled na závodiště, technická a historická data

Praha Radotín

Možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, popis a technická data o motorovém
vozidle; jízda úvratí na „most Inteligence“

„most Inteligence“

Zastávka na mostě při vstupu Vltavy do města. Přes most není osobní doprava vůbec
provozována, možnost fotografování, pomalá jízda při křižování podbíhající tratí Praha – Vrané n.Vlt. přes nádraží Praha Braník, základní technická data křižované tratě

Praha Krč

Foto zastávka a výklad k nejstaršímu napojení kolejí metra na železniční trať a základní historie příjezdu vozů po železnici po vlastní ose

Praha ONJ

Systém údržby a oběhu souprav, projetí největšího pražského odstavného nádraží
s prohlídkou železničního zázemí během jízdy vlaku přes ONJ

Praha Vršovice odjezdová skupina

Pomalá jízda nad bývalým seřaďovacím nádražím a popis systému zařazení vlaků
za pomoci principů kolejových brzd

Praha Malešice

Jízda po neveřejných tratích a spojkách po Praze, kde není provozována osobní
železniční doprava

Praha Libeň

Princip řazení vlaků pomocí klasického svážného pahrbku a průjezd okolo seřaďovacího nádraží pomalá jízda Masarykovo nádraží pro výhled na Nové spojení ze
„spodní“ úrovně

Praha Bubny

Historie nádraží, střetnutí dvou bývalých drah – „severní“ dráhy a Bušťehradské
dráhy, výhled na Stromovku a Lunapark

Praha Bubeneč

Druhá možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, výklad ovládání vozu, jízda úvratí

Praha Holešovice

Foto zastávka na mostě při opuštění Vltavy Prahy, tunel Bílá skála, popis dookruhování pražského železničního spojení

Praha hlavní nádraží

historie Nového spojení, výhled z „vrchní“ úrovně , závěrečný výhled na Prahu

Vzdělávání
Otevírá
X možností
Mzdová problematika krok za krokem

Základy účetnictví v praxi

18. – 22. 9. 2017; 9:00–16:00
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví)
Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních
vztahů a kolektivního vyjednávání)
Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění)
Cena: 7 990 Kč bez DPH / 9 668 Kč s DPH

16. – 20. 10. 2017; 9:00–16:00 a 5. den 9:00–14:00
Ing. Simona Kropáčková (ekonomická a účetní poradkyně)
Cena: 6 990 Kč bez DPH / 8 458 Kč s DPH

• • •

Příklady účetní

Náš tip na výlet

25. – 26. 9. 2017; 1. den 9:00–17:00, 2. den 9:00–14:00
Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně)
Cena: 4 290 Kč bez DPH / 5 191 Kč s DPH

Termín jízdy historickým motoráčkem: 21. říjen 2017
Vstupenky: www.prahatechnicka.cz
Cena: 350,- Kč/osoba

Základy IFRS s příklady z praxe

Vlak odjíždí v 13:50 hod z Hlavního nádraží v Praze, většinou od 1. nástupiště (je ale potřeba sledovat informační panely s odjezdy vlaků). Přistoupit nebo vystoupit na jiné zastávce než Praha – Hlavní nádraží je možné
po předchozí domluvě. Doba jízdy po celém okruhu jsou necelé tři hodiny,
vlak však vzhledem ke svému účelu nemá pevný jízdní řád.
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• • •

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů
a IFRS – speciálka
13. – 14. 11. a 27. – 28. 11. 2017; 9:00–16:00
Ing. Bc. Radka Loja (lektorka, koučka, specialistka na konsolidovanou
účetní závěrku)
Cena: 10 980 Kč bez DPH / 13 286 Kč s DPH
• • •

Mzdově personální profesionál®

• • •

-hkpFoto: Shutterstock a archiv
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Praha Vyšehrad

2. – 4. 10. 2017; 9:00–16:30
Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA (auditorka, lektorka)
Cena: 7 590 Kč bez DPH / 9 184 Kč s DPH

20. – 27. 11. 2017
Přednáší: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.; Ing. Jana Čemusová;
Ing. Marie Hajšmanová; Ing. Olga Krchovová; Jana Dorčáková;
Jitka Luciani; JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.; JUDr. František Vlasák;
JUDr. Marie Salačová; Mgr. Šárka Chotěborská
Cena: 12 580 Kč bez DPH / 15 222 Kč s DPH

• • •

• • •

Základy DPH v praxi

Kurz – elektronická evidence tržeb (EET)

4. 10. 2017; 9:00–16:00
Ing. Zdeněk Kuneš (odborník se specializací na daň z přidané hodnoty)
Cena: 2 190 Kč bez DPH / 2 650 Kč s DPH

29. 11. 2017; 9:00–14:00
Bc. Zdeněk Vondrák (daňový poradce)
Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč s DPH

Více informací nejen o těchto seminářích naleznete na www.vox.cz.
777 741 777 | vox@vox-kurzy.cz

Smart Prague

www.hkp.cz

KONCEPT

SMART PRAGUE
ŽIVOT PRAŽANŮ ZKVALITNÍ
Operátor ICT, a.s. je městská společnost, která pro Hlavní město Praha
zajišťuje nejen agendu a řízení projektu Smart City, ale i odborné poradenství
v oblasti ICT a realizaci ICT projektů v rámci města. Ing. Vladimír Zadina
je ředitelem úseku Smart City, v jehož rámci je mu vlastní i aktuální téma
elektromobility metropole.

Můžete nám stručně představit iniciativu Smart Prague, která plány hlavního
města v oblasti Smart Cities zastřešuje až
do roku 2030?
Jde o koncept zavádění technologických inovací do městského prostředí. Reaguje na moderní
trendy, jakými jsou robotizace, automatizace
dopravy, rozvoj mobilních telefonů, velká data,
nebo umělá inteligence. Cílem konceptu je zkvalitnit život Pražanů – usnadnit jim například
pohyb po Praze, zlepšit služby nabízené městem,
ale i snížit energetickou náročnost jeho provozu.
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Máte představu o tom, jak si Praha vede
v porovnání s ostatními evropskými Smart
Cities?
V rámci Visegrádské čtyřky určitě patříme
k lídrům. Stejně jako ostatní členové doháníme především systematickým přístupem jistý
náskok západních zemí, z kterého plynou
i určité výhody. Nemusíme například opakovat chyby ostatních států v rámci překotného
začátku. Jsem přesvědčen, že pokud budeme
pokračovat v naší práci jako doposud, zaznamenáme značný skok dopředu.

S jakými problémy se při rozvoji
Smart Prague nejčastěji potýkáte?
Problémem je obecně jakýsi resortis
mus, na který jsou města nastavena.
Usilujeme o to, aby jednotlivé složky byly
více provázané a státní správa fungovala
efektivněji. Projekty Smart Prague jsou
totiž téměř vždy multioborové, vyžadují
zapojení kompetencí různých odborů či
městských společností. Pokud jde o naši
společnost, častý problém vidím ve vyhledávání kompetentních lidí, kteří
nám koncept Smart Prague pomohou
rozvíjet. Je to ale problém, s nímž se
potýká většina firem v období současného značného ekonomického růstu.
Jaký z aktuálních projektů je podle
vás pro Pražany největším přínosem?
Vyzdvihl bych především datovou platformu, neboť se jedná o integrační aktivitu nad všemi našimi dílčími projekty.
Je tím hlavním, co pro nás představuje
opravdové „smart“. Díky jí získá Praha
poprvé systém, který bude na jednom
místě spravovat různá sektorová data
města, městských částí, příspěvkových
organizací a městských společností. Hledání souvislostí mezi různými datovými
sadami nám pak umožní vytvářet nové
informace o městě, díky kterým můžeme
adekvátně alokovat městské zdroje. Pro
občana to může v důsledku znamenat
třeba méně dopravních zácp při provázání telematiky s novými daty, ale
třeba i čistší město v návaznosti na nové
technologie při svozu odpadu.
Jaké trendy aktuálně hýbou světem
smart technologií?
V našem regionu je stále důležité především nastavení systematického přístupu. Řada měst instalovala smart prvky,
ale nedělají to systémově, koncepčně. My
se snažíme o opak. Máme vizi s jasnou
koncepcí. Světem smart technologií hýbou trendy umělé inteligence, virtualizace města, kdy se v plánováni často užívají
simulace. Občanům je nejblíže rozmach
čisté mobility, který v dnešní době zažívá
velký rozvoj.
Mobilita budoucnosti je dalším
z konceptů Smart Prague, který z jejích aktuálních projektů je podle vás
nejzajímavější?
Projekt dobíjecích stanic, který smě-

řuje k rozseknutí odvěkého problému
„slepice-vejce“, neboli otázky, co vlastně
nastartuje elektromobilitu – nabíjení
nebo vozidla? Díky tomuto projektu se
navýší počet rychlonabíjecích stanic
na území Prahy. Podpoří to rozvoj elektromobility jako moderní a ekologické
formy cestování a přispěje ke snížení
množství emisí produkovaných běžnými automobily. Chceme být připraveni
na skokový rozvoj v této oblasti, který
se očekává po roce 2020. Elektromobily
v té době hlásí i Škoda Auto.
Jedním z realizovaných projektů
mobility budoucnosti je bezkontaktní placení jízdného v MHD na některých tramvajových linkách. Jste
spokojen s jeho výsledky?
Zatím jsem s ním velmi spokojen.
Průměrné měsíční využití terminálů
k nákupu jízdenek se v tramvajích pohybuje kolem pěti tisíc transakcí, kdy
nejvyužívanějším jízdním dokladem
je jednorázová jízdenka za 24 korun.
Výsledky tohoto pilotu využíváme při
přípravě Multikanálového odbavovacího systému.
K pražské hromadné dopravě se váže
také dobíjecí karta Lítačka, což je
jeden z pilotních projektů společnosti Operátor ICT. Jaké slevy či výhody
jsou majitelům Lítačky poskytovány
a uvažujete o jejich dalším rozšíření?
Díky Lítačce můžete uplatnit slevu
na vstup u více jak dvou desítek institucí. Mohu zde zmínit například slevu
50 % na plavbu Pražskými Benátkami,
nebo 40 % slevu na všechny druhy
vstupenek do Lobkowiczkého paláce.
O dalším rozšíření slev samozřejmě
uvažujeme. Neustále se snažíme rozšiřovat náš slevový program o další zajímavé výhody - majitelé Lítačky mohou
začátkem září zdarma navštívit Veletrh
Sběratel v PVA Letňany.
Počet nově zaregistrovaných elektromobilů v Praze roste. Rozšíření
dobíjecích stanic pro elektromobily
plánujete realizovat od příštího roku.
Už máte vytipovaná místa, kde tyto
dobíjecí stanice budou instalované?
Ano a instalace bude probíhat v několika fázích. Několik míst už je vybraných
a rozmístění dobíjecích stanic koordinu-

Ing. Vladimír Zadina
Ředitel úseku Smart City, věda,
výzkum, inovace městské společnosti Operátor ICT. Dříve
působil jako vedoucího organizační složky Smart City v Písku.
Kromě toho se podílel na přípravě
koncepce Smart City například
i pro Mladou Boleslav, konzultoval rozvoj konceptu pro Žďár nad
Sázavou a několik městských částí
Hl. m. Prahy. Expertní zkušenosti
s touto oblastí má také z Ministerstva pro místní rozvoj, kde
se věnoval zapojení evropských
fondů do financování aktivit
Smart City.

jeme s poskytovateli elektrické energie.
Město udělá přípravu pro zbudování
stanice a samotná instalace už je potom
na jejím provozovateli. Chtěl bych zmínit, že infrastrukturu, kterou budujeme,
hodláme postavit tak, aby umožnila
platbu několika různými platebními
nástroji a nebyla vázána na konkrétního
provozovatele stanice.
Jaký přínos od nových dobíjecích stanic pro elektromobily očekáváte?
V první řadě je nutné říci, že jsou
rychlonabíjecí. V Praze jsou zatím
jednotky takových dobíjecích stanic, my
jich chceme vystavit desítky. Od tohoto
projektu očekáváme, že naše stanice
odstraní obavy potenciálních uživatelů
elektromobilů z momentu, kdy není
možné vůz někde rychle dobít. Již dnes je
elektromobil plnohodnotným městským
vozem. Například u nás v OICT využíváme elektromobily na zásobování odběrných míst Lítačky.

-hkpFoto: Shutterstock a archiv
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Jan Tejchman, Senior Solution Consultant, SEFIRA spol. s r.o.
V současné době působí jako Senior Solution Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se věnuje problematice digitální důvěry a budování moderních paperless řešení. Informačními technologiemi se zabývá více než 20 let. Dlouhodobě
se zaměřuje na hromadnou digitalizaci papírových dokumentů, důvěryhodné vytváření, ověřování a archivaci elektronických dokumentů a dopady nařízení eIDAS a GDPR do procesů pracujících s dokumenty.
Má bohaté zkušenosti s analýzou, návrhem a implementací komplexních řešení pro práci s elektronickými dokumenty včetně vedení mezinárodních projektů pro business process outsourcing ve společnosti
Accenture Services a Siemens IT Solutions and Services.

SVĚT PODLE EIDAS
Expert v oblasti informačních technologií Jan Tejchman představuje
nejnovější trendy v oblasti IT, zejména pak nařízení eIDAS, zákon o službách
vytvářejících důvěru a elektronické identifikaci, objasňuje ale i problematiku
služeb vytvářejících důvěru a budování moderního paperless. O těchto
tématech bude Jan Tejchman přednášet na seminářích, které ve spolupráci se
Sekcí IT a telekomunikací při HKP na říjen a listopad 2017 připravil.
O nařízení eIDAS se v poslední době
hodně mluví. Co je jeho hlavním
přínosem?
O eIDASu se často hovoří především
ve spojení s elektronickou identifikací
a novými občanskými průkazy. To je
pouze polovina nařízení eIDAS. Navíc
ještě ani nevstoupila v účinnost a její
dopady na běžné fungování státní správy, občana, veřejných nebo komerčních
organizací budou minimální. Co je důležitější, je část. která se týká služeb vytvářejících důvěru. Jedná se o prostředky
a způsoby, jak důvěryhodně vytvářet,
ověřovat a uchovávat elektronické dokumenty a jejich podpisy. Plynou z toho
dva největší přínosy nařízení eIDAS.
Prvně, elektronickému dokumentu nelze
upírat právní účinky jenom proto, že je
elektronický. A za druhé, nejvyšší úroveň
elektronického podpisu, tj. kvalifikovaný
elektronický podpis, je ekvivalentem
podpisu vlastnoručního.
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Zmínil jste, že nařízení se týká dvou
oblastí: elektronické identifikace
a služeb vytvářejících důvěru. Jak se
od sebe liší a jak souvisejí?
Liší se svojí podstatou. Služby vytvářející důvěru se týkají elektronického
podpisu. Definují, jak správně vytvářet
elektronický podpis a jak ho připojit
k dokumentu. Jaký k tomu použít
prostředek pro jeho vytvoření, jaký
certifikát, formát, algoritmus. Definují, jak elektronický podpis ověřit a jak
ho dlouhodobě uchovat (archivovat).
Elektronický podpis je ze své podstaty prostředek k vyjádření souhlasu.
Oproti tomu elektronická identifikace
slouží k prokázání totožnosti a z tohoto pohledu není možné je zaměňovat.
Jak identifikace, tak podpis společně
slouží k právním úkonům a jeden
bez druhého se neobejde. Proto je
i v digitálním světě nutné mít tyto
prostředky k dispozici oba, tady je ta

souvislost. Možnost elektronicky se
identifikovat a podepsat je podstatou
úplného elektronického podání. To je
hlavní cíl, kam směřují kroky v rámci elektronizace státní správy. Další,

Semináře pro členy HKP:
13. říjen 2017
Nařízení eIDAS, Zákon o službách
vytvářejících důvěru a elektronická identifikace
3. listopad 2017
Služby vytvářející důvěru
24. listopad 2017
Budování moderního paperless
Místo konání:
HKP, Nám. Fr. Kaf ky 7, Praha 1
Začátek seminářů: 9:30
Délka trvání: 2 hod
Registrace je možná na webových stránkách Hospodářské
komory hl. m. Prahy.

co mají společného, jsou technologie,
na jakých jsou založeny. Jak elektronická identifikace, tak podpis jsou
založeny na kryptografii a PKI.
Řeknete-li důvěra, ne každému se
asi vybaví kryptografie, PKI a další
pojmy. Je složité termínu digitální
důvěra porozumět?
Nejlepší způsob, jak pochopit digitální
důvěru, je její porovnání s důvěrou běžnou. Principy zůstávají stejné, mění se
prostředky a postupy, jak jich dosahujeme. V reálném světě existují instituce,
úřady, které mají mandát k vydávání
prostředků pro identifikaci konkrétní
fyzické či právnické osoby (občanský
průkaz, živnostenský list, atd.). Poté, co
osoba prokáže svoji totožnost, projeví
svůj souhlas a vůli podpisem. V digitálním světě je to obdobné. Jenom místo
úřadů a občanských průkazů máme
akreditované certifikační autority, které
vydávají certifikáty. Místo ruky a pera
pak používáme počítače a kryptografii. To, že je kryptografie sofistikovaná
a komplikovaná disciplína, není pro pochopení důležité. Je potřeba ji přijmout
a mentálně se vyrovnat se změnou.
Stejně jako bylo potřeba se vyrovnat
s tím, že papír se oproti hliněným destičkám rozmočí, zplesniví, shoří a lze jej
roztrhat.
Koho především se eIDAS dotkne
a kdo se na něj musí nejvíce připravit?
Postupem času, až na naprosté výjimky, se dotkne nás všech. Budeme mít občanské průkazy s čipem a s identitním
certifikátem pro elektronickou identifikaci. Doufejme, že časem i s certifikátem
pro elektronický podpis. V okolních
zemích, kde již elektronické občanské
průkazy mají a používají, je to běžné
a logické. Kdo se měl, musí a bude muset
adaptovat je státní správa, protože jí to

eIDAS resp. Zákon o službách vytvářejících důvěru (ZoSVD) dává za povinnost.
Ani komerce nezůstává z obliga. Jednak
proto, že musí, protože se statní správou
komunikuje. Za druhé, protože chce.
Tedy alespoň její významná část, která
pochopila efektivitu práce bez papírových dokumentů.
Kdy nařízení vstoupí v plnou účinnost? Čím se současná situace liší?
Nařízení eIDAS vstoupilo v celé EU
v platnost 17. 9. 2014. Část týkající se služeb vytvářejících důvěru nabyla účinnosti
1. 7. 2016. Od tohoto data má statní správa povinnost se podle nařízení chovat.
V praxi to znamená, že veřejnoprávní
podepisující má povinnost elektronické
dokumenty podepisovat, případně pečetit, a to v drtivé většině případů nejvyšší,
kvalifikovanou úrovní. Tuto povinnost
jsme si prostřednictvím přechodných
ustanovení ZoSVD změkčili a používání
nejvyšší úroveň pro vytváření podpisů
a pečetí o dva roky odložili. Toto přechodné období 19. 9. 2018 končí a bude nutné,
aby veřejnoprávní podepisující začal
používat kvalifikovaný podpis, pečeť
a byl schopen je správně vytvářet. Další
povinnosti plynoucí ze ZoSVD, kterou
orgány veřejné moci mají, je elektronicky
podepsané dokumenty správně a úplně
ověřovat a dlouhodobě důvěryhodně
uchovávat. Žádná výjimka nebo odklad
zde neexistují. To, že drtivá většina veřejnoprávních organizací tak de facto nečiní
a de jure porušují zákon, je věc jiná.
Jaké změny nastanou v současných
procesech týkajících se práce s dokumenty?
Z pohledu procesu se nejedná o zásadní změny. V podstatě se jedná o to,
zakomponovat jednotlivé kroky podepiš-ověř-archivuj do stávajících procesů
pracujících s dokumenty.

Jaká opatření budou nutná, abychom
byli schopni takto jednoduše stávající procesy upravit?
Nejdůležitější je pochopit, že schopnost vytvářet, ověřovat a uchovávat
elektronické dokumenty, resp. jejich
podpisy, není přílepek agendových systémů nebo aplikací. Digitální důvěra je
natolik specifická a komplexní disciplína, že patří do ruky odborníkům, kteří
se PKI dlouhodobě a do hloubky věnují.
Jako optimální se v těchto souvislostech
jeví implementace vlastní infrastruktury digitální důvěry prostřednictvím
pořízení vhodných technologií. Taková
infrastruktura poskytuje provozovaným systémům a aplikacím standardizované, univerzální a široce dostupné
služby pro vytváření, ověřování a uchovávání elektronických podpisů, pečetí
a časových razítek v různých úrovních
důvěry.
Dnes se často setkáváme s pojmem
moderní paperless. Jak souvisí
moderní paperless s eIDAS a proč
přívlastek moderní?
Tím se dostáváme k samé podstatě celé elektronizace - efektivní práci
s dokumenty. Základem je možnost
s důvěrou elektronické dokumenty
uznávat a sdílet. A k tomu nám dává
eIDAS závazný legislativní rámec platný
v celé EU. To, co je dnes pod pojmem
paperless, případně bezpapírová kancelář, běžně vnímáno a používáno, je je
vlastně pouhá digitalizace papírových
dokumentů. Jejich skenování a následné zpřístupnění digitálních kopií
v počítači. Principiálně to popírá pojem
paperless - bez papíru. Proto se používá
přívlastek moderní, někdy skutečný,
aby bylo zřejmé, že tentokrát se v rámci celého procesu s papírem opravdu
nepotkáme.
-hkp-

Foto: Shutterstock a archiv
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Řemesla

Insolvenční řízení

S CECHY
NA VELETRHU ŘEMESEL
Na Ovocném trhu se počátkem září představily na akci pořádané MHMP
odborné střední školy i řemeslné cechy. HKP byla při tom!

HKP VÁS ZVE NA WORKSHOP
Insolvenční a exekuční řízení z pohledu
zaměstnavatele (s důrazem na praxi a novelu
insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017).
Podle statistik je v exekuci každý desátý
ekonomicky aktivní Čech a počet exekucí
na jednu osobu dramaticky stoupá.
Zaměstnavatelé se tak stále častěji musí
potýkat s problémem zadlužených
zaměstnanců (v exekuci), což pro ně
představuje velkou administrativní
zátěž a tisíce korun navíc. Zaměstnavatel
nemůže v podstatě žádným způsobem
ovlivnit vznik exekučních srážek ze
mzdy a zákon mu ukládá povinnost
spolupracovat s exekutorem. V případě
jejího nedodržení hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 50 tisíc korun
nebo žaloba na zaplacení neodvedených
srážek.

Nejrůznější řemesla, šikovní studenti středních odborných škol s nápady. dovednostmi a zajímavými výrobky. Také ale HKP a naši kolegové z řemeslných cechů. Pavel Žatečka a Hana Bukáčková
zastupovali Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Ladislava Dudková Cech klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR a Lenka Karabinová, Michaela Merglová a Tomáš Hrubý Cech suché výstavby ČR.
Moc jim všem děkujeme za podporu a účast na Veletrhu řemesel.

zpravodaj HKP 2017

Členská organizace Hospodářské komory hlavního města Prahy, společnost
INSOLEM services s.r.o., která se v rámci
svého projektu Zdluhu.cz zabývá
dluhovým poradenstvím a zpracováním žádostí o osobní bankrot (oddlužení), pro vás za podpory přední české

advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA,
SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář a insolvenčního správce s celorepublikovou
působností, společností Administrace
insolvencí CITY TOWER, v.o.s., připravila workshop na téma Insolvenční
a exekuční řízení z pohledu zaměstnavatele (s důrazem na praxi a novelu
insolvenčního zákona účinnou od
1. 7. 2017)“.
Cílem workshopu je představit zaměstnavatelům aktuální trendy v zadluženosti zaměstnanců z pohledu dopadu
na zaměstnavatele. Hlavní pozornost
bude zaměřena na pojmy a zásady insolvenčního a exekučního řízení s důrazem
na povinnosti zaměstnavatele v případě exekuce či insolvence zaměstnance
a na dostupné způsoby řešení dluhové
problematiky zaměstnanců z pozice zaměstnavatele (dluhová poradna, školení
finančních znalostí, aj.).

-hkpFoto: Shutterstock

Připravujeme workshop
Téma workshopu: Insolvenční
a exekuční řízení z pohledu zaměstnavatele (s důrazem na praxi
a novelu insolvenčního zákona
účinnou od 1. 7. 2017)“

TERMÍN KONÁNÍ:
1. listopadu 2017 od 9:00
do 16:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Hospodářská komora hlavního města Prahy, Nám.
Franze Kafky 7, Praha 1
CENA:
1.490 Kč bez DPH/osobu
V případě zájmu o účast
na workshopu kontaktujte:
Petr Hostaša
Email: hostasa@zdluhu.cz
Tel.: +420 777 219 080

22 | 23

Cechy

www.hkp.cz

PŘEDSTAVUJEME

SPOLEČENSTVO
KOMINÍKŮ PRAHA
Romantické představy o kominicích jsou v nás zažité snad napořád. Jak
ho někde uvidíte, je třeba se chytit za knoflík a kominíka se dotknout.
Jen tak vám štěstí neunikne mezi prsty. Každý přece ví, že právě
představitelé této profese nám vytoužené štěstí nosí!
Zaujala mě chůze po střechách
Věříme, že kominíci nám nosí štěstí,
ale příliš mnoho už jich v běžném životě nepotkáváme. O to více jsme se těšili
na setkání s pražským cechmistrem
Jiřím Součkem. Své profesi propadl už
před lety a dodnes se na střechy s chutí
vydá. Původně se měl vyučit zámečníkem. Sám se ale rozhodl jinak.
„Svou profesi jsem si jako učební obor
zvolil už před lety,“ říká. „Můj tatínek
pracoval ve fabrice a já měl právě sem
nastoupit do učení jako zámečník.
Náhodou jsem ale uviděl reklamu
s mým pozdějším panem mistrem. Byl
to úžasný kominík a mě úplně uchvátilo,
jak si chodí po střechách. Pro mě tehdy
naprosto vzrušující zážitek, ohromný
adrenalin a dobrodružství. Tak odlišný

od reality ve fabrice! Vše je tam předem
dané, píchačky, postup práce, přišlo mi,
že nic moc vzrušujícího se v dílně neděje. Kominická profese byla od toho, co
jsem viděl ve fabrice, na hony vzdálená!
Zatoužil jsem tu práci dělat. Měl jsem
pocit, že právě takové řemeslo je přesně
pro mě. Velké štěstí jsem měl i v tom, že
s tím skvělým panem mistrem jsem později plných dvacet let mohl pracovat.“

Kominík pracuje na počítači
Dodnes by měl mít člověk pro práci kominíka jisté fyzické předpoklady. Hlavně
dříve šlo o práci fyzicky namáhavou
a logicky jste k tomu, abyste ji mohli
zdárně vykonávat, potřebovali sílu
a hlavně odvahu. Základní předpoklad ale dodnes platí – nesmíte se bát

výšek! Kominíci se stále ještě pohybují
po střechách a všude tam, kde se pořád
ještě topí na pevná paliva, čistí komíny
klasicky kominickou štětkou a koulí.
Saze ze stěn komína zkrátka jiným
způsobem dostat nelze.
„Přesto se ale dnes náplň práce kominíka výrazně mění,“ doplňuje cechmistr Souček. „V domácnostech už se užívá
pestrá směsice spotřebičů na plyn nebo
elektřinu a práce kominíka se ve velké
míře odehrává na počítači. Zkuste si
jen představit, že k tomu, aby svou
práci odvedl dobře, musí zvládat nejen
počítačovou techniku, ale i různé endoskopy, měřící přístroje a stálé nové
a moderní technologie.“
Nová legislativa zapříčinila i příliv
nových zájemců o obor. V roce 2011
vstoupilo v platnost vládní nařízení

Sv. Florian

Pražský cechmistr Jiří Souček

o povinnosti čištění komínů. Pro kominickou profesi to znamenalo doslova
boom. Učni projevili obrovský zájem,
rodiče je do škol hlásili jako o život
a navíc se rozjel i systém rekvalifikací.
Na novou situaci velice pružně reagovalo
i Společenstvo kominíků.

Program celoživotního
vzdělávání
Společenstvo kominíků bylo založeno
v roce 1991 a sdružuje cechy jednotlivých krajů. Jiří Souček se cechmistrem
stal v roce 2006. V Praze má cech 113
členů, celorepublikový cech jich má
kolem osmi stovek.
„Zajišťujeme v rámci Společenstva
kominíků program celoživotního
vzdělávání pro naše členy,“ doplňuje
pražský cechmistr. „Je velmi důležitý,
protože jednoznačně dokazuje
jejich kvalifikaci. Členové cechu
u nás ale najdou podporu
i při řešení
různých
technických
problémů,
případně potíží,
do nichž se mohou
dostat v rámci komunikace se zákazníkem. Vnímám, že
možnost zázemí cechu
využívají třeba právě při
nejrůznějších problémech,

do nichž se při práci mohou dostat. Členství v cechu je nepovinné. Na druhou
stranu informace, jaké dostanou u nás,
se jim nikde jinde získat nepodaří.“
Na otázku, jaká jsou témata programu celoživotního vzdělávání v oboru,
odpovídá Jiří Souček jasně. „Školení
mistrů kominické profese je dnes
zaměřeno především na nové technologie a materiály. Být členem cechu by
už z toho důvodu měla být povinnost,“
dodává. „Jen tak totiž zákazníci mohou
zjistit, že člověk, který u nich pracuje, se
v oboru skutečně vyučil a pro svou práci
má odpovídající znalosti. Na druhou
stranu i státní instituce by tak získaly
představu o tom, kolik živnostníků v daném řemesle vlastně působí.“
Dnes je zažitý názor, že kominík
už vlastně ani není třeba. Pokud ale
například u plynových spotřebičů není
spalinová cesta v pořádku, koledujete si o velký problém. Pravidelná prohlídka komína jedenkrát
do roka má své opodstatnění.
Změří se tah, zjistí stav
kouřovodu, dostatek
vzduchu pro spotřebič.
Odborníci zjistí, zda
stav vašeho komína
odpovídá normovým hodnotám.
Alarmující jsou případy, kdy si lidé prohlídky neobjednávají
a může potom dojít
k různým otravám

je považován za patrona profesí,
které souvisejí s ohněm. Je proto
patronem hutníků, pekařů, hasičů, ale i kominíků. Jeho svátek
se slaví vždy 4. května. Příští rok,
kdy historická Jednota kominíků oslavuje 150 let svého trvání,
plánují se velké oslavy. Jejich
součástí bude třeba i slavnostní
bohoslužba v katedrále sv. Víta
a mnoho dalších.
celých rodin. Jinde si zase lidé na komín vzpomenou až v momentě, kdy se
začne topit. Pravidlo by přitom mělo
být takové, že na kominíka máte myslet už před začátkem topné sezóny.

Valná hromada a oslavy
sv. Floriana
Kominický cech pro své členy pořádá
jedenkrát do roka valnou hromadu.
„Hlavně v době, kdy je méně práce,
pořádáme různá školení,“ doplňuje
cechmistr. „Jsou zaměřena především
na nejrůznější počítačové programy,
protože naši odborníci běžně musí k revizním zprávám dodávat přesné údaje,
které se komína týkají. Jde o posouzení
stavu a provedení spalinové cesty, správně zhotovená musí být zpráva o čištění
a kontrole komína. Neustálé vzdělávání
v oboru je pro nás naprostý základ.“
Pražský cechmistr Jiří Souček ve volném čase velice rád chalupaří. Na střechy se ale podle potřeby dodnes s chutí
vydá. Kominické řemeslo pro něho ani
po letech své kouzlo neztratilo. Stále
v něm cítí jisté dobrodružství, adrenalin a hlavně naplněný klukovský sen
o práci, která je poněkud neobvyklá,
ale moc krásná. Navíc, kdo z nás o sobě
může říct, že ostatním nosí štěstí?
Text: Alena Štrobová
Foto: Vít Zatloukal a Shutterstock
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MRTVICE – KLEPE
NA DVEŘE UŽ I MLADÝM
Zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory hl .m. města Prahy
si dává za cíl zlepšení a udržení odpovídajícího zdravotního stavu
zaměstnanců našich členů a jejich informování o možných zdravotně
preventivních opatřeních u nejčastějších nemocí, které nás ohrožují.
Jak přijmout nemoc?
Prevence je ve svém důsledku nejúčinnějším opatřením proti nemoci. Ale co
dělat, pokud se projeví? Jak ji přijmout?
Jak se vyrovnat s nepříjemnou situací
a najít cestu zpět do zaměstnání?
Cévní mozková příhoda, lidově mrtvice, je známá zejména jako nemoc babiček
a dědečků. Mrtvice se zkrátka podle
zakořeněných představ týká starých lidí.
Dovedete si však představit, že jí utrpí
Váš kamarád v plné síle? Studentka,
která právě dokončuje vysokou školu?
Či kolega, který aktivně a pravidelně
sportuje?

Na úvod trocha čísel
Cévní mozková příhoda je způsobena
ucpáním či protržením stěny mozkové
cévy, které způsobí poruchu zásobování postižené části kyslíkem. Tím dojde
k odumření části mozkové tkáně a ztrátě
funkce, kterou postižená část mozku zabezpečovala. Touto funkcí může být (dle
lokalizace poškození) hybnost horních

a dolních končetin, potíže v oblasti kognice (paměť, řeč, psaní, čtení), senzorické
deficity (zúžení zorného pole, dvojité vidění) či potíže v oblasti kontroly chování.
Následky se u konkrétních osob liší svým
rozsahem a kombinací. Jde vždy o to, jak
velká část mozku je poškozena a kde je
poškození lokalizováno.
Je tedy zřejmé, že následky i omezení,
se kterými se člověk po mrtvici potýká,
jsou velmi závažné. Jak je ale tento problém vážný a kolika lidí se dotýká?
Ročně utrpí v České republice mrtvici
přes 26 000 osob. V ordinacích praktických lékařů je v současné době sledováno
více než 255 400 pacientů s tímto onemocněním. Velice alarmujícím faktem je,
že mezi lety 1990 a 2010 vzrostl celosvětově počet osob postižených cévní mozkovou příhodou mezi 20 a 64 lety o 25 % 2.
U nás je nyní téměř jedna třetina všech
sledovaných případů cévní mozkové
příhody u osob v produktivním věku
1
. Přibývá tak mladých lidí, kteří se
budou, někdy až celoživotně, potýkat
s následky mozkové příhody. Ty mohou
počínat u drobných potíží, ale dosahují

Mgr. Olga Marková
Ergoterapeutka a provozní ředitelka ERGO Aktiv, o.p.s. (v současné době na mateřské dovolené), členka správní rady Cerebrum,
z.s., externí vyučující na LF1 UK, viceprezident České asociace
ergoterapeutů a delegát ČR pro Radu ergoterapeutů evropských
zemí COTEC.
Problematice osob po cévní mozkové příhodě se věnuje od ukončení studií na LF1 UK a to jak z pohledu přímé práce s klienty,
tak i systémové problematiky rehabilitace těchto osob.
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až situací, kdy se tito lidé již nedokáží
vrátit do zaměstnání či postarat o své
základní potřeby.

Kdo je viníkem?
Cévní mozková příhoda je multifaktoriální onemocnění. Znamená to, že
na jejím vzniku se podílí více faktorů od genetiky až po zdravý životní styl. Co
je ale tím současným zabijákem, který ji
tlačí do stále mladších let?
Za významný faktor je považován
vliv dlouhodobého stresu. Lidé mu byli
vystaveni vždy, dříve šlo však o stres
nárazový – po výrazném stresovém stimulu následovala fáze relaxace, v rámci
které se organizmus dal opět dohroma-

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.
•p
 ředseda Zdravotní a sociální
sekce HKP
•o
 d roku 2012
rozhodce Rozhodčího soudu
v Praze
•v
 iceprezident Klubu personalistů ČR
•v
 e své podnikatelské činnosti
se věnuje řízení zdravotnického
zařízení a agentuře práce se
specializací na řešení legislativní souvislosti plnění povinného
podílu zaměstnávání OZP
• j e provozovatelem portálu
www.praceozp.cz

dy. Ve shonu dnešních dní, požadavcích firem i nás samých, je však stres
přítomen téměř neustále. Emaily nám
chodí 24 hodin denně, v práci snídáme
u počítače, po práci spěcháme domů,
abychom stihli uběhnout naplánovaných deset kilometrů.
Den průměrného městského člověka je
zkrátka naplněn víceméně kontinuálním
stresem. Málokdo si však uvědomuje, že
nastavení, ve kterém se organismus při
stresu nachází, ovlivňuje veškeré tělní
systémy a je pro lidské tělo extrémně
náročný. Pokud tělo nedostane po stresové zátěži zasloužený a úměrně dlouhý
odpočinek, zanechá na něm stres reálné,
někdy až fatální následky. Z těch, které se
podílí na vzniku mozkové příhody, je to
např. zúžení cév či mikrotraumata, která
vznikají důsledkem dlouhodobého stresu
na mozkových cévách.

Život po mrtvici
Mrtvice často přichází bez varování
a logicky je prvním krokem stabilizace
životních funkcí. Po této fázi však stále
přetrvávají další obtíže, které mohou
jedince významně limitovat v jeho
běžném životě. Ochrnutí poloviny těla,
neschopnost orientace v prostoru, ztráta
schopnosti čtení a psaní. To jsou jen
některé z potíží, které po mrtvici mohou
přetrvat a významně ovlivňují to, jakým
životem bude postižený a jeho rodina
dále žít. Ztráta zaměstnání, potřeba
pomoci při činnostech v domácnosti,
neschopnost samostatného pohybu
po městě. To jsou praktické následky, se
kterými se v Centru neurorehabilitace
ERGO Aktiv, o.p.s. u lidí po mozkové
příhodě běžně setkáváme.
Jak se s touto situací vyrovnat? Zásadní je komplexní, včasná, intenzivní
a koordinovaná rehabilitace. Neznamená
to pouze absolvování rehabilitačního
pobytu na oddělení nemocnice, ale také
pokračování v některém z rehabilitačních ústavů a následně využití komplexní ambulantní rehabilitace, která se
zaměřuje nejen na návrat poškozených
funkcí, ale také na řešení otázek sociální
a pracovní problematiky. Tyto možnosti
jsou však spíše omezené. Jedním z mála
center v České republice, které poskytuje
takto intenzivní a ucelené služby, je Centrum moderní rehabilitace pro osoby se

Jak poznat, že se jedná o cévní mozkovou příhodu?
Obličej – pokles koutku, ochabnutí poloviny tváře, brnění
Tělo – slabost pravé či levé poloviny těla, ochabnutí horní či dolní končetiny
Zrak – změny vidění u jednoho či obou očí, dvojité vidění
Artikulace a řeč – neschopnost artikulace, formulace věty, nerozumění řeči
Hlava – náhlá výrazná bolest hlavy, závratě
Při zpozorování některého z těchto příznaků je třeba jednat rychle. Neváhejte a zavolejte rychlou záchrannou službu.

Kam se obrátit o pomoc?
ERGO Aktiv, o.p.s. – Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným
poškozením mozku
Komplexní poradenství, intenzivní rehabilitace (denní stacionář – fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychoterapie), předpracovní programy, volnočasový KLUB, www.ergoaktiv.cz
Cerebrum, z.s. – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
Komplexní poradenství, skupinová cvičení, komunitní aktivity,
www.cerebrum2007.cz

Řekni stres
Nejlepší je prevence! Vyhněte se cévní mozkové příhodě, dokud je čas.
V programu, „Řekni stres naleznete“:
� tipy, jak si pomoci od stresu
� inspiraci, jak to dělají druzí a jak zvládnout změnu
� a potřebnou dávku dobra
www.reknistres.cz
získaným poškozením mozku ERGO Aktiv, o.p.s. V ERGO Aktivu je pacientům
poskytována nejen odborná fyzioterapie,
ergoterapie, logopedie a psychologická
podpora. Odborníci zároveň klientům
pomáhají řešit i praktický návrat do aktivního a samostatného života.

Může to vůbec dopadnout
dobře?
Přibližně 1/3 osob, které prodělaly
mozkovou příhodu, si odnáší závažné
trvalé následky. Znamená to však, že tito
lidé nemohou žít dále kvalitní život? Při
dobře poskytnuté rehabilitaci mohou
i tyto příběhy končit dobře. Dosvědčuje
to třeba příběh Jiřího, klienta ERGO
Aktivu, který se po prodělané CMP
ve čtyřiceti letech vrátil na poloviční
úvazek do zaměstnání a ve volných chvílích působí jako dobrovolník vyučující

angličtinu či se věnuje běhu a aktivitám
s rodinou. To vše i přes přetrvávající obtíže s krátkodobou pamětí, orientací a artikulací. Dalším pozitivním příkladem
je Zdeňka, která se do práce vracet již
nechtěla, ale chtěla být užitečná a přínosná. Po tréninku v ERGO Aktivu se stala
aktivní „hlídací“ babičkou a je velkou
pomocí celé své rodině. I těžké příběhy
mohou mít svůj dobrý konec. Podstatná
je však odborná a dobře cílená podpora,
ke které se lidé po mozkové příhodě často
bohužel nedostanou.
Mgr. Olga Marková,
provozní ředitel a ergoterapeut,
ERGO Aktiv, o.p.s.
Foto:archiv
Zdroje:
1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Zdravotnická ročenka České republiky 2014. Dostupné online z http://www.uzis.cz/cr-kraje
2. Feigin VL, et al. (2013). Global and regional
burden of stroke during 1990-2010: findings from
the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet,
Early Online Publication, 24 October 2013
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Sdílené kanceláře

www.hkp.cz

COWORKING UŽ NENÍ
JEN PRO STARTUPISTY
Všimli jste si narůstajícího počtu sdílených
kanceláří, tzv. coworkingů, po celém světě?
Pár let nazpět byl tento pojem většině lidí
neznámý. Dnes každý mileniál ví, co to znamená.
I starší generace zjišťuje, že tento trend přináší
praktické výhody i nové business příležitosti.
Inspirativní prostředí i networking
Dokládá to i Global Coworking Survey, který letos předvídá nárůst počtu uživatelů
oproti minulému roku více než dvojnásobně na 1.2 milionu. Jdeme-li o krok dál, coworkingové prostory dnes začínají využívat i velké korporace. Chtějí svým zaměstnancům dopřát inspirativní prostředí a možnost networkingu mimo běžný firemní život,
ať už formou možnosti práce mimo své kanceláře, nebo využíváním nových inspirativních prostor pro workshopy a semináře.
Principem sdílených kanceláří je v praktické rovině především velká flexibilita využití

zpravodaj HKP 2017

Štencův dům – unikátní industriální
architektura

prostoru. Většina sdílených kanceláří/
coworkingů nabízí různé typy měsíčních
členství podle počtu hodin potřebných
daným uživatelem, různé typy zasedacích místností a dalších služeb, jejichž
sdílení přináší konkrétnímu uživateli
úsporu nákladů. Ještě podstatnějším
principem sdílených kanceláří je však
fakt, že přináší prostředí pro přirozený
networking s ostatními členy a tím i nové
obchodní příležitosti, inspiraci a obohacující zkušenosti. Sdílené kancelářské
prostory tak znamenají pro mnohé nový
způsob, jak začít podnikat mimo domácí
prostředí, ale také nové možnosti pro
vyspělé podnikatele a manažery, kteří
hledají vlnu inspirace, kontakty a příležitosti.

Opero otevřelo své brány na sklonku
loňského roku a dnes žije rostoucí komunitou přes 120 profesionálů, jejichž
profese se různí od finančních ředitelů,
přes kouče, překladatele, IT firmy až
po vyspělé zakladatele vlastních projektů různých oborů. Mezi členy najdeme
mnoho pražských i mimopražských
podnikatelů, kteří prostor využívají pro
obchodní jednání, workshopy svých
týmů a networking. Přední korporace
a instituce zde pořádají události pro své
klienty, novináře i veřejnost.

Opero – výjimka z pravidla

inspiraci. Měli jsme štěstí, že jsme
dostali příležitost revitalizovat a obnovit
historii Štencova domu,“ říká další ze
zakladatelů Opera Pavel Bouška, majitel
společnosti VAFO podnikající v oblasti
krmiv pro psy a kočky. Dům v těsné
blízkosti Staroměstského náměstí byl postaven v letech 1909 – 1911 podle návrhu
architekta Otakara Novotného ve stylu
geometrické secese a jeho dvorní trakt
dnes využívá Opero. Dům je příkladem
unikátní industriální architektury
a původně sloužil jako moderní umělecká tiskárna pro potřeby nakladatele Jana
Štence, jednoho z předních představitelů
spolku Mánes. I díky tomu se zde scházela jedinečná společnost významných
kulturních a společenských osobností
počátku 20. století, jako Max Švabinský,
Jan Štursa nebo Jan Kotěra. Rodila se
zde zásadní díla české umělecké historie
a tříbil společenský život.
Dnes je po rekonstrukci dvorní trakt
Štencova domu ideálním propojením
několika uzavřených kanceláří v prvním
patře, otevřených kanceláří k flexibilní-

Trend sdílených kanceláří si postupně
nachází své místo i u nás. V dnešní době
lze v Praze nalézt okolo 30 coworkingových center a několik dalších po celé
České republice. Řada z nich je zaměřena
na konkrétní obor, naprostá většina se
nicméně zaměřuje na komunitu mladých
podnikatelů, kteří hledají zázemí pro
růst jejich prvorozené firmy. Místa, kde
se setkávají lidé pracující na vznikajících
projektech, tzv. startupisté, se stal u nás
do značné míry synonymem coworkingu.
První výjimku z tohoto pravidla v Praze představuje projekt Opero. „Naším
záměrem je vytvořit prostor pro setkávání vyspělých profesionálů a podnikatelů,“ vysvětluje Pavel Přikryl, jeden ze
spoluzakladatelů Opera. „Mezi našimi
členy najdete také začínající firmy, ale
zakládají je lidi s dvacetiletou zkušeností
z korporace. A vedle nich sedí právníci, odborníci, investoři, poradci a IT
specialisté. To, co je spojuje je především
byznys, zkušenost a pokročilá kariéra,“
doplňuje Přikryl.

Kouzlo Štencova domu
„Náš cíl byl jasný a pro náš záměr jsme
potřebovali unikátní prostor - v centru města a s géniem loci vzbuzujícím

mu využití a řady různých zasedacích
místností v přízemí. Celý prostor je
propojený venkovním atriem, kde zurčí
starobylá fontána, a kde je možné si
sednout na kávu s klientem či pracovat
v klidu na svém projektu. Prostor je
doplněn soukromou kavárnou pro členy
centra a jejich hosty.
„Je to prostor, kde se pro pracující
profesionály z různých oborů skloubí modernost a účelnost s historií
a elegancí, kde můžete samostatně
pracovat, a zároveň být ve společnosti,
místo, které bude klidné i živé - podle
toho, co zrovna potřebujete,“ říká třetí
ze zakladatelů Luboš Černý, bývalý
CEO eBanky a dnes investor.

Je libo Operitiv nebo Žárovky?
Propojování a inspiraci zároveň pomáhá i program centra. V uplynulém půl
roce mohli členové i veřejnost navštívit
bezpočet přednášek a networkingových
akcí organizovaných řadou institucí
a firem. Každý měsíc se v centru ve spolupráci s Forbes rovněž koná pravidelná
živá talk show Operitiv, mezi jejímiž
hosty z podnikatelské a umělecké sféry
se objevili například šéfka českého
a slovenského Googlu Taťána Le Moigne, kritik architektury Adam Gebrian,
spolumajitelka společnosti Asiana Šárka
Litvinová, dirigent Václav Luks, nebo bývalá předsedkyně Akademie věd Helena
Illnerová. Zářijovou novinkou je první
díl cyklu přednášek Žárovky, ve kterém
budou tři mladí specialisté diskutovat
o tom, kam směřuje jejich obor a co to
může znamenat pro společnost a svět
v budoucnosti. Budou mluvit o věcech,
které jste třeba nikdy neslyšeli, ale které
mohou zásadně proměnit životy naše
i životy našich dětí.
-hkp-

Foto: archiv
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Patron projektu
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ŽIJE
Přišel čas vrátit prestiž řemeslu

a vychovat novou generaci machrů!

www.hkp.cz
Pro bližší informace se prosíme obraťte na koordinátorku projektu
Ing. Barbora Kafková
tel.: 739 261 270 | e-mail: kafkova@hkp.cz
www.hkp.cz

Partneři projektu:

HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

NB-02-14-466-CS-C

Erasmus pro mladé

Potřebujete více informací?

podnikatele

Rádi Vám pomůžeme, Vaše kontaktní centrum:

Hostitelský
podnikatel
Chcete rozšířit podnikání či vstoupit
na jiné evropské trhy?
Chcete se seznámit s dalšími podnikateli?
Kladete si otázku, jak najít a vyzkoušet ve své ﬁrmě
nové nápady?

Hospodářská komora hl. m. Prahy
Alexandr Fikart
tel.: +420 224 818 197

Zapojte se!
Tři kroky stačí!
1.

Vyplňte přihlášku
na www.erasmus-entrepreneurs.eu;

2.

Zvolte kontaktní centrum ve své zemi;

3.

ﬁkart@hkp.cz

“

Spojte se se začínajícím podnikatelem
v zahraničí a dohodněte se s ním na podobě
výměnného projektu (t. j. na termínech,
cílech a programu stáže).

www.hkp.cz

Díky skvělé práci podnikatele,
jenž byl u nás na stáži, a novým
kontaktům, které jsme tak získali,
může teď moje společnost rozšířit
své pole působnosti a vstoupit
na nové trhy.

”

Chris Devos, Belgie,
majitel společnosti zaměřené na poradenský
servis v oblasti elektrické energie

Nyní jste
připraven/a
začít váš
výměnný
program

Kdy jindy začít, když ne teď!

ISBN 978-92-79-37355-8
doi:10.2769/96203

Erasmus pro mladé podnikatele

JE TU PRO VÁS!

Iniciativa Evropské unie

Podniky
a průmysl

Erasmus pro mladé podnikatele

O CO SE JEDNÁ?
Erasmus pro mladé podnikatele/podnikatelky je
výměnný program ﬁnancovaný Evropskou unií.
Osoba, kterou hostíte, získá grant a pro Vaši
společnost z toho tudíž neplynou žádné náklady.
Program Vám umožní sdílet zkušenosti se začínajícími podnikateli, kteří budou pracovat s Vámi v rámci
Vaší společnosti. Výměnný program trvá od jednoho
do šesti měsíců.

“

S podnikatelkou, která tu byla
na stáži, jsme si natolik rozuměli,
že se z nás stali obchodní partneři
a spolupracujeme teď s její madridskou
společností.

Erasmus pro mladé podnikatele

PROČ HOSTIT ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATELE?
Začínající podnikatel pro Vás může být přínosem svými
novými nápady, schopnostmi i motivací. Můžete využít
jejich znalostí jiných evropských trhů, a rozšiřovat tak
své mezinárodní kontakty přímo ze své kanceláře. Tento výměnný program Vám může otevřít cestu k novým
obchodním příležitostem.

“

Program je příležitostí k tomu se dál
učit, navázat úspěšná obchodní partnerství a sdílet znalosti a zkušenosti.

”

Laura Vivani, Belgie,
majitelka společnosti poskytující právní poradenství

JE TO PŘÍNOSNÉ PRO
OBĚ STRANY! MÁTE MOŽNOST:
rozvíjet zahraniční kontakty,
pracovat se seriózním
a motivovaným začínajícím
podnikatelem plným nových
nápadů, získat znalosti
o zahraničních trzích,

najít novátorská řešení
a zlepšení pro svoji společnost,
objevit nové potenciální
možnosti spolupráce, rozšířit
podnikání i do další země.

V PRAXI:
Program je veden sítí místních kontaktních center
zahrnujících obchodní komory, podnikatelské líhně
a další organizace pro podporu podnikání fungující
v různých zemích Evropské unie.
Po vyplnění online přihlášky a přijetí do programu Vám
kontaktní centrum, které jste si ve vaší zemi zvolil/a,
pomůže najít začínajícího podnikatele odpovídajícího
Vašim požadavkům. Začínající podnikatel bude během
stáže přispívat k rozvoji Vaší společnosti a Vy s ním
budete sdílet Vaše zkušenosti z podnikání. Půjde
o osobní závazek a tuto odpovědnost nelze delegovat
nikomu jinému.
Potřebujete-li pomoci s přihláškou, obraťte se
na nejbližší kontaktní centrum:
Hospodářská komora hl. m. Prahy, Alexandr Fikart,
tel.: +420 224 818 197, ﬁkart@hkp.cz, www.hkp.cz.

”

Laura Bayford,
Spojené království, majitelka společnosti poskytující
právní poradenství
Přál bych si dále rozvíjet
svou společnost, ale potřebuji
nějaké nové nápady.

Chtěl bych začít podnikat,
ale je zde příliš mnoho rizik.
Potřebuji poradit.

Spolupráce
Zkušenost

Nové nápady

Součinnost
Rozvinul jsem své podnikání
a nyní jsem připraven prozkoumat další evropské trhy.

Hostitelský podnikatel

Konečně jsem získal
znalosti, které mi umožní
začít podnikat!

Nový podnikatel

Do programu se můžete
zapojit jako HOSTITELSKÝ
PODNIKATEL v případě, že:

jste majitel a ředitel malého nebo středního podniku
či osoba přímo činná ve správní radě podnikatelského subjektu,

máte trvalé bydliště v jedné ze zemí Evropské
unie,

máte zájem o to být mentorem začínajícímu podnikateli a podělit se s ním o své znalosti a zkušenosti.

řídíte vlastní společnost minimálně 3 roky,

