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Investice do inovací
plánuje třetina
českých firem
Předpovídaný
růst ekonomiky
přináší optimismus
do plánů
českých firem
na další roky.
Podle průzkumu
společnosti EY
plánuje naprostá
většina společností
růst v roce 2018
minimálně o pět
procent a necelá
třetina dotázaných
chce růst dokonce
o patnáct procent.

trzích a výrazně tak v dnešní pozitivní ekonomické situaci podpořit své růstové ambice,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner
podnikového poradenství společnosti EY v České republice a ve
střední a jihovýchodní Evropě.
Podle ředitele Jihomoravského
inovačního centra Petra Chládka
by se společnosti neměly investic
do inovací svého řízení obávat.
„Inovacím svědčí zejména prostředí s různorodými podněty
z rozmanitých oborů. Firmy by se
neměly bát nabírat lidi s různorodými expertízami. Právě synergie různých pohledů a zkušeností
podporuje vznik nových způsobů
organizace práce, čímž se vytváří
vhodné podhoubí pro další vývoj
produktů a služeb,“ sdělil.

Pětice firem využívajících inovace:
Dativery
Zakladatelem společnosti Dativery je Petr Ferschmann, který stojí například za
ekonomickým systémem FlexiBee, což je online účetní software. Úspěch tohoto projektu
umožnil Ferschmannovi věnovat se naplno oblasti webové integrace. Platforma Dativery
umožňuje uživatelům pohodlně čerpat data z různých aplikací a databází. Uživatel se
rychle dozví relevantní informace, aniž by musel trávit čas jejich vyhledáváním. Podle
Ferschmanna je Dativery užitečný nástroj zejména v obchodním světě, když je potřeba
získat přehled o klientech nebo určité oblasti trhu. "Pomůžeme obchodníkům mít
podstatná data o klientech na očích. Dříve, než je napadne, že je potřebují vědět. Dříve,
než kliknou na odkaz, za kterým se potřebné informace ukrývají. Dříve, mnohem dříve,
než se odhodlají klienta vyhledat v databázi firemních informací," popsal Ferschmann.

Incomaker
Firma vyvinula online marketingový systém, který funguje automaticky a nahrazuje tak
práci mnoha odborníků na reklamu. Zacílení a podobu kampaně totiž navrhuje umělá
inteligence na základě analýzy velkého množství dat. „Vyvinuli jsme produkt, následně
s přispěním grantu od EU otestovali, a teď jej prodáváme. Existuje poptávka a máme
platící zákazníky. Hlavní milník pro zbytek roku 2017 je transformovat firmu z rané fáze
relativně nezralých, ,partyzánských‘ procesů do stavu, kdy to takříkajíc budeme sekat,
jak Baťa cvičky,“ plánuje Tomáš Šalamon.

 Nedostatek
pracovních sil

Petra Hanzlová
V průzkumu firmy uvedly, že
růstu chtějí dosáhnou především
díky vlastním zdrojům, pak díky pronikání na nové trhy a na
třetím místě jmenovaly investice do inovací a vývoje. Podporu
inovací plánuje na příští rok celá
třetina českých firem, což je z celosvětového hlediska nadprůměr.
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in o vativn í firmy

„Doposud byly české firmy při investování do nových technologií
spíše opatrné. Naráží ale na limity
organického růstu. Inovace, investice do moderních technologií nebo vlastní výzkum se ukazují jako

nezbytné pro další rozvoj firem.
Inovace totiž pomáhají zvýšit konkurenceschopnost. Díky digitálním řešením a automatizaci mohou firmy zlepšit efektivitu výroby
i produktivitu, prorazit na dalších

Strojírna Oslavany
Výrobce hydraulických tlumičů a dalších přesných strojních součástí Strojírna Oslavany získala
loni první místo v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje. Dlouhodobě spolupracuje na
vylepšování svých výrobních technologií s vysokými školami a zaměstnanci, kteří přijdou
s inovativním návrhem, získávají odměnu. „Všichni zainteresovaní zaměstnanci musejí
vědět, co chceme dělat, proč to chceme dělat a jak to chceme dělat. Na podporu toho
jsme zavedli kreditový systém vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy – krátká, zpravidla
dvouhodinová setkání, na nichž řešíme problémy týkající se inovací produktů i procesů.
Úspěch naší inovační strategie stojí tedy především na proaktivitě a angažovanosti
některých zaměstnanců,“ nastínila ředitelka společnosti Alena Lubasová.

Jako hlavní překážku svého
rozvoje označily firmy v průzkumu EY nedostatek pracovních sil.
Těžko se shání především kvalifikovaní zaměstnanci. Plánované
investice do inovativních technologií jsou proto také způsobem,
jak zefektivnit výrobu a dostát
požadavkům zákazníků. „Nedostatek lidí na trhu práce je daní
za současný český ekonomický
úspěch. A netýká se zdaleka jen
České republiky. Je to globální
problém. Řešením může být nabírání potenciálních zaměstnanců z pracovních trhů, které ještě
nejsou tak přehřáté. Dlouhodobě
udržitelnější variantou je investovat do automatizace a digitalizace,
a to nejen výroby, ale i služeb. Příkladem může být například zavádění chatbotů pro zákaznickou
podporu,“ doplnil Chládek.

Maxima
Pojišťovna Maxima nabídla svým klientům nadstandartní produkt, který dosud v českém
zdravotnictví neměl obdoby. Zajišťuje jim nepřetržitou možnost kontaktovat „doktora
na telefonu“, který jim poradí, co dělat s aktuálními zdravotními obtížemi, a také jim
vysvětlí nejasnosti, které jako pacienti potřebují vyřešit. MaxDoctors je unikátní produkt
telemedicíny, který klientům umožňuje konzultovat zdravotní komplikace či lékařské
zprávy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce s doktorem na telefonu.

ASIO NEW
Společně s výzkumníky Vysokého učení technického v Brně vyvinula společnost ASIO
NEW projekt na čištění a opětovné využití takzvané „šedé“ vody v domácnostech. Díky
novému zařízení je možné tuto vodu vyčistit na úroveň dešťové vody a v domácnosti ji
znovu využít. „Zatím v České republice není ekonomický tlak na užívání jiných vod než
z veřejných vodovodů či studní. Vydatnost vodní zdrojů zatím dostačuje, to se však velmi
rychle může změnit. Už dnes mají mnohé oblasti země zásadní problémy s dlouhotrvajícím
suchem. Sazby vodného a stočného by mohly za pár let narůst až nad sto korun za kubík
vody,“ upozornil obchodně-technický zástupce společnosti Vladimír Jirmus.

inzerce

 protipovodňová opatření
Každé město má své specifické problémy,
které jsou dané nejenom strukturou
obyvatel, ale také samozřejmě
polohou, kde se nalézá.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr.h.c., starosta Újezdu u Brna

Naše město Újezd u Brna, když pomineme běžné problémy
v rámci ekonomiky aj., má jeden velice zásadní problém, a to
jsou záplavová území. Město má pěkný, rozložitý katastr, a tak by
člověk získal pocit, že nemůže být problém s novou výstavbou
domů a bytů, avšak pravidelně územní plán povoluje výstavbu, ale
když se žadatelé dostaví na stavební úřad tak zjistí, že je to úplně
jinak. Že záplavové území určené Povodím Moravy znemožňuje
jakoukoli stavbu. A započne boj s větrnými mlýny. Žadatelé
odcházejí rozzlobení, někteří zastupitelé informují, že záplavové
území není dobře vymezeno, že se s tím dá něco dělat, a tak
vznikne nesmyslný kolotoč, který je s výsledkem nula.
Já však musím poděkovat novému generálnímu řediteli Povodí
Moravy panu MVDr. Václavu Gargulákovi, protože nám začíná
ve věci pomáhat a není k problému lhostejný.
Řešení je: protipovodňová opatření, která má město povinnost
projektovat a budovat ze zákona. Začne nové martyrium
s projektem a poté se stavebním povolením. A pak se stane, že
po letech práce zjistíte, že jeden majitel pozemku nesouhlasí,
a jste zase na začátku.
A co vize, že dosáhnete na dotace, které by umožnily stavbu
protipovodňových opatření realizovat?
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Nestor, nebo přestárlý?
Velice často jsem
slýchával výrok:
„je to přestárlý
člověk“. Míru
vulgarity tohoto
termínu jsem si
uvědomil, až když
jsem se sám dostal
do věku, kdy mi
mohou někteří říct:
„hele, budeš brzy
přestárlý…“
Co to znamená „přestárlý“?
Že by snad bylo již nutné, aby
z tohoto světa odešel? Aby zemřel? Mnohé tradiční domovy
důchodců připomínaly čekárnu
na smrt. Staří byli odloženi, aby
doma neotravovali a v ústraní
zemřeli. Dnes však již to není
„přestárlý důchodce“. Je to klient. Již tento název v sobě obsahuje změnu postoje společnosti
vůči takto potřebným.
G. B. Shaw údajně řekl: „Kultura národa se pozná podle toho,
jak se chová ke starým“. My jsme
si u nás v Újezdě věc vzali k srdci. Postavili jsme Penzion pro
důchodce, postavili jsme Dům
s pečovatelskou službou, Sociální ubytovnu pro sociálně slabé
a chystáme denní stacionáře pro
důchodce a invalidní děti.
Nic neobvyklého, ale mám
za to, že obce by měly takto řešit
svoji vlastní sociální strukturu
a neočekávat, že ji vyřeší krajská
města.
Stáří je těžké samo o sobě.
Od fyzických problémů po pro-

Den, kdy jsme Domov u Františka otevřeli.

blémy psychické, nepotřebnost,
osamocenost, nezájem dětí. Naši
součinnost s celou sociální problematikou jsme řešili v rámci
spolupráce s Jihomoravským
krajem. My jsme darovali pozemek v hodnotě 3 500 000 Kč,
pomohli jsme s infrastrukturou
a dnes tu stojí Domov u Františka se specifikací a orientací na
důsledky stáří kupř. na nemoc
Alzheimer.
V Domově u Františka je vynikající ředitel, pan JUDr. Antonín Jízdný, který byl přední ev-

ropský obchodní manažer, stal
se šéfem Domova u Františka
a integraci do systému města
zvládl tak, že Dům u Františka
není stárnoucí ghetto.

 Řešení je, musí
se však chtít…
Dále v parku je kupříkladu
dětské hřiště, aby návštěvy rodin
mohly být i s vnoučaty pohromadě.

FOTO: archiv města Újezd u Brna

A v závěru, krom společných
bálů pro důchodce, má domov
nádhernou společenskou místnost vymalovanou až pohádkovými bytostmi, ve které jsou
2 masážní relaxační křesla, a lidé takto relaxují až do stavu hlubokého spánku. Jihomoravský
kraj do tohoto zařízení nainvestoval přes 200 miliónů korun.
Řešení je, musí se však
chtít…
ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr.h.c.
starosta Újezdu u Brna
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