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E D I T O R I A L

Snažíte se chytit nejvýhodnější 
nabídku elektřiny či plynu? 
Nechte to na iClever

Pro objednání služby iClever a více informací kontaktujte manažera 
prodeje innogy nebo linku pro významné zákazníky 800 100 144.

Není v tom žádný háček! Nahoďte cenu, kterou chcete platit za energie, a zbytek nechte na nás. 
Inovace iClever pro firemní zákazníky za Vás bude sledovat ceny energií na burze, a jakmile 
cenová nabídka elektřiny či plynu klesne na Vámi vybranou hladinu, okamžitě Vám ji chytí. 

• Pomůže Vám docílit maximální úspory s minimálním úsilím
•  Ušetří Vám čas, který byste strávili sledováním situace na trhu s energiemi 

a hledáním nejvýhodnějších nabídek
• Dokáže pohotově reagovat na rychlý vývoj a změny cen na trhu
• Služba je zcela zdarma bez ohledu na to, jak dlouho ji budete využívat

Výhody služby iClever 

Jak to funguje? 

Vy si určíte cenu, za jakou 
chcete odebírat energie

Společně uzavřeme 
dohodu o ceně energií

Naši odborníci za Vás 
budou monitorovat vývoj 

cen na energetických trzích

V případě dosažení 
požadované ceny pro Vás 

energie nakoupí

innogy_produktovyList_210x277mm_V01.indd   1 29/05/17   11:13

Jedes Land hat so seine „internen“ Rivalitäten. Sehr oft zwischen 
zwei bedeutenden Städten. Über Brünn gibt es eine ganze 

Menge Witze. Brünn, die mährische Provinzstadt, die stark besie-
delte Rechtskurve auf dem Weg von Prag nach Wien, die Stadt, 

in der immer noch eine „Šalina“ (elektrische Straßenbahn) fährt, 
während woanders auf der Welt Trams unterwegs sind. Meistens 

weht der Spott aus der Hauptstadt Prag herüber.

Aber die Zeiten sind unruhig, nichts ist mehr in Stein gemeißelt. Und 
so ist es gut, zur Kenntnis zu nehmen, dass es bereits eine ganze 

Menge Phänomene gibt, in denen Brünn gegenüber Prag sogar die 
Nasenspitze vorn hat. Dass dort ausgerechnet die New Economy 
boomt – also IT, Software, Forschung & Entwicklung, Startups und 

Hightech – macht die Sache wirklich spannend. Wir fragen also nach 
dem Rezept des Wirtschaftsstandortes Brünn. Viele, die in dieser 

Plus zu Wort kommen, wie Oberbürgermeister Vokřál im Titel-
interview (S. 12-19), sind sich da einig: Es war nicht Zufall, sondern 
Plan. Der Nachteil genutzt als Chance. Und so titelt Gerit Schulze 

in unserer Analyse.cz zu Recht: „Die kleine Schwester wird erwachsen“ 
(S. 24-26).

Außerdem berichten wir in der neuen Plus über erfinderische, mutige 
und richtungsweisende Unternehmer und über unser TopThema 

„Intelligente Infrastruktur“. Seien Sie dabei, wenn am 4. Juli David 
Pavlík, der einzige Tscheche beim Raumfahrtpionier SpaceX von Elon 
Musk, in die DTIHK-Kuppel kommt. Wir blicken aber auch zurück auf 
die Mitgliederversammlung und nach vorn auf den neuen Vorstand 

und den neuen DTIHK-Präsidenten Jörg Mathew (ab S. 46). 

Und jetzt schulden wir Ihnen noch eine Antwort: Der bedeutendste 
Bau in Brünn? Der Volksmund lacht: Die Autobahnausfahrt nach Prag! 

Allein der Brünner AZ Tower auf unserem Titelblatt, das höchste Ge-
bäude in der Tschechischen Republik, lässt die Spötter leiser werden.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre und einen erholsamen Sommer!

Každá země má své „vnitřní“ rivality. Velmi často mezi dvěma 
významnými městy. O Brně existuje celá řada vtipů. Brno, 
moravské provinční město, hustě osídlená pravotočivá zatáčka 
na cestě z Prahy do Vídně, město, ve kterém stále ještě jezdí 
šalina, zatímco jinde na světě už mají tramvaje. Většina posměš-
ků pochází z hlavního města Prahy. 

Ale doba se mění, nic už není vytesáno do kamene. Je proto 
dobré vzít na vědomí, že existuje celá řada oblastí, ve kterých 
Brno Prahu dokonce předstihlo. Je velmi zajímavé, že zde svůj 
boom zažívá právě nová ekonomika (new economy), tedy IT, 
software, věda a výzkum, startupy a high-tech. Hledali jsme 
tedy recept brněnského úspěchu. Mnozí z těch, kteří přispěli 
do tohoto Plusu, např. primátor Vokřál (str. 12-19), se shodují, 
že to nebyla náhoda, ale plán. Využít nevýhodu jako šanci.  
Vystihuje to název článku Gerita Schulzeho v rubrice Analyse.cz: 
„Die kleine Schwester wird erwachsen“ (Malá sestra dospívá, 
str. 24-26).

Dále se v novém Plusu dozvíte o vynalézavých a odvážných 
podnikatelích, kteří míří novým směrem. Naleznete zde 
informace o našem TopTématu Inteligentní infrastruktura. 
Přijďte si 4. července do kopule ČNOPK popovídat s Davidem 
Pavlíkem, jediným Čechem pracujícím ve společnosti SpaceX 
Elona Muska, průkopníka soukromých letů do vesmíru. Vrací-
me se také k naší členské schůzi a seznámíme vás s novými 
členy představenstva a novým prezidentem ČNOPK Jörgem 
Mathewem (str. 46-49).

A ještě vám dlužíme odpověď. Jaká je tedy nejvýznamnější 
stavba v Brně? Lidový humor praví: Výpadovka na Prahu! Už 
jen brněnská AZ Tower na naší titulní straně, nejvyšší budova 
České republiky, by ale měla posměváčky umlčet.

Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přeji vám zábavné čtení a krásné léto!

Was ist der bedeutendste Bau 
in Brünn?

Jaká je nejvýznamnější stavba 
v Brně?

Bernard Bauer
Geschäftsführender Vorstand
výkonný člen představenstva
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Wir sind eine der größten deutschen Sparkassen, 
die sich der Tradition bewusst ist und aktiv
die Zukunft gestaltet. Wir freuen uns, mit
unseren Repräsentanzen in Prag und 
Ústí nad Labem für Sie da zu sein.

Repräsentanzen / Reprezentace

Na Příkopě 393/11, Prag 1
Tel.: 00420 226 230 280

Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Tel.: 00420 478 575 722

Partnerschaft     
ist einfach.

ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

Mluvíme také česky.
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Česko chce přilákat mladé talentované Němce

V segmentu sdílených podnikových služeb v ČR v součas-
nosti pracuje 75 000 lidí. Tento počet by měl letos vzrůst 
o 16 %. Firmám z této oblasti ale chybí lidé s němčinou. 
Rozhodly se proto oslovit absolventy německých vysokých 
škol. Lákají je hlavně na dobrou práci, vysokou kvalitu 
života a na mnohem nižší životní náklady než v Německu. 
Za projektem Czech Your Talent stojí asociace sdílených 
podnikových služeb ABSL, CzechInvest a Velvyslanectví ČR 
v Berlíně.

Zdroj: businessinfo.cz

Malé a střední firmy: světem průmyslu 4.0 
rychle a přehledně

Kompas průmyslu 4.0 pomáhá především malým a střed-
ním firmám zorientovat se v procesu digitalizace. Úplným 
nováčkům i firmám ve všech fázích digitálního propojování 
nabízí informace o workshopech, publikacích, praktických 
příkladech nebo testovacích centrech. V současnosti zahr-
nuje více než sto nekomerčních nabídek různých institucí  
a letos bude rozšířen o nabídky německých spolkových 
zemí a regionálních iniciativ. Kompas běží na německé 
Platformě Průmysl 4.0.

Zdroj: plattform-i40.de

Světová špička v aplikovaném výzkumu míří 
do Česka

České instituce aplikovaného výzkumu, univerzity i prů-
myslové firmy budou úzce spolupracovat s německou 
Fraunhoferovou společností. Ta je největší organizací pro 
aplikovaný výzkum v Evropě a řadí se ke světové špičce. 
Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace a Fraunhoferova 
společnost podepsaly memorandum o spolupráci. Pláno-
vané Česko-Fraunhoferovo fórum pro aplikovaný výzkum 
vznikne v rámci strategického dialogu mezi Českou repub-
likou a Německem. 

Zdroj: vlada.cz

7

Ekonomika solidně roste, nezaměstnanost 
klesá

V prvním čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl český i němec-
ký hrubý domácí produkt o 2,9 %. V ČR k růstu přispěla  
především zvýšená zahraniční a stabilně rostoucí domácí 
poptávka, v Německu také vyšší investiční aktivita. 
Česko si nadále udržuje status země s nejnižší nezaměst-
naností v EU. Ta mírně klesla v prvních třech měsících 
letošního roku na 3,4 %, v Německu na 3,9 %. 

Zdroj: destatis.de, czso.cz

Open-Innovation-Plattform: umělá inteligence 
a inteligentní propojování

Co dnes dokáže umělá inteligence a jaká jsou s ní 
spojená rizika? Jaké možnosti nabízí německým obcím, 
vzdělávacím a výzkumným zařízením, startupům nebo 
firmám? Spolkové ministerstvo hospodářství a energie 
spustilo platformu Open-Innovation-Plattform, na které 
bude probíhat veřejná diskuze o umělé inteligenci a jejím 
využití. Tato platforma je součástí iniciativy Inteligentní 
propojování.

Zdroj: bmwi.de, oip.netze-neu-nutzen.de 

Digitalizace německého hospodářství 
postupuje kupředu

Spolkové ministerstvo hospodářství a energie vydalo no-
vou zprávu o digitalizaci německé ekonomiky Wirtschaft 
DIGITAL 2017. Každoroční report obsahuje nové statistiky 
o stavu digitalizace a digitálního propojení německého 
hospodářství a zahrnuje 11 hlavních branží ze sektoru 
obchodu, průmyslu a služeb. Jak vyplývá z analýzy, již 
každá třetí firma v Německu využívá smart services 
a každá pátá big data. Nejvyšší stupeň digitalizace vyká-
zalo odvětví ICT, které získalo 78 indexových bodů ze 100.

Zdroj: bmwi.de

N E W S . D E / C Z / E K O N O M I C K E _ Z P R A V Y
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Tschechien lockt junge talentierte Deutsche 

Der Sektor Business Services beschäftigt in Tschechien aktuell 
75.000 Menschen. Diese Zahl soll 2017 um 16 % wachsen. 
Allerdings fehlen den Unternehmen dieser Branche Arbeitneh-
mer mit Deutschkenntnissen. Daher sprechen sie Hochschul-
absolventen in Deutschland an. Sie werben mit einem guten 
Job, hoher Lebensqualität und wesentlich niedrigeren Lebens-
haltungskosten im Vergleich zu Deutschland. Hinter dem 
Projekt Czech Your Talent stehen die tschechische Association 
of Business Service Leaders, CzechInvest und die tschechische 
Botschaft in Berlin.

Quelle: businessinfo.cz

KMU: Schnell und übersichtlich durch die 
Welt von Industrie 4.0

Kompass Industrie 4.0 unterstützt vor allem mittelständische 
Betriebe bei der Orientierung im Digitalisierungsprozess. Neu-
linge sowie Unternehmen in allen Phasen der digitalen Vernet-
zung finden hier Informationen über Workshops, Publikationen, 
Beispiele aus der Praxis oder Testzentren. Aktuell enthält der 
Kompass über 100 nichtkommerzielle Angebote verschiedener 
Institutionen und wird dieses Jahr um Angebote der Bundes-
länder und regionaler Initiativen erweitert. Der Kompass läuft 
auf der Plattform Industrie 4.0.

Quelle: plattform-i40.de

Die Weltspitze in angewandter Forschung 
kommt nach Tschechien

Tschechische Institutionen für angewandte Forschung, Univer-
sitäten und Industrieunternehmen werden eng mit der Fraun-
hofer Gesellschaft zusammenarbeiten. Die größte Organisati-
on für angewandte Forschung in Europa zählt zur Weltspitze. 
Der tschechische Regierungsrat für Forschung, Entwicklung 
und Innovationen und die Fraunhofer Gesellschaft haben Ende 
Mai ein Memorandum über eine Kooperation unterzeichnet. 
Das geplante gemeinsame Forum für angewandte Forschung 
entsteht im Rahmen des strategischen Dialogs zwischen 
Tschechien und Deutschland.

Quelle: vlada.cz

Wirtschaft wächst solide, Arbeitslosigkeit 
sinkt

Im ersten Quartal 2017 stiegen das deutsche und das tschechi-
sche BIP im Jahresvergleich um je 2,9 %. Hauptgründe dafür 
waren jeweils die gestiegene Auslandsnachfrage, die erhöhte 
Binnennachfrage und in Deutschland zudem gestiegene Inves-
titionen. Die Arbeitslosenquote sank in den ersten drei Monaten 
in Deutschland auf 3,9 %, in Tschechien, dem Land mit dem 
niedrigsten Wert in der EU, auf 3,4 %. 

Quelle: czso.cz, destatis.de

Open-Innovation-Plattform (OIP) des BMWi: 
künstliche Intelligenz und intelligente 
Vernetzung

Was kann künstliche Intelligenz heute leisten und wo liegen die 
Risiken? Welche Möglichkeiten ergeben sich für Deutschlands 
Kommunen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Startups 
und Unternehmen? Als Teil der Initiative Intelligente Vernetzung 
hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine 
Plattform geschaffen, auf der das Thema künstliche Intelligenz 
und ihre Anwendung öffentlich diskutiert wird. 

Quelle: bmwi.de, oip.netze-neu-nutzen.de

Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft 
kommt voran

Das BMWi veröffentlichte den Monitoring-Report Wirtschaft  
DIGITAL 2017. Der jährliche Bericht enthält die neuesten  
Kennzahlen zur Digitalisierung und Vernetzung der deutschen 
Wirtschaft. Analysiert werden elf Kernbranchen aus der ge-
werblichen Wirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe und dem 
Dienstleistungssektor. Demnach nutzt bereits jedes dritte Unter-
nehmen „Smart Services“, jedes fünfte „Big Data“. Am stärksten 
digitalisiert ist die IKT-Branche mit 78 von 100 Indexpunkten.

Quelle: bmwi.de

N E W S . D E / C Z / W I R T S C H A F T S N A C H R I C H T E N
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Das neue Kompakt-SUV der Marke 

ŠKODA heißt KAROQ. Der Name 

und seine Schreibweise haben 

ihren Ursprung in der Sprache 

der Alutiiq, einem Ureinwohner-

Stamm, der auf einer Insel vor 

der Südküste Alaskas lebt. Mit 

dem Namen des neuen Kompakt-SUV 

lehnt sich ŠKODA an die Schreib-

weise des ŠKODA KODIAQ an 

und schafft so eine einheitliche 

Nomenklatur für bestehende 

und künftige SUV-Modelle. 

Der ŠKODA KAROQ, der Mitte Mai 

in Stockholm erstmals der 

Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 

stellt einen weiteren Meilen-

stein der ŠKODA SUV-Offensive dar.

ŠKODA  KAROQ
„Der ŠKODA KAROQ ist ein komplett neu entwickeltes 
SUV, das in allen Dimensionen neue Maßstäbe für unsere 
Marke und in seiner Fahrzeugklasse setzt. Mit diesem 
Modell bringen wir sowohl die charakteristischen Stärken 
von Fahrzeugen der Marke ŠKODA, als auch die emoti-
onale Designsprache in die SUV-Kompaktklasse“, sagt 
der ŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier. 
„Der ŠKODA KAROQ überzeugt mit seiner einzigartigen 
Marken- und einer unverwechselbaren Produktidentität“, 
so Maier weiter.

Die Inspiration für den Namen des ŠKODA KAROQ liefer-
ten – wie bereits beim ŠKODA KODIAQ – die Bewohner von 
Kodiak Island. Der abgelegene Archipel vor der Südküste 
Alaskas liegt auf dem 57. nördlichen Breiten- und dem 
153. westlichen Längengrad und fasziniert durch seine 
wilde unberührte Natur. Die dort lebenden Ureinwohner 
vom Stamm der Alutiiq nennen Autos in ihrer Sprache 
„KAA'RAQ“. Als „RUQ“ bezeichnen sie den Pfeil, der im 
Markenlogo von ŠKODA das zentrale Element darstellt 
und die Dynamik der Marke zum Ausdruck bringt. Aus der 
Kombination beider Wörter entstand schließlich der Name 
für das neue Kompakt-SUV der Marke – ŠKODA KAROQ.

Im Rahmen der Strategie 2025 wird die Marke den Aus-
bau der Modellpalette in den kommenden Jahren weiter 
konsequent vorantreiben. Der Fokus liegt dabei vor allem 
auf der Erweiterung des SUV-Angebotes. Erst kürzlich 
wurde das neue große SUV-Modell ŠKODA KODIAQ in 
den Markt eingeführt. Der ŠKODA KAROQ ist für das 
Unternehmen nun der nächste Meilenstein.

P R  T E X T

Neues Kompakt- 
 Nové kompaktní  SUV

„ŠKODA KAROQ je zcela nově vyvinuté SUV, které 
bude ve všech dimenzích definovat nová měřítka 
pro naši značku a ve své třídě. S tímto modelem do 
třídy kompaktních SUV přinášíme jak charakteristic-
ké přednosti vozů značky ŠKODA, tak i emocionální 
designový jazyk,“ říká předseda představenstva 
společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „ŠKODA 
KAROQ přesvědčuje svou jedinečnou příslušností 
ke značce a nezaměnitelnou produktovou identitou,“ 
dodává Maier.

Inspiraci pro jméno ŠKODA KAROQ dali – stejně jako 
tomu bylo už u modelu ŠKODA KODIAQ – obyvatelé 
ostrova Kodiak. Odlehlé souostroví, které leží u jižního 
pobřeží Aljašky na 57. stupni severní šířky a na 
153. stupni západní délky, fascinuje svou divokou 
nedotčenou přírodou. Tamní původní obyvatelé 
z kmene Aleuťanů ve svém jazyce označují automo-
bily slovem „KAA‘RAQ“. „RUQ“ znamená šíp, který je 
i ústředním motivem loga značky ŠKODA, vyjadřu-
jícím dynamiku značky. Z kombinace obou slov pak 
vzniklo jméno nového kompaktního SUV značky – 
ŠKODA KAROQ.

V rámci Strategie 2025 bude značka v následujících 
letech důsledně pokračovat v rozšiřování modelové 
palety. Těžiště bude spočívat v rozšiřování nabídky 
modelů SUV. Nedávno bylo na trh uvedeno nové 
velké SUV ŠKODA KODIAQ. Model ŠKODA KAROQ 
je pro automobilku dalším milníkem.

Nové kompaktní SUV značky ŠKODA

se jmenuje KAROQ. Jméno a jeho

psaná podoba pochází z jazyka

Aleuťanů, kmene původních

obyvatel žijících na ostrově

u jižního pobřeží Aljašky.

Jménem nového kompaktního SUV

se ŠKODA přibližuje psané podobě 

jména ŠKODA KODIAQ, čímž 

vzniká jednotný systém názvů 

pro existující a budoucí modely 

kategorie SUV. ŠKODA KAROQ, 

která se veřejnosti poprvé 

představila v polovině května 

ve Stockholmu, představuje 

další milník SUV-ofenzívy 

značky ŠKODA.
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Mein gesamtes Berufsleben 
habe ich in deutschen oder 
österreichischen Familien-
unternehmen gearbeitet. 
Wir haben die Firma Bene 
Prag übernommen und zu 
Elan Interior umgestaltet. 
Zentral war für mich, die 
Firma zu einem verantwor-
tungsbewussten Unter-
nehmen zu machen – im 
bestmöglichen Sinne meiner 
eigenen Erfahrungen. Eine 
verantwortungsvolle Firma 
sollte nicht nur an Profit 

denken, sondern auch ihr 
Umfeld und ihren Markt 
entwickeln und fördern. Sie 
sollte heute schon an mor-
gen denken, auf nachhaltige 
Technologien setzen, Ausbil-
dung fördern und sich aktiv 
für die Gesellschaft einset-
zen. Aus diesen Gründen 
organisieren wir Seminare zu 
Themen wie Trends am Ar-
beitsplatz, Ergonomie oder 
gesundes Arbeitsumfeld in 
Unternehmen. Wir engagie-
ren uns im Tschechischen 
Rat für energieeffiziente 
Gebäude, der in einer nach-
haltigen Entwicklung einen 
der wichtigsten Programm-
punkte sieht.

Man muss sich klarmachen, 
dass es uns in der Geschich-
te noch nie so gut ging wie 
heute. Unternehmen haben 
nicht nur den Profit im Blick, 
sondern auch die Lebens-
qualität der Menschen 
in ihrem unmittelbaren 
Umfeld: Kunden, Mitarbeiter 
und die breite Öffentlichkeit. 
Die Frage ist, was Unterneh-
men zur Verbesserung der 
Lebensqualität tun können. 
Manchmal geht es um 
Kleinigkeiten: sich um die 

Umwelt kümmern, recyceln, 
den Schwächeren helfen 
oder die Mitarbeiter ermuti-
gen, sich bei gemeinnützigen 
Aktivitäten zu engagieren. 
Dabei muss die Geschäfts-
führung Verantwortung 
vorleben. Falls dies gelingt, 
sind der Lohn allgemeine 
Zufriedenheit sowie Freude 
an gemeinsam vollbrachter 
Arbeit, die zugleich ein Weg 
ist, der Gesellschaft Nutzen 
zu bringen. Eine verantwor-
tungsbewusste Firma von 
heute weiß, dass man auch 
auf ethische, nachhaltige 
und sinnvolle Art Geld ver-
dienen kann.

Většinu profesního života 
se pohybuji v rodinných 
firmách, ať již německých 
nebo rakouských. Když jsme 
převzali společnost Bene 
Praha a reformovali ji na 
Elan Interior, držel jsem se 
vize stát se odpovědnou 
firmou ve smyslu toho 
nejlepšího, co jsem dosud 
poznal. Odpovědná firma 
by měla být prospěšná 
nejen sobě, ale má rozvíjet 
a podporovat svoje prostředí 
i svůj trh. Měla by myslet 

nejen na dnešek, ale i na 
zítřek. Rozvíjet udržitelné 
technologie, podporovat 
vzdělávání a rozvoj,  
podílet se na aktivní práci 
pro společnost. Z těchto 
důvodů mimo jiné 
pořádáme vzdělávací 
semináře na téma trendů 
v pracovním prostředí 
či na téma ergonomie 
a zdravého vnitřního 
prostředí ve firmách. Jsme 
rovněž aktivními členy 
České rady pro šetrné 
budovy, kde je udržitelný 
rozvoj jedním z hlavních 
programových bodů.

Je důležité si přiznat, že 
dnes se máme nejlépe 
v historii. Firmy se mohou 
soustředit nejen na profit, 
ale i na kvalitu života lidí, 
kteří tvoří její ekosystémy: 
klientů, zaměstnanců 
a širší společnosti. 
Otázkou je, co mohou 
firmy udělat pro zvýšení 
kvality života obecně. 
Odpověď někdy spočívá 
v maličkostech: pečovat 
o své prostředí, recyklovat, 
pomáhat slabším nebo 

podporovat zaměstnance, 
aby se více zapojovali 
do komunitních aktivit. 
Má to ale jeden háček: 
vedoucí firem musejí jít 
sami příkladem a lidem 
ukázat, jak žít odpovědně. 
Pokud se to podaří, 
odměnou je celková 
spokojenost, smysl 
a radost ze společné 
tvorby, která již není jen 
prací, ale cestou, jak 
být obecně prospěšným. 
Odpovědnou firmou 
je dnes ta, která ví, že 
vydělávat se dá i etickým, 
udržitelným a smyslupl-
ným způsobem.

Tomáš B. 
Andrejsek

Oleg 
Spružina

Managing Partner
ELAN Interior

Generaldirektor | generální ředitel
TÜV SÜD Czech
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Ich verbinde mit Verantwor-
tung vielmehr die Herausfor-
derung, mit Unsicherheiten 
in der Zukunft umzugehen. 
Verantwortung bedeutet 
Unsicherheiten zu erkennen, 
diese einschätzen zu können 
und daraus die richtigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Dies dürfte ein Grund sein, 
weshalb in großen Unter-
nehmen viel in Manage-
mentinformationssysteme 
investiert wird. Allerdings 
bilden die meisten dieser 

Systeme ausschließlich die 
Vergangenheit ab. Unsicher-
heiten in der Zukunft bleiben 
bestehen! Alle Unternehmen 
befinden sich heute in einem 
Überlebenskampf. Sie werden 
von immer intelligenterer 
Technologie einerseits und 
dem demografischen Wandel 
andererseits in die Zange 
genommen. Mit diesen Unsi-
cherheiten umzugehen wird 
immer schwieriger. Deshalb 
bedeutet Unternehmensver-
antwortung für mich, mutig 
zu sein und die Fähigkeit, 
nach einem gescheiterten 
Versuch weiterzumachen.

Pro mě představuje odpo-
vědnost spíše výzvu, jak se 
v budoucnu vyrovnávat 
s nejistotami. Odpovědnost 
znamená tyto nejistoty 
rozpoznat, umět je 
odhadnout a vyvodit z nich 
správné závěry. To je zřejmě 
důvod, proč velké firmy 
investují velké částky do 
manažerských informačních 
systémů. Většina těchto 
systémů ovšem vyobrazuje 
výhradně minulost a nikoliv 
nejistoty v budoucnosti. 

Všechny firmy dnes bojují 
o přežití. Na jedné straně čelí 
stále inteligentnějším tech-
nologiím, na straně druhé 
demografickým změnám. 
Bude stále obtížnější se 
s těmito nejistotami 
vyrovnat. Proto je pro mě 
odpovědná firma taková, 
která je odvážná a umí 
přestát nezdary.

Verantwortung ist für 
mich ein wichtiger Teil des 
Miteinanders. Dabei ist die 
Unternehmensführung 
gegenüber Angestellten 
ebenso verantwortlich wie 
gegenüber den Kunden, den 
Lieferanten und der Umwelt. 
Eine erfolgreiche Firma kann 
man nicht aufbauen, ohne 
eine verantwortungsvolle  
Zusammenarbeit, den 
gegenseitigen Respekt und 
das Vertrauen der einzelnen 
Mitarbeiter zu fördern. So 

können sie die bestmögliche 
Leistung abrufen und zu 
einer erfolgreichen Entwick-
lung beitragen. Allerdings 
darf man die Verantwortung 
der Unternehmensführung 
nicht als eine Liste von 
Vorschriften, Slogans oder 
Gedanken und Erklärungen 
begreifen, die auf Web-
seiten und in Leitfäden 
veröffentlicht werden. Für 
mich ist Verantwortung eine 
Charaktereigenschaft von 
Management und Füh-
rungspersonen, die in alle 
Firmenbereiche hineinwirkt 
und sich in verantwortungs- 
vollem Handeln aller Ange-
stellten äußert.

Odpovědnost vnímám jako 
důležitou součást širokého 
řetězce vzájemně propoje-
ných vztahů. Odpovědnost 
vedení firmy začíná 
u vztahu k zaměstnan-
cům, projevuje se v jednání 
se zákazníky, dodavateli 
a pokračuje odpovědností 
k životnímu prostředí. 
Nelze vybudovat úspěšnou 
firmu bez pochopení, 
že pouze odpovědná 
spolupráce, vzájemná 
důvěra a respekt posilují 

schopnost jedince – 
zaměstnance podat 
co nejlepší výkon pro 
úspěšný rozvoj firmy. 
Avšak odpovědnost vedení 
firmy nelze chápat jako 
soubor předpisů, sloganů 
či na webu a v příručkách 
napsaných myšlenek nebo 
prohlášení. Odpovědnost 
chápu jako charakterovou 
vlastnost managementu 
a lídrů, která prorůstá 
všemi složkami firmy 
a následně se projevuje 
odpovědným jednáním 
všech zaměstnanců 
společnosti.

Rainer 
Schumacher

Libor 
Galatík

Managing Director 
xITee

Direktor | ředitel
Murtfeldt Plasty 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Was bedeutet für mich 
Co pro mě znamená

Unternehmensverantwortung?
být odpovědnou firmou?
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Brno je teď všude vychvalováno jako skvělé 
město, lepší než Praha. Dovolte mi ale, abych 
začal jinak. Co se vám na životě v Brně nelíbí?

Například modernizace, respektive realizace brněn-
ského nádraží. To je myslím naše úplně nejslabší místo. 
Také se snažíme připravit několik projektů, které Brnu 
dlouhodobě chybí, zejména v oblasti sportovní infra-
struktury. Chybí nám multifunkční hala, chybí nám 
fotbalový stadion, což je podle mě v Německu něco 
naprosto nepochopitelného...

V Německu zase máme slabiny v hokeji...
 
 Máme špičkovou filharmonii, která nemá kde hrát. 
To jsou věci, které městu chybí, a mně dlouhodobě 
vadí, že se je nedaří dostatečně rychle realizovat.
 
A čeho si naopak vy osobně ceníte?

Důležité je, že Brno je mladé, studentské město. Žije 
tady 70 tisíc studentů. To samozřejmě výrazně oživuje 
veškerý život a veřejný prostor jako takový a dělá Brno 
Brnem.

 
Od konce roku 2014 jste primátorem druhého nej-
významnějšího města v ČR. Vaše funkční období 
je často v porovnání s vašimi předchůdci hodno-
ceno pozitivně. Co považujete za svůj největší 
úspěch?

 Pokud by byla pravda, co říkáte, pak považuji  
za největší úspěch, že je toto povědomí vůbec vytvo-
řeno. Dnes má koalice pět členů a komunikace  
je tedy poměrně složitá. Za největší úspěch považuji,  
že koalice je životaschopná, že realizuje kroky  
k projektům, o kterých jsem mluvil. Za velký úspěch 
také považuji, že se v Brně podařilo udržet mistrov-
ství světa motocyklů MotoGP, protože si neumím 
představit, že by v Brně motorky nebyly. Z Německa 
každý rok přijede několik desítek tisíc návštěvníků. 
Dále jsme v roce 2015 nabyli 100 procent vlastnických 
podílů v brněnských veletrzích, což je naše srdeční 
záležitost. To má obrovský význam a budeme se 
pokoušet tyto aktivity dále rozvíjet, protože veletrhy 
k Brnu patří.

Brünn wird derzeit überall gelobt als tolle 
Stadt. Besser als Prag. Wenn Sie erlauben, be-
ginne ich andersherum. Was gefällt Ihnen nicht 
an Brünn?

Zum Beispiel die Modernisierung des Hauptbahnhofs, oder 
besser: wie das Projekt umgesetzt wird. Das ist, denke ich, 
unser größter Schwachpunkt. Wir versuchen zudem, meh-
rere Projekte vorzubereiten, die Brünn schon seit langem 
fehlen, vor allem Sportstätten. Wir haben keine Multifunk-
tions-Arena und kein Fußballstadion, was wohl in Deutsch-
land niemand verstehen würde…

In Deutschland sind wir wiederum schwach im Eis-
hockey ... 

 Wir haben in der Stadt ein hervorragendes philharmoni-
sches Orchester, es hat aber keinen Ort für seine Konzerte. 
Diese Dinge fehlen der Stadt, und mich stört schon lange, 
dass sich das nicht schnell genug ändert. 

Und was würden Sie an Brünn besonders loben?

Ganz wichtig ist, dass Brünn eine junge Uni-Stadt ist. Ins-
gesamt 70.000 Studenten leben hier. Das belebt ungemein 
die Stadt und den öffentlichen Raum – und macht Brünn zu 
Brünn.
 
Seit Ende 2014 sind Sie Oberbürgermeister der 
zweitwichtigsten Stadt in Tschechien. Ihre Amts-
zeit wird häufig – im Vergleich zu denen Ihrer 
Vorgänger – positiv bewertet. Was halten Sie 
bisher für Ihren größten Erfolg?

 Wenn wahr wäre, was Sie sagen, dann würde ich für 
den größten Erfolg halten, dass dieser Eindruck überhaupt 
entstanden ist. Die Koalition in der Stadt besteht aus fünf 
Parteien und Vereinigungen, was die Verständigung relativ 
schwer macht. Für den größten Erfolg halte ich, dass die 
Koalition funktionsfähig ist und den Weg in Richtung jener 
Projekte beschreitet, die ich genannt habe. Als großen 
Erfolg sehe ich zudem, dass Brünn den Motorrad Grand Prix 
hier halten konnte, denn ich kann mir die Stadt nicht ohne 
die schnellen Maschinen vorstellen. Jedes Jahr kommen aus 
Deutschland mehrere Zehntausend Besucher zum Grand 
Prix. Auch die Brünner Messe, die seit 2015 komplett im 
Besitz der Stadt ist, ist eine Herzenssache und von großer 
Bedeutung, und wir werden uns bemühen, noch aktiver zu 
werden, denn die Messe gehört einfach zu Brünn.
 
Wirtschaft machen Menschen. Wie wichtig ist der 
Oberbürgermeister für die ökonomische Entwick-
lung der Stadt? Und worauf haben Sie hingegen 
keinen oder nur wenig Einfluss?

Der Oberbürgermeister soll nicht vorrangig definieren, 
in welche Richtung sich die Wirtschaft entwickeln soll. 
Dennoch spielt er eine wichtige Rolle für die Kontakte zu 
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PETR VOKŘÁL
DER OBERBÜRGERMEISTER 
DER STADT BRÜNN IM GESPRÄCH
… über sein Amt, die Stärken und Schwächen  
seiner Stadt, das „Ökosystem“, in dem Investoren 
und Startups sich pudelwohl fühlen, und die alte 
Frage „Was hat sie, was ich nicht habe?“.

ROZHOVOR S PRIMÁTOREM 
MĚSTA BRNO
…o jeho úřadě, silných a slabých stránkách  
jeho města, ekosystému, v němž se investoři  
a startupy cítí jako ryba ve vodě, prostě o tom, 
jak Brno tak trochu vyzrálo na Prahu.

I N T E R V I E W  |  R O Z H O V O R

„Umím přečíst čísla
   trochu jinak.”
„Ich kann Zahlen etwas anders lesen.”

Interview: Christian Rühmkorf
Foto: Marie Schmerková

>>> >>>
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Byznys je o lidech. Jak důležitá je osobnost 
primátora pro ekonomický rozvoj města? A na co 
naopak nemáte žádný nebo jen malý vliv?

Pozice primátora není primárně o tom, že by defino-
val, kam se bude vyvíjet byznys. Ale přesto sehrává 
důležitou roli při kontaktech s investory, aby investor 
pochopil, zda ve městě je, nebo není prostor pro jeho 
byznys. Znám to i z druhé strany. Po Evropě jsem se 
pokoušel realizovat různé akvizice a vím, jak na mě 
působily různé politické reprezentace. Je důležité, aby 
primátor dokázal udělat město atraktivním pro inves-
tory a při prvním kontaktu vytvořil takovou atmosféru, 
aby tady investor zůstal.
 
Dlouho jste pracoval ve vysoké manažerské 
funkci v mezinárodní firmě. K čemu vám jsou  
manažerské zkušenosti ze soukromé sféry  
ve funkci primátora?

Rozdíl v řízení firmy a města není zásadní. Velkým 
rozdílem ale je, že ve firmě má ředitel pod sebou 
náměstky, kteří jsou jeho přímí podřízení. V koalici 

je to o trvalém vyjednávání. Zkušenosti při řízení 
projektu je při tom možné využít při dlouhodobých 
investicích, protože člověk už ví, že ne vše lze udělat ze 
dne na den a že vše má nějaký postup. A aby se něco 
podařilo, je potřeba z bodu A do bodu B projít několika 
milníky. A v neposlední řadě umím přečíst čísla trochu 
jinak. Takže myslím, že i rozhodování o firmách, které 
patří městu, je pro mě daleko snazší a daleko lépe se  
v něm orientuji.
 
Šéf hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej 
Babiš tvrdil, že stát se má řídit jako firma. 

Mně se líbilo, že pan předseda k tomu dodal, jako 
„rodinná firma“. Myslím, že princip není o tom, že 
jeden šéf jen diktuje, ale že bychom se měli chovat 
hospodárně, že by věci měly být řízeny racionálně a co 
nejefektivněji. Jsem přesvědčen o tom, že mezi firmou 
a městem není rozdíl. Zásadní rozdíl mezi byznysem  
a politickým řízením je v tom, že pokud je koalice takto 
barevná jako u nás, je trochu složité vše ukočírovat 
tak, aby se průřezově splnilo to, k čemu jsme se jako 
koalice zavázali.
 
Brno si vybraly mezinárodní, často softwarové 
koncerny jako SAP, Red Hat, Siemens, Honey-
well, AVG, NetSuite atd. Co je klíčem k tomuto 
úspěchu?

Tady hrají roli tři aspekty. V 90. letech tu vznikl tech-
nologický park, který byl skutečně startérem pro to, 
že se zde firmy začaly usazovat a růst. Například IBM 
tady začínala s malou základnou a dnes má přes 
3000 zaměstnanců. Druhým aspektem je, že se na 
vysokých školách a univerzitách podařilo vybudovat 
zázemí pro nábor špičkových absolventů. A třetím je, 
že se podařilo nastavit velmi dobrou spolupráci – my 
tomu říkáme ekosystém – mezi firmami, univerzitami, 
městem a krajem. Prostřednictvím Jihomoravského 
inovačního centra (JIC) se tady vytvořilo zázemí  
k tomu, aby mohly vznikat startupy, ze kterých 
vyrostou miliardové firmy jako Skypicker/Kiwi a Y-Soft. 
Je to kombinace dobré práce s investory s včasným 
vybudováním zázemí pro další rozvoj. Dnes se všichni 
snaží okopírovat to, co se Brnu podařilo. Ale nevím, 
jestli to je opakovatelné. Brno si tu pozici vytvořilo 
v době, kdy to v Česku nebylo běžné.
 
Nebojíte se, že teď, když má Brno větší sex 
appeal a new economy atd., vznikne propast mezi 
staršími Brňany a těmi mladými, nově příchozí-
mi, někdy i cizinci? Co se týče znalostí cizích 
jazyků, je co zlepšovat…

S tím naprosto souhlasím. Zažil jsem to sám. Na 
gymplu jsem se učil německy. Ale pořádně, abych byl 
schopen komunikovat, jsem se naučil, až když jsem 
začal pracovat v rakouské firmě. To že se zde prostředí 

den Investoren – damit diese wissen, ob für ihr Business in 
der Stadt Platz ist oder nicht. Ich selbst habe früher als 
Unternehmer in ganz Europa Akquisitionen getätigt und 
dabei erfahren, wie unterschiedlich politische Repräsentan-
ten auf mich gewirkt haben. Ein Oberbürgermeister sollte 
eine Stadt attraktiv machen für Investoren und beim ersten 
Kontakt eine Atmosphäre schaffen, die den Investor zum 
Bleiben animiert.
 
Sie haben lange als Top-Manager in einer inter-
nationalen Firma gearbeitet. Was nützt Ihnen 
heute Ihre Managererfahrung aus der Wirtschaft?

Es besteht kein grundlegender Unterschied zwischen der 
Führung einer Stadt und einer Firma. Deutlich anders ist 
jedoch, dass ein Firmenchef seinen Stellvertretern Anweisun-
gen geben kann. In einer politischen Koalition muss dagegen 
ständig verhandelt werden. Bei Langzeitinvestitionen sind 
aber die Managererfahrungen nützlich. Man weiß, dass 
sich nicht alles vom einen auf den anderen Tag umsetzen 
lässt und die Dinge unterschiedliche Herangehensweisen 
brauchen. Um etwas zu erreichen, muss man von A nach B 
mehrere Meilensteine passieren. Und nicht zuletzt kann ich 

auch Zahlen etwas anders lesen. Ich denke auch, dass ich 
leichter Entscheidungen fällen kann über städtische Firmen 
und mich in der Materie besser auskenne. 

Auch ANO-Chef und Ex-Finanzminister Andrej Babiš 
behauptet ja, dass der Staat wie eine Firma ge-
führt werden sollte. 

Mir gefällt, dass unser Parteivorsitzender noch ergänzend 
gesagt hat: „wie ein Familienunternehmen“. Bei diesem 
Prinzip geht es nicht darum, dass ein Chef diktiert, son-
dern dass wir sparsam sind und die Geschäfte rational 
und so effektiv wie möglich führen. In diesem Punkt bin 
ich überzeugt, dass zwischen einer Firma und einer Stadt 
kein Unterschied besteht. Grundlegend anders ist es, eine 
bunte politische Koalition zu führen und trotzdem alles so 
zu meistern, dass wir im Schnitt das erfüllen, zu was wir uns 
als Koalition verpflichtet haben.
 
Internationale Konzerne, meist aus der IT-Bran-
che wie etwa SAP, Red Hat, Siemens, Honeywell, 
AVG oder NetSuite, haben Brünn als Standort 
gewählt. Welches Rezept ist der Schlüssel zu 
diesem Erfolg?

Drei Aspekte spielen hierbei eine Rolle. In den 1990er Jahren 
ist hier ein Technologiepark entstanden, der wirklich ein 
Beschleuniger dafür war, dass sich Firmen angesiedelt 
haben und gewachsen sind. IBM hat hier zum Beispiel mit 
einer kleinen Niederlassung begonnen und beschäftigt heu-
te über 3.000 Angestellte. Der zweite Aspekt ist, dass an 
den Hochschulen und Universitäten ein Umfeld geschaffen 
wurde, in dem die Firmen Spitzen-Absolventen anwerben 
können. Und drittens wurde eine sehr gute Kooperation 
zwischen Firmen, Universitäten, Stadt und Kreis geschaf-
fen, die wir „Ökosystem“ nennen. Durch das Südmährische 
Innovationszentrum (JIC) entstand eine Infrastruktur 
für Startups, aus denen Firmen mit Milliardenumsätzen 
erwachsen sind wie Skypicker/Kiwi und Y-Soft. Es ist die 
Kombination aus dem guten Draht zu den Investoren und 
dem rechtzeitigen Aufbau eines Umfeldes für Wachstum. 
Mittlerweile versuchen alle zu kopieren, was Brünn gelun-
gen ist. Ich weiß nicht, ob sich das wiederholen lässt. Brünn 
hat seine Stellung zu einer Zeit ausgebaut, als das so in 
Tschechien noch nicht üblich war.
 
Wenn Brünn jetzt einen größeren Sexappeal und 
eine New Economy hat, befürchten Sie dann nicht 
eine Spaltung zwischen den alteingesessenen 
Brünnern und den jungen, internationalen Neu-
ankömmlingen? Die Fremdsprachenkenntnisse hier 
sind auch ausbaufähig …

Da kann ich nur zustimmen. Ich habe das selbst er-
lebt. Am Gymnasium habe ich zwar Deutschunterricht 
gehabt, aber richtig Deutsch gelernt habe ich erst, als 
ich für eine österreichische Firma gearbeitet habe. Dass 
das Umfeld hier immer internationaler wird, motiviert 
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internacionalizuje, je motivací pro mladé a propojuje 
jednotlivé skupiny. Brno bylo historicky mezinárodním 
městem. Jsem rád, že nyní je opět kosmopolitní.  
Ti starší to mohou vnímat jako vzdalování. Já to vidím 
spíš jako pojítko.
 
Které tři věci v současné době potřebuje velké 
město jako Brno, aby bylo moderní a hospodářsky 
atraktivní lokalitou? 

Samozřejmě je to ekonomická stabilita města, protože 
bez toho to rozvíjet nejde. Jedna věc je oblast bydlení. 
Chceme, aby město dokázalo vytvořit nabídku pro 
příjemný život. Je důležité, aby město fungovalo nejen 
v „busy day“, ale i pro volný čas. To je podle mě  
i pro investory stále důležitější. A pak je to samozřejmě 
dopravní dostupnost města. Tady má Brno ještě trošku 
dluh vůči investorům i obyvatelům.
 
Co vlastně všichni vidí na Brně? A co Praze 
chybí?

Brňáci mají zvláštní vztah k Praze. Myslím si, že Brno 
má jednu věc: jistou lehkost bytí. Není přetíženo 
turisty, člověk se v centru nemusí prodírat davy  
a může si života v Brně užít a zároveň je tady 
poměrně špičková nabídka všeho. Brno při tom má 
stále atmosféru – teď se na mě možná budou Brňané 
zlobit – provinčního města se špičkovou kvalitou 
života. To Praha nemá.
 
A když porovnáte tato dvě města z ekonomického 
hlediska?
 
Praha má jednu obrovskou výhodu: Díky centrálním 
orgánům, ministerstvům a tak dále tam sídlí celá řada 
firem, mají tam svoje „quartery“ a podobně. Tomu 
nelze konkurovat. Ale naopak Brno má takovou tu 
kompaktnost ekosystému. To je velká výhoda boomu, 
který to nastartoval.

Heslo smart city. Jak daleko k němu má Brno?  
A jaké konkrétní kroky plánujete do roku 2020?

Smart city… Smart je dnes všechno.

Je to buzzword…

Ano, přesně tak. Nebudu lhát, když řeknu, že jsme 
smart. Ale ke skutečnému smart city nám ještě pár 
věcí chybí. Určitě bychom chtěli zjednodušit fungo-
vání úřadu, pod heslem e-government. V tom nám 
zatím česká legislativa moc nepomáhá, ale budeme 
se snažit to postupně budovat. A pak samozřejmě 
mobilita. Pokud bychom všechno postavili jenom 
na klasické mobilitě, brzy tady budou parkovat tři 
auta nad sebou a nevejdeme se sem. A pak zapojení 
veřejnosti. Lidé by měli říct, co považují za „chytré“ 

a kam chtějí město směřovat. A z tohoto pohledu 
jsme teď poprvé ve fázi přípravy participativního 
rozpočtu.

Každé vedení města i všechny vlády říkají, že 
chtějí občany zapojit do rozhodovacích procesů. 
Jak chcete zapojit občany do strategie 2050, aby 
mohli více ovlivňovat to, co vzniká ve městě?
 
Není to tak, že by nám dva lidé z výzkumného ústavu 
na smart city namalovali, jak to bude fungovat. Do 
komunikace o strategii se skutečně snažíme zapojit 
zejména širokou odbornou veřejnost, ale zároveň ko-
munikovat i s běžnou veřejností. Po roce příprav jsme 
letos spustili první ročník brněnského participativ-
ního rozpočtu, kde široká veřejnost může navrhnout 
pro Brno veřejně prospěšné projekty, z nichž Brňáci 
v hlasování vyberou ty, které město zrealizuje. Je to 
první krok a uvidíme, jaké spektrum projektů se začne 

objevovat, kolik peněz na to budeme muset uvolnit. 
Pokud to bude úspěšné, není důvod, proč by se ve-
řejnost neměla podílet na definování strategických 
projektů.

Na jedné straně smart city a na druhé brněnské 
hlavní nádraží, které je spíše protikladem 
moderního města. Příchozí má pocit, že se vrací 
do raných 90. let. Co bude s tímto kontroverz-
ním nádražím?

Čekáme na dokončení studie proveditelnosti, kterou 
vytváří ministerstvo dopravy. Bohužel to nabírá 
zpoždění. Ale budeme respektovat výsledky studie 
právě proto, aby se rozhodlo jednak o poloze a jednak 
o formě nádraží. Realizační fáze bude minimálně 
deset let. Takže musíme zlepšit současný přístup 
na nádraží. V poslední době se snažíme zpříjem-
nit prostor před nádražím, vnitřní parter i přístup 
do podchodů. Stále se nám nedaří vymýtit některé 
stánkové prodeje, aby to nevypadalo jako příjezd do 
Hanoje. Ale než bude realizováno skutečně moderní 

die jungen Leute und verbindet die einzelnen Gruppen. 
Historisch war Brünn früher eine internationale Stadt, 
und ich bin froh, dass sie es heute wieder ist. Die Älteren 
mögen das für eine Entfremdung halten, ich sehe darin 
eher ein Bindeglied.
 
Welche drei Dinge braucht eine Großstadt wie 
Brünn, damit sie modern und wirtschaftlich at-
traktiv ist? 

Selbstverständlich ist das wirtschaftliche Stabilität, ohne 
die wäre keine Entwicklung möglich. Dann geht es um die 
Wohnsituation. Wir wollen, dass die Stadt die Voraussetzun-
gen für ein angenehmes Leben schafft. Es ist wichtig, dass 
Brünn nicht nur im Arbeitsalltag brummt, sondern auch in 
der Freizeit. Das wird auch für Investoren immer wichtiger. 
Und dann geht es auch um die Verkehrsanbindung. In dem 
Bereich hat Brünn noch eine kleine Bringschuld gegenüber 
Investoren und Einwohnern. 

Was hat Brünn, das Prag nicht hat? 

Die Brünner pflegen ja eine spezielle Beziehung zu Prag. Ich 
denke, eines hat sicher nur Brünn: eine gewisse Leichtigkeit 
des Seins. Die Stadt ist nicht von Touristen überlaufen, man 
muss sich im Zentrum nicht durch die Massen wühlen und 
kann das Leben genießen. Zugleich bietet die Stadt enorm 
viel. Und dabei hat Brünn immer noch – jetzt werden sich 
die Brünner vielleicht ärgern – die Atmosphäre einer Pro-
vinzstadt, aber mit einer spitzen Lebensqualität. Das kann 
Prag nicht vorweisen.
 
Und wenn Sie beide Städte aus ökonomischer Sicht 
vergleichen? 

Prag hat einen großen Vorteil: Wegen der ganzen Verwal-
tungsorgane und den Ministerien in der Stadt hat eine ganze 
Reihe von Firmen dort ihr „Headquarter“. Damit können wir 
nicht konkurrieren. Brünn hat hingegen dieses kompakte 
„Ökosystem“ – und das ist der Grund für den Boom.

Stichwort Smart City. Wie weit ist Brünn davon 
entfernt? Und welche konkreten Schritte planen 
Sie bis 2020?

Smart City … heute ist ja alles smart.

Ein Buzzword …

Ja, genau. Ich lüge nicht, wenn ich behaupte, dass wir schon 
smart sind. Aber zu einer richtigen Smart City fehlen uns 
noch ein paar Dinge. Wir wollen noch die Verwaltung verein-
fachen, Stichwort E-Government. Die tschechischen Gesetze 
helfen da nicht sonderlich, aber wir bemühen uns, das lang-
sam aufzubauen. Und dann natürlich die Mobilität. Wenn 
wir nur auf die klassischen Verkehrskonzepte bauen, würden 
bald drei Autos übereinander parken und wir nicht mehr in 
die Stadt passen. Und dann die Bürger. Die Menschen sollten 
sagen, was sie für „intelligent“ halten und in welche Rich-
tung sich die Stadt entwickeln soll. Daher bereiten wir gerade 
zum ersten Mal einen partizipativen Haushalt vor.

Jede Stadtverwaltung oder Regierung sagt, dass 
sie die Bürger einbinden will. Wie wollen Sie 
die Brünner an der Strategie 2050 beteiligen und 
ihren Einfluss auf das steigern, was in der Stadt 
entsteht?
 
Es ist nicht so, dass zwei Leute aus einem Forschungs-
institut für Smart Cities für uns geplant haben, wie das 
funktionieren wird. Vielmehr versuchen wir, vor allem die 
weitere Fachöffentlichkeit in die Debatte über die Stra-
tegie einzubinden, aber auch mit der Öffentlichkeit zu 
kommunizieren. Nach einem Jahr Vorbereitung haben wir 
2017 den ersten partizipativen Brünner Haushalt gestar-
tet. Dabei können alle Brünner sinnvolle Projekte für die 
Stadt vorschlagen und dann darüber abstimmen, welche 
Projekte die Stadt umsetzen soll. Das ist der erste Schritt. 
Wir werden sehen, welches Spektrum an Projekten dabei 
herauskommt und wie viel Geld wir dafür aufwenden 
müssen. Falls das aber erfolgreich verläuft, können wir die 
Öffentlichkeit auch an der Auswahl strategischer Projekte 
beteiligen.
 
Auf der einen Seite die Smart City - und auf der 
anderen der Brünner Hauptbahnhof, der eher das 
Gegenteil einer modernen Stadt ist. Wer dort 
ankommt, fühlt sich in die früheren 1990er Jahre 
zurückversetzt. Was geschieht mit dem kontrover-
sen Bahnhof?

Wir warten gerade auf eine Machbarkeitsstudie, die vom 
Verkehrsministerium erstellt wird. Leider ist es da zu zeitlichen 
Verzögerungen gekommen. Aber wir wollen die Ergebnisse 
der Studie respektieren, damit wir sowohl über Lage als auch 
Form des Bahnhofs entscheiden können. Die Umsetzung wird 
mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen. Wir müssen daher 
schon jetzt den Zugang zum Bahnhof verbessern. Seit einem 
Jahr bemühen wir uns, den Bereich vor dem Gebäude, das 

„Dnes se všichni snaží
   okopírovat to, co se 
    Brnu podařilo.”
„Mittlerweile versuchen alle zu kopieren, was Brünn 
gelungen ist.”

„Eine Infrastruktur für 
   Startups, aus denen 
    Milliardenfirmen 
     erwachsen.”
„Zázemí pro startupy, ze kterých vyrostou 
miliardové firmy.”
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Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 1238/2, 627 00 Brno
tel.: 548 126 111, e-mail: info@boschrexroth.cz
www.boschrexroth.cz

S námi začíná budoucnost 
již dnes To sedí!

nádraží, což bude někdy 2027/28, nádraží už nebude 
takovým bolavým místem.

Zásobování energií, decentralizace atd., to 
jsou velmi důležitá témata i ohledně smart 
city. Jaké jsou hlavní úkoly moderní energetic-
ké koncepce Brna?

Dosavadní energetická koncepce byla postavená 
zejména na pilířích, které jsou vlastněny městem. To 
znamená zásobování teplem centrálně přes teplárny, 
primárně ze zásadního zdroje, případně prostřednic-
tvím společnosti pro nakládání s odpady, kterou také 
vlastní město. Chtěli bychom stále zvyšovat podíl 
„waste to energy“. Určitě budeme držet také koncepci 
centrálního zásobování teplem. Ale řešíme i nové 
módy, které by teplárny měly rozvíjet.

Co by to mohlo být?

Uvažovalo se o zpracování biomasy, uvažujeme napří-
klad o solárních záležitostech. Jedna věc je zásobování 
a druhá je bezpečnost zásobování energiemi. Určitě 
nás čeká i komunikace s distributory, abychom byli 
rezistentní vůči blackoutu a podobně. Bude to ještě 
poměrně dost práce.

Četl jsem, že chcete motivovat občany, aby in-
vestovali do energetiky. To zní zajímavě.

Zatím ještě nejsme tak daleko, ale bavíme se o tom. 
Chtěli bychom, aby se lidé sami podíleli na inves-
ticích a byli tedy sami sobě investory. Ale volební 
období je neuvěřitelně krátké, čtyři roky bohužel 
utečou jak voda.

Vy jste zároveň i místopředsedou hnutí ANO.  
V Praze je před volbami a po vládní krizi 
celkem „dusno“. Jste rád, že je do Prahy tak 
daleko?

Z této situace jsem trošku nešťastný. Tato vláda patřila 
k těm nejlepším, co si pamatuji. Je to škoda. Nám 
tady opravdu „visí“ několik věcí, které by vláda měla 
schválit tak, abychom mohli pokračovat v realizaci 
některých investic.

Funkce na vládní úrovni pro vás nepřichází 
v úvahu? Takže „Brno dobrý“?

Brno určitě dobrý . Samozřejmě nikdy neříkej nikdy. 
Všechno má svůj čas. Člověk by ale měl alespoň jedno 
volební období dotáhnout do konce, aby ukázal, jestli 
na to má.

Pane primátore, děkujeme vám za rozhovor. ■

Erdgeschoss im Inneren sowie den Zugang zu den Unterfüh-
rungen zu verschönern. Einige Verkaufsstände haben wir aber 
bis jetzt nicht beseitigen können, wir wollen jedoch nicht, dass 
es aussieht wie bei der Ankunft in Hanoi. Noch bevor dann 
wirklich ein moderner Hauptbahnhof entsteht, also irgend-
wann 2027/28, wird der Ort schon kein solcher Schandfleck 
mehr sein.

Energieversorgung, Dezentralisierung usw. – das 
sind alles auch wichtige Themen für Smart City. 
Welches sind die Hauptaufgaben für ein modernes 
Energiekonzept in Brünn?

Das bisherige Energiekonzept beruht vor allem auf Pfeilern, 
die Eigentum der Stadt sind. Das bedeutet eine zentrale Wär-
meversorgung durch Heizkraftwerke, primär aus der jewei-
ligen Hauptenergiequelle, gegebenenfalls durch Abfallver-
wertungsgesellschaften, die aber auch der Stadt gehören. 
Wir wollen den Anteil von „Waste to Energy“ weiter erhöhen. 
Sicher werden wir das Konzept einer zentralen Wärmever-
sorgung beibehalten. Aber dabei möchten wir uns an neuen 
Trends orientieren, die die Heizkraftwerke umsetzen sollen.

Was könnte das sein?

Wir denken daran, Biomasse zu verarbeiten oder Solar-
energie zu nutzen. Eine Sache ist die Versorgung an sich, 
eine andere die Versorgungssicherheit. Wir suchen hier 
auch das Gespräch mit den Energieanbietern, damit wir 
gewappnet sind gegen einen Blackout und Ähnliches. Da 
wartet auf uns noch relativ viel Arbeit.

Ich habe gelesen, dass Sie die Bewohner moti-
vieren wollen, in den Energiesektor zu inves-
tieren. Das klingt interessant.

So weit sind wir noch nicht, aber wir sprechen darüber. 
Wir wollen, dass die Menschen sich selbst an den Investi-
tionen beteiligen und so selbst zu Investoren werden. Aber 
eine Amtsperiode ist unglaublich kurz, vier Jahre vergehen 
leider wie im Flug.

Sie sind auch stellvertretender Parteivorsit-
zender von ANO. In Prag ist nun nach der Regie-
rungskrise und vor den Parlamentswahlen dicke 
Luft. Sind Sie froh, dass Sie so weit von Prag 
entfernt leben?

Ich bin etwas unglücklich über die Lage derzeit. Die Regie-
rung war eine der besten, an die ich mich erinnern kann. 
Nun sind wirklich einige Sachen auf der Strecke geblieben, 
die die Regierungskoalition auf den Weg bringen sollte – 
und zwar so, dass wir einige Investitionen weiter umsetzen 
können.

Ein Amt auf Regierungsebene kommt für Sie nicht 
in Frage? Brno dobrý, wie man hier sagt, Brünn 
gut?

Brünn sicher gut.  Natürlich darf man niemals nie sa-
gen. Alles zu seiner Zeit. Man sollte aber mindestens eine 
Amtszeit zu Ende bringen, um zu zeigen, was man kann.

Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für das 
Gespräch. ■

ANZEIGE / INZERCE„Eine gewisse Leichtig- 
   keit des Seins.” 
„Jistá lehkost bytí.”
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Znalostní ekonomika: motor, který dnes pohání 
jižní Moravu
Zásadním aktérem pro rozvoj oblasti podnikání je JIC 
(Jihomoravské inovační centrum). O firmy se stará od 
fáze prvotního nápadu přes rychle rostoucí startupy až po 
zavedené firmy. Podpořené společnosti už vytvořily více 
než 1400 nových pracovních míst a další stovky míst 
v navazujících službách. Z ekonomického rozkvětu profi-
tují nejen vysoce kvalifikovaní inženýři, ale celá veřejnost.

Inovační strategie stojí na high-tech oborech 
Pro rozvoj regionu má JIC důležitou oporu v Regionální 
inovační strategii (RIS JMK), v rámci níž sám vznikl a jejímž 
řízením je dnes pověřený. Jižní Morava svoji inovační  
strategii vypracovala jako jeden z prvních regionů ve střední  
a východní Evropě. Soustředí se na rozvoj 5 klíčových oborů: 
ICT, life sciences, pokročilé výrobní a strojírenské technologie, 
letecký průmysl nebo přesné přístroje. Úspěchy v nich ilustruje 
například fakt, že 30 procent světové produkce elektronových 
mikroskopů v současnosti pochází z Jihomoravského kraje. 

Špičkové podmínky pro výzkum a vývoj jsou základ
Spolupráce celého znalostního ekosystému JIC, RIS JMK 
a města Brno má výsledky i v oblasti budování technolo-
gické infrastruktury. Díky RIS JMK se podařilo vybudovat 
výzkumná centra excelence (např. CEITEC, ICRC), techno-
logické inkubátory nebo kompetenční centrum Intemac. ■

Kontakt: 
JIC – Südmährisches Innovationszentrum
JIC – Jihomoravské inovační centrum
Martina Pouchlá, pouchla@jic.cz

Wissenswirtschaft heute treibender Motor für 
Südmähren
Der grundlegende Akteur im Bereich unternehmerische 
Entwicklung ist das Südmährische Innovationszentrum JIC. 
Es begleitet die jungen Firmen von der Phase der ersten Idee 
an über die Entwicklung als schnell wachsende Startups bis 
hin zu etablierten Unternehmen. Die von JIC unterstützten 
Unternehmen haben bereits mehr als 1.400 neue Arbeitsplät-
ze und Hunderte von anderen Jobs in damit verbundenen 
Dienstleistungen geschaffen. Von dem wirtschaftlichen Boom 
profitieren nicht nur hochqualifizierte Ingenieure, sondern die 
ganze Öffentlichkeit.

Innovationsstrategie basiert auf den Hightech-Branchen
Für die Entwicklung der Region hat das JIC eine wichtige Stütze 
in der Regionalen Innovationsstrategie (RIS JMK), in deren Rah-
men es selbst geschaffen wurde und mit deren Koordinierung es 
jetzt beauftragt ist. Südmähren hat seine Innovationsstrategie 
als eine der ersten Regionen in Mittel- und Osteuropa entwi-
ckelt. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung von fünf Schlüs-
selbereichen: ICT, Life Sciences, fortgeschrittene Produktions- 
und Maschinenbautechnik, Luftfahrt und Präzisionsgeräte. Den 
Erfolg dieser Entwicklung zeigt die Tatsache, dass 30 Prozent der 
Weltproduktion von Elektronenmikroskopen zurzeit aus Süd-
mähren kommen.

Spitzenbedingungen für Forschung und Entwicklung 
sind die Grundlage 
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen JIC, dem Süd-
mährischen Kreis und der Stadt Brünn werden auch beim Aufbau 
der technologischen Infrastruktur sichtbar. Dank RIS JMK wurden 
Exzellenz-Forschungszentren (z. B. CEITEC, ICRC), Technologie-
zentren und das Kompetenzzentrum Intemac gebaut. ■
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„Su z Brna“, říká Martin Janáček. Prostě 
Brňák s brněnskou kariérou: Gymnázium  
Vídeňská, zaměřené na programování, 
následně Mendelova univerzita, obor  
Systémové inženýrství a informatika.  
Má dvě děti, 12 a 10 let, a žije v jiho-
moravské metropoli celý život s výjimkou  
18 měsíců, kdy byl v německém Walldorfu, 
aby „nasál“ firemní kulturu v centrále 
SAP. Brněnská pobočka vždy vyvíjela přímo 
pro Walldorf a v současnosti úspěšně 
roste.

„Su z Brna“, sagt Martin Janáček im lokalen Dialekt. 
Er ist ein Brünner mit einer Brünner Karriere: 
Zunächst besuchte er das Gymnasium Vídeňská, wo er 
die Fachrichtung Programmierung wählte, es folgte 
die Mendel-Universität, Fachrichtung System Engi-
neering und Informatik. Janáček hat zwei Kinder, 12 
und 10 Jahre alt, und lebt, mit einer kurzen Unter-
brechung von 18 Monaten, schon sein gesamtes Leben 
in der südmährischen Metropole. Damals war er in 
Deutschland, in Walldorf, um bei der SAP-Zentrale 
die Unternehmenskultur vor Ort zu erleben. Die Ab-
teilung in Brünn hat immer direkt für Walldorf ent-
wickelt und ist auf Wachstumskurs.

I N T E R V I E W  |  R O Z H O V O R

Interview: Christian Rühmkorf

MARTIN JANÁČEK
BRÜNN IST EIN KLASSE  
ORT FÜR IT-SPEZIES
Interview mit Martin Janáček, dem Chef der 
Brünner SAP-Filiale, die 2016 ein Teil des  
internationalen Netzwerks von SAP Labs wurde

BRNO JE VÝBORNÉ  
MÍSTO PRO AJŤÁKY
Rozhovor s Martinem Janáčkem, šéfem brněnské 
pobočky SAP, která se v roce 2016 stala 
součástí mezinárodní sítě SAP Labs

>>> >>>
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s univerzitami a kariérními centry, inzerujeme na kariér-
ních portálech a využíváme pomoc náborových agentur. 
Hledáme i přes sociální sítě, především LinkedIn. 

Brno má trochu pověst českého Silicon Valley. 
Jak jako korporace spolupracujete se startupy?

V naší pobočce máme zkušenosti za více než 20 let  
a zároveň spoustu nových kolegů, jsou to většinou mladí 
lidé. Teď jsme tedy schopni zkombinovat své zkušenosti 
a zázemí korporace se startupovým prostředím v nově 
vzniklém oddělení UX. To je inspirováno konceptem 
AppHaus, aby podporovalo spolupráci a inovativní myšlení. 
Jinak spolupracujeme s různými organizacemi v ekosysté-
mu, třeba s Jihomoravským inovačním centrem (JIC).

A co spolupráce s městem Brno?

Zatím žádnou úzkou spolupráci nemáme. Ale moc se 
mi líbí, že tu dobře spolupracuje kraj, město, univer-
zity, zástupci podnikatelské sféry a různé organizace 
typu JIC. Nedávno jsme v našich kancelářích hostili 
zasedání pracovní skupiny Atraktivní region z Regio-
nální inovační strategie Jihomoravského kraje. Cílem 
projektu je vytvořit komunikační strategii a natáhnout 
lidi do regionu. Pokud tady bude každá firma bojovat 
jen sama za sebe, ničeho nedosáhneme.

Toto je v Praze složitější. Co kdyby vám 
nabídli ještě vyšší pozici v SAP v Praze? 
Opustil byste Brno?

Brno bych neopustil. Už v minulosti jsem měl možnost 
zůstat v Německu. V Brně se mi žije dobře, je to dobré 
místo pro rodinu, sporty a veškeré možné vyžití. Ujedete 
pár kilometrů a jste za městem. V poslední době se 
objevují perfektní koncepty restaurací a kaváren. Je tu 
velmi příjemný život i fungující byznys. Je to výborné 
místo pro ajťáky a technologické nadšence. Nemyslím 
to nijak špatně, ale do Prahy bych nešel.

Ale já se tam vrátím. Mockrát vám děkuji  
za rozhovor! ■

Co se od loňska, kdy jste se stali součástí SAP 
Labs, změnilo v brněnské pobočce SAP?

Předtím jsme byli jedno z mnoha menších vývojových 
center, kterých je více než 100. SAP Labs je ale po světě 
jen 19, což pro nás znamená větší prestiž a možnost 
růstu. Přibyla další jednotka – vývoj UX (User Experi-
ence), tedy frontendových aplikací v technologii SAP 
Fiori UX. Máme tu teď 80 nových kolegů, kteří vyvíjejí 
moderní uživatelské rozhraní pro zákazníky po celém 
světě. I v oblasti lokalizace podporujeme trhy po celé 
Evropě nebo třeba v Jižní Americe.

Proč je SAP Labs v Brně a ne v hlavním městě 
Praze?

Hlavním důvodem je, že Brno bylo a stále je univerzitní 
město...

To je ale Praha taky, ne?

Ano, ale Brno je město s největším podílem studentů 
na počet obyvatel. Žije zde necelých 400 000 obyvatel 
a z toho je kolem 70 000 studentů, což je zhruba jedna 
šestina. Univerzity „chrlí“ ročně asi 17 000 absolventů  
a z nich jsou asi 4000 z IT. Takže je to opravdu univer-
zitní město, odkud je zároveň velmi blízko do Bratisla-
vy, Olomouce a Ostravy. V naší pobočce najdete hodně 
lidí ze severní Moravy, ale i ze Slovenska. A ze stejných 
důvodů tu jsou i další technologické firmy. Vedle toho 
je v Brně k dispozici mnoho moderních kancelářských 
prostor nebo propracovaný systém MHD. Město navíc 
funguje dobře i v noci.

Máte noční šichty?

 Mám na mysli spíše soukromý život našich zaměst-
nanců. Brno patří mezi přední města, pokud jde o index 
kvality života. Myslím, že v rámci České republiky Brno 
obsadilo první místo. 
 
Kolik tu SAP Labs zaměstnává lidí? Bude 
probíhat nějaký další nábor zaměstnanců?

V tuto chvíli máme něco kolem 250 zaměstnanců. A na 
letošní rok plánujeme další růst, zhruba o 40 lidí. Teď 
jsme v procesu náboru.

Z Brna pochází známé startupy a IT firmy. Je tu 
konkurenční prostředí, co se týče náboru lidí. 
Jak hledáte nové kvalifikované kolegy?

Je pravda, že situace na trhu práce se nezlepšuje. Takže 
zvýšenou konkurenci pociťujeme, ale kvalitní zaměst-
nance zatím naštěstí stále nacházíme. Naším nejoblíbe-
nějším způsobem je doporučení od spokojených zaměst-
nanců, kteří zároveň dají na kandidáta důvěryhodnou 
referenci, pokud ho přímo znají. Dále spolupracujeme  

Wie suchen Sie neue qualifizierte Mitarbeiter?

Es stimmt, die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird nicht besser. 
Wir spüren mehr Wettbewerb, aber zum Glück finden wir bis 
jetzt gute Mitarbeiter. Am besten ist natürlich die Weiter-
empfehlung durch zufriedene Mitarbeiter. Sie geben über den 
Bewerber eine glaubwürdige Referenz, wenn sie ihn direkt 
kennen. Wir arbeiten auch mit Universitäten und Karriere-
zentren zusammen, werben auf Karriereportalen und nutzen 
Personalagenturen. Wir suchen ebenso über soziale Netzwerke, 
insbesondere LinkedIn.

Brünn hat ein bisschen den Ruf des tschechischen 
Silicon Valley. Wie arbeiten Sie als Großunterneh-
men mit Startups?

In unserer Filiale haben wir mehr als 20 Jahre Erfahrung und 
gleichzeitig auch viele neue Kollegen, meist junge Leute. 
Daher sind wir nun in der Lage, unsere Erfahrung und den 
Hintergrund eines Konzerns mit einem Startup-Umfeld in 
der neuen Abteilung UX zu kombinieren. Inspiriert ist das 
Ganze vom Konzept „AppHaus“: Die Zusammenarbeit und 
das innovative Denken sollen unterstützt werden. Ansonsten 
arbeiten wir mit verschiedenen Organisationen im Startup-
Bereich, zum Beispiel mit dem Südmährischen Innovations-
zentrum (JIC).

Und wie sieht die Zusammenarbeit mit der Stadt 
Brünn aus?

Bisher haben wir noch keine enge Partnerschaft. Aber ich finde 
es sehr gut, wie der Kreis, die Stadt, die Universitäten, Vertreter 
aus der Wirtschaft und verschiedene Organisationen wie das 
JIC zusammenarbeiten. Vor Kurzem gab es in unseren Räumen 
eine Sitzung der Arbeitsgruppe „Attraktive Region“ der Regi-
onalen Innovationsstrategie des Kreises Südmähren. Das Ziel 
des Projekts ist es, eine Kommunikationsstrategie zu schaffen 
und Leute in die Region zu holen. Wenn hier jede Firma nur für 
sich alleine kämpft, erreichen wir nichts.

Das ist in Prag komplizierter. Wenn man Ihnen 
eine noch höhere Position bei SAP in Prag anböte, 
würden Sie Brünn verlassen?

Ich würde Brünn nicht verlassen. Bereits in der Vergangen-
heit hatte ich die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben. In 
Brünn fühle ich mich wohl. Es ist ein guter Ort zum Leben, 
egal ob man nun Familie hat oder vor allem Sport- und 
Freizeitangebote nutzt. Man fährt nur ein paar Kilometer 
und ist aus der Stadt. In der letzten Zeit gibt es viele neue 
Konzepte von Restaurants und Cafés. Man hat hier ein gutes 
Leben und die Wirtschaft brummt. Brünn ist ein hervorra-
gender Ort für IT-Spezies und Technologieenthusiasten. Ich 
will die Stadt nicht schlecht machen, aber nach Prag würde 
ich nicht ziehen.

Für mich geht´s jedenfalls nun zurück nach Prag. 
Vielen Dank für das Interview! ■

Was hat sich seit dem vergangenen Jahr, als Sie ein Teil 
von SAP Labs wurden, in der Brünner Filiale geändert?

Davor waren wir eines von mehr als 100 kleineren Entwick-
lungszentren. Weltweit gibt es jedoch nur 19 SAP Labs. Das 
bedeutet für uns mehr Prestige und die Möglichkeit künfti-
gen Wachstums. Durch SAP Labs kam zudem eine weitere 
Einheit hinzu – die Entwicklung von UX (User Experience), 
also Front-End-Anwendungen in der SAP Fiori UX-Techno-
logie. Wir haben hier jetzt 80 neue Mitarbeiter, die für die 
Kunden auf der ganzen Welt moderne Benutzerschnittstellen 
entwickeln. Im Bereich der Lokalisierung unterstützen wir 
Märkte in ganz Europa oder auch in Südamerika.

Warum ist SAP Labs in Brünn und nicht in Prag?

Der Hauptgrund dafür ist wohl, dass Brünn eine echte Uni-
versitätsstadt ist ...

Das ist Prag aber auch, oder?

Ja, aber Brünn ist die Stadt mit dem höchsten Studentenanteil. 
Es leben hier fast 400.000 Einwohner, davon sind ca. 70.000 
Studenten, also etwa ein Sechstel. Es gibt hier jedes Jahr rund 
17.000 Absolventen, davon etwa 4.000 aus dem IT-Bereich. 
Wir sind also wirklich eine Universitätsstadt. Auch Bratislava, 
Olomouc und Ostrava sind nicht weit. In unserer Filiale gibt es 
zudem viele Mitarbeiter aus Nordmähren, aber ebenso aus der 
Slowakei. Darüber hinaus gibt es in Brünn viele moderne Büro-
räume und einen durchdachten öffentlichen Nahverkehr. Auch 
nachts kommt man in der Stadt gut überall hin. Aus denselben 
Gründen haben hier auch weitere Technologiefirmen ihren Sitz.

Gibt es bei Ihnen Nachtschichten?

 Ich denke eher an das Privatleben unserer Mitarbeiter. 
Brünn gehört auch zu den führenden Städten, was die Le-
bensqualität betrifft. Ich glaube, Brünn belegt in Tschechien 
den ersten Platz im Index.
 
Wie viele Mitarbeiter hat SAP Labs? Werden noch 
weitere eingestellt?

Zurzeit haben wir rund 250 Mitarbeiter. Und in diesem Jahr 
wollen wir weiter wachsen, um etwa 40 Leute. Momentan 
befinden wir uns im Rekrutierungsprozess.

Aus Brünn kommen bekannte Startups und IT-Firmen. Bei 
der Mitarbeitersuche herrscht hier viel Konkurrenz.  

I N T E R V I E W  |  R O Z H O V O R

„Pokud bojuje každá 
  firma jen sama za sebe, 
  ničeho nedosáhneme.”
  „Wenn jede Firma nur für sich alleine kämpft,  
   erreichen wir nichts.” 

„Wir spüren mehr 
   Wettbewerb.”
„Pociťujeme zvýšenou konkurenci.”
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Vom grauen Industriestandort zu Tschechiens Silicon 
Valley: Brünn (tschechisch: Brno) macht der Hauptstadt 
Prag zunehmend Konkurrenz. Namhafte internationale IT-
Konzerne haben sich in Mährens Metropole angesiedelt, 
die Startup-Szene ist lebendig, die Lebensqualität 
hoch.

Gerit Schulze
Germany Trade & Invest

Nur ein Drittel so groß wie Prag, der Name mit drei Konsonanten 
in Folge ein Zungenbrecher für Westeuropäer und dominierende 
Industrieprodukte, die beim Start in die Marktwirtschaft nicht gerade 
zukunftsweisend schienen: Traktoren (Zetor), Dampfkessel (Královo-
polská) und Kanonen (Zbrojovka). Konnte Brünn bei dieser Aus-
gangslage der Hauptstadt jemals Konkurrenz machen? 

Es konnte. Heute wird Tschechiens zweitgrößte Stadt vor allem mit 
Innovationen verbunden. Internationale Medien nennen Südmähren 
gern das Silicon Valley Mitteleuropas. Mit fast 70.000 Studierenden 
hat Brünn die größte Dichte an angehenden Akademikern in Tsche-
chien. Die örtliche Masaryk-Universität gilt als Vorreiterin bei Koope-
rationen mit der Wirtschaft, agiert dabei offener und unkomplizierter 
als die altehrwürdige Karls-Universität in Prag.

Fast vier Prozent der Wirtschaftsleistung Südmährens fließen in For-
schung und Entwicklung, doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt. 
Von 50 Forschungszentren, die mit EU-Geldern in Tschechien errichtet 
wurden, stehen allein 14 in Brünn, schreibt das Wirtschaftsmagazin 
Ekonom. 

Inkubator für Neugründungen junger Firmen

Dank der vielen Studierenden ist Brünn heute Sitz spannender Fir-
mengründungen. Hier residiert das Unternehmen Student Agency, 
das den Transportsektor im Land revolutionierte: mit hochmodernen 
Fernbussen und bisher ungekanntem Service auf der Schiene.

Brünn ist Heimat von Kiwi.com, dem am schnellsten wachsenden 
Startup des Landes. 2012 als „Skypicker“ gegründet, verkaufte das 
Unternehmen 2016 bereits Flugtickets für 300 Mio. Euro. Experten 
sehen Kiwi.com schon als nächstes Unicorn (Marktwert von mehr als 
einer Milliarde US-Dollar).

Diese magische Größe hat ein anderes Brünner Unternehmen, der 
Anti-Viren-Spezialist AVG, längst überschritten. Die Aktiengesell-
schaft wurde 2016 vom Prager Konkurrenten Avast für 1,3 Mrd. US-
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Dollar übernommen, wegen ihrer starken Marktposition beim Viren-
schutz von Smartphones. Die Entwicklungsabteilung von AVG bleibt in 
Mähren.

„Prag ist wunderschön, aber wenn Sie echte tschechische Gastfreund-
schaft gepaart mit hoher Lebensqualität erleben wollen, dann ist Brünn 
aus meiner Sicht die bessere Wahl“, schwärmt Lucie Mezníková. Als 
Spezialistin für die Kooperation mit Privatunternehmen beim Magistrat 
darf sie naturgemäß kaum Zweifel an den Vorzügen ihrer Heimatstadt 
lassen. 

Doch auch unabhängige Studien kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. 
Im internationalen Quality of Life Index 2017 der Datenbank Numbeo 
liegt Brünn im europäischen Vergleich auf Rang 24 und damit vier Plätze 
vor dem Kontrahenten an der Moldau. Das beschauliche Städtchen lässt 
sogar Stockholm, Barcelona und Budapest hinter sich – dank günstiger 
Kostenstruktur, niedriger Kriminalitätsrate und angenehmer Witterung.

Hohe Lebensqualität überzeugt Investoren

„Brünn hat genau die richtige Größe, nicht zu riesig und trotzdem 
lebendig“, meint Standortwerberin Mezníková. Für Unternehmen sei 
es heute wichtiger denn je, dass eine Stadt ein attraktives Umfeld für 
die Beschäftigten biete. „Deshalb geben wir zum Beispiel zehn Prozent 
unseres kommunalen Haushalts für Kultur aus“, erklärt die Investoren-
beraterin.

Große internationale Konzerne sind davon offenbar beeindruckt. 
Der US-Softwarehersteller Red Hat hat sein Forschungszentrum für 
Mitteleuropa in Brünn angesiedelt, ebenso der Spezialist für Luftfahrt 
und Automatisierungstechnik Honeywell. IBM betreibt dort ein Client 
Innovation Centre. Und mit Tescan Orsay kommt sogar ein Hightech-
Weltmarktführer aus Brünn: Das Unternehmen liefert Elektronenmikro-
skope in 80 Länder.

Spitzenreiter ist Brünn auch als Messestandort. Das Ausstellungsgelände 
im Stadtteil Pisárky gehört zu den wichtigsten in Mittelosteuropa. Die 
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Maschinenbaumesse MSV ist jedes Jahr im Herbst ein Pflichtter-
min für die großen Ausrüstungshersteller der Welt. 
Nach schwierigen Jahren in Folge der Wirtschaftskrise von 2009 
steigen die Aussteller- und Besucherzahlen wieder. „Jährlich 
kommen rund 800.000 Besucher zu unseren Veranstaltungen. Das 
hilft Restaurants, Hotels und Dienstleistern in der Region“, sagt Ra-
doslav Klepáč, Direktor für Außenbeziehungen bei der Messegesell-
schaft Veletrhy Brno (BVV). Nach seinen Berechnungen spült jede 
Krone Umsatz der Messegesellschaft vier bis fünf weitere Kronen in 
die lokale Wirtschaft. Das wären jährlich über 100 Mio. Euro. 

Messegelände soll lebendiger werden

Seit Ende 2016 ist Brünn alleiniger Eigentümer der Messe, nachdem 
sich die Messe Düsseldorf zurückgezogen hatte. Die Stadt will das 
63 Hektar große Areal auch zu einem Ort des städtischen Kultur-
lebens entwickeln. In den Wochen ohne Ausstellungen sollen Frei-
zeitaktivitäten für eine breitere Öffentlichkeit mehr Leben auf das 
Gelände bringen. Angedacht sind Open-Air-Konzerte, Stadtlauf, 
Freilichtbühne oder Attraktionen à la Wiener Prater. BVV-Manager 
Klepáč glaubt jedoch an das traditionelle Geschäft, bei einer noch 
stärkeren Spezialisierung auf Fachbesucher. „Messen haben auch 
im Internetzeitalter einen hohen Wert, wenn sie Geschäftskontakte 
vermitteln, Innovationen und Trends zeigen.“

Das Gegenstück zum 90 Jahre alten Messegelände residiert am 
anderen Ende der Stadt: der Technologiepark mit dem Südmähri-
schen Innovationszentrum JIC. Zwischen Wiesen und Platten-
bauten gelegen, wirkt der Gebäudekomplex wie ein Vorbote der 
Zukunft. Zwar tragen die Konferenzräume im JIC altertümlich 
klingende Namen wie Pavel Hynek Morgenthaler oder Friedrich 
Wannick – Unternehmer aus vergangenen Jahrhunderten, die 
Brünn zu einer führenden Industriestadt im Habsburgerreich 
gemacht hatten. Doch hinter den Türen sorgen Notebooks, schrille 
Wandfarben, Matratzen und Kuschelkissen für hippe Atmosphäre. 
Hier bekommen junge Unternehmer ein Zuhause für die ersten 
Gehversuche auf dem freien Markt. Schon über 1.400 hochbezahlte 
Jobs haben die Firmen geschaffen, die vom JIC gefördert wurden. 

Das Innovationszentrum und die Regionale Innovationsstrategie 
könnten wichtiger Baustein der „Strategie 2050“ sein, die Brünn 
zurzeit erarbeitet und die es konkurrenzfähig mit Europas Metro-
polen machen soll. „Wir wollen moderner, offener, smarter und 
ökologischer werden“, fasst Lucie Mezníková die Eckpunkte des 
Papiers zusammen. 

Deutsche Firmen wenig präsent

Bei deutschen Unternehmen ist dieses Signal bislang kaum ange-
kommen. Von den über 650 Mitgliedsunternehmen der Deutsch-
Tschechischen Industrie- und Handelskammer haben nur elf ihren 
Sitz in der südmährischen Messestadt. Prag kommt auf über 300 
Einträge. 

Zu den bekannten deutschen Firmen in Brünn gehört Bosch Rex-
roth. Der Hersteller von Antriebs- und Steuerungstechnik hatte sich 
1990 für den Standort entschieden, weil er zentral in der damali-
gen Tschechoslowakei lag und eine lange Industrietradition hatte, 
erzählt Geschäftsführer Dětřich Robenek. Heute beschäftigt das 

Unternehmen dort rund 240 Mitarbeiter. Sie produzieren Hydraulik-
aggregate, konstruieren neue Modelle, sind in der Verwaltung, im 
Verkauf und Service tätig.

„Brünn ist nicht so kosmopolitisch wie Prag, die Preise und Arbeits-
kosten sind etwas niedriger. Das macht die Stadt konkurrenzfähi-
ger“, sagt Robenek. Der Ort sei architektonisch „ein kleines Wien“, 
in dem alle wichtigen Behörden und Institutionen zu finden seien. 
Brünner Arbeitnehmer sind nach den Erfahrungen von Manager 
Robenek noch nicht so „großstadtverdorben“, stattdessen „flexibel, 
fleißig und offen für Herausforderungen am Arbeitsplatz“. 

Doch bei allem Lob für Mährens Kapitale bleiben ein paar Wer-
mutstropfen. „Größter Nachteil der Stadt ist die komplizierte 
Verkehrsanbindung“, erklärt Robenek. Internationale Linienflüge 
gibt es lediglich nach London, Eindhoven und München. Prag und 
Westeuropa sind nur über eine Autobahn zu erreichen, „die häufig 
überlastet ist.“

Viele Großprojekte in den kommenden Jahren

Dennoch überwiegen die Chancen, und mit einer Präsenz vor Ort 
könnten deutsche Firmen aktiver teilhaben an Großprojekten, die in 
Brünn anstehen. Für fast 50 Mio. Euro entsteht zurzeit das Janáček-
Kulturzentrum mit einem Konzertsaal für die Philharmonie. Das Uni-
versitätskrankenhaus FN Brünn plant eine Geburtsklinik für fast 80 Mio. 
Euro. Eishockeyfans bekommen ein neues Stadion mit 12.000 Plätzen.

Als ambitioniertestes Projekt gilt der Hauptbahnhof, der in seinem 
jetzigen Zustand ein denkbar schlechtes Aushängeschild für Brünn 
ist. Noch ist unklar, ob das Areal saniert oder ein paar Hundert Me-
ter verlegt werden soll. Bis zum Herbst könnte eine Studie für mehr 
Klarheit sorgen und anschließend ein Referendum stattfinden. 

Ein weiteres spannendes Geschäftsfeld in Brünn ist die Brown-
fieldsanierung. Gleich 128 Brachflächen mit insgesamt fast 380 
Hektar sind in der kommunalen Datenbank erfasst (http://bit.ly/
Brno_Brownfield). Zu den Objekten gehören citynahe Grundstücke 
und riesige Industrieareale, wie eine 26 Hektar große Fläche beim 
Zetor-Traktorenwerk. 

Solche Flächen würden dringend gebraucht, weiß Sebastian 
Kovačič, Consultant beim Immobilienvermittler CBRE in Brünn. 
„Mit drei bis vier Prozent ist die Leerstandsquote bei Industrieflä-
chen sehr gering. Die Developer finden kaum geeignete Flächen, 
um neue Industriegebiete zu erschließen.“ 

Zu Brünns Problemen gehört, dass der Flächennutzungsplan aus 
dem Jahr 1994 stammt und 2020 seine Gültigkeit verliert. „Wegen 
dieser Unsicherheit scheuen viele Investoren eine Erschließung neu-
er Industriegebiete“, so Kovačič. Die Folge sind vergleichsweise hohe 
Preise für Produktions- und Logistikhallen. Nach Untersuchungen 
von CBRE kostet ein Quadratmeter Lager- und Industriefläche in 
Brünn durchschnittlich 3,15 bis 4,10 Euro Miete pro Monat und da-
mit ähnlich viel wie im Großraum Prag. Zumindest in diesem Punkt 
hat Brünn die tschechische Hauptstadt bereits eingeholt. ■

Mehr Infos unter: www.gtai.de/tschechische-republik
oder bei Twitter: @GTAI_Prag

A N A L Y S E . C Z Z I F F E R N B L A T T  |  Č Í S E L N Í K

Die Städte | Města Brünn|Brno Prag|Praha
Arbeitsmarkt (2016) pracovní trh (2016)
Bevölkerung počet obyvatel 377.973 1.280.508 
Bewerber pro Stelle počet uchazečů na 1 volné místo 4,6 1,4
Arbeitslosenquote míra nezaměstnanosti 6,73 % 3,35 %
Ausländeranteil podíl cizinců 7,2 % 14,4 %
Unternehmen (2016) firmy (2016)
Ökonomisch aktiv ekonomicky aktivní 67.838 316.909
Gründungen vzniklé subjekty 5.476 26.346
Aufgaben zaniklé subjekty 3.228 11.665
Tourismus (2016) cestovní ruch (2016)
Anzahl der Gäste počet hostů 589.786 7.127.558
Übernachtungen přenocování Ø 1,7 Ø 2,4
Studenten (2015) studenti (2015)
Anzahl počet 69.852 122.798
Studenten : Einwohner studenti : obyvatelé 1 : 5,4 1 : 10,4
Mieten (März 2017) nájem (březen 2017)
Büroräume pro m2 in Euro kanceláře (euro/m2) 13,50 21,00
Quality of Life Index 2017 index kvality života 2017
Rang (Europa) pořadí (evropské srovnání) 24 28

Die Regionen | Kraje Südmähren 
Jihomoravský kraj 

Prag|Praha

Forschung & Entwicklung (F&E) výzkum a vývoj (VaV) 2005/2014 2005/2014
Forscher in Firmen (2014) výzkumníci ve firmách (2014) 4.517 4.415
Firmen (0-49 Mitarbeiter) mit firmy (0-49 zaměstnanců)   
5+ Angestellten in F&E s 5 a více pracovníky ve VaV 23 / 64 45 / 60
Anteil dieser Firmen in Tschechien gesamt podíl těchto firem na celkovém počtu v ČR 19,7 %  / 25,8 % 38,5 %  / 24,2 %
Bruttolöhne pro Monat (CZK) hrubé mzdy měsíčně (Kč)
Durchschnittslohn 1. Quartal (2017) průměrná mzda, 1. čtvrtletí (2017) 27.003 36.194
Produktion (2014) výroba (2014) 24.588 31.251
Industrie (2015) průmysl (2015) 27.030 34.948
IKT (2014) ICT (2014) 42.507 56.342
Kriminalitätsrate (2015) míra kriminality (2015)   
Straftaten pro 1000 Einwohner počet trestných činů na 1000 obyvatel 20,3 50,8

Quellen: Tschechisches Statistikamt, Homepage der Stadt Prag www.praha.eu, Bisnode Česká republika, a.s., www.numbeo.com
Zdroje: Český statistický úřad, Portál hlavniho města Prahy www.praha.eu, Bisnode Česká republika, a.s., www.numbeo.com 

David gegen Goliath  |  David a Goliáš
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Warum sind wir in Brünn?  
Proč jsme v Brně?

Andreas 
Sogerer

Aleš  
Konečný

Jaroslav 
Klíma

Wir sind seit 1997 in Brünn, weil es 
eine große Stadt in bester strategischer 
Lage mit großem Potenzial ist. Das 
allgemeine Klima ist „menschlicher“ als 
in Prag. Die Universitäten bringen sehr 
gute Persönlichkeiten hervor. Von Brünn 
aus können viele Firmen die Märkte in 
Tschechien, der Slowakei, aber auch 
in Österreich sehr gut betreuen. Viele 
Dienstleistungen (z. B. Rechtsanwälte, 
IT-Consulting usw.) und die Mieten sind 
günstiger als in Prag. Wir haben die Ent-
scheidung, Brünn als Sitz zu wählen, nie 
bereut und sind durch die Entwicklung 
dieser schönen Stadt mehr als bestätigt 
worden.

V Brně jsme od roku 1997, protože  
je to velké město se skvělou strate-
gickou polohou a velkým potenciá-
lem. Všeobecné klima je přívětivější 
než v Praze. Univerzity vychovávají 
výborné osobnosti, z Brna mohou 
firmy velmi dobře obsluhovat trhy  
v Česku, na Slovensku a také  
v Rakousku. Mnoho služeb (např. 
právníci, IT poradenství atd.) a také 
nájmy jsou výhodnější než v Praze. 
Rozhodnutí umístit své sídlo do Brna 
jsme nikdy nelitovali a vývoj tohoto 
krásného města to víc než potvrdil.

Für das Funktionieren unserer Firma 
sind drei Aspekte von entscheiden-
der Bedeutung: IT-Einrichtungen von 
bester Qualität, gute Erreichbarkeit 
und Kreativität. Brünn als Studenten-
stadt bietet uns sowohl eine große 
Zahl hervorragend ausgebildeter IT-
Fachleute als auch Studenten mit viel 
Kreativität und der Lust, klassische 
Probleme anders zu lösen. Der andere 
große Vorteil von Brünn ist seine 
Lage, die uns ermöglicht, Kunden aus 
verschiedenen Ecken der Tschechi-
schen Republik gut zu erreichen. Und 
nicht zuletzt ist es die große Offenheit 
Brünns gegenüber Startups aller Art.

Pro fungování naší společnosti 
jsou klíčové tři aspekty, a to 
kvalitní IT zázemí, dobrá dostup-
nost a kreativita. Brno jakožto 
studentské město nám nabízí jak 
velké množství špičkově vzděla-
ných IT odborníků, tak studenty 
oplývající kreativitou a chutí řešit 
klasické problémy jinak. Druhou 
obrovskou výhodou Brna je jeho 
lokalita, která nám umožňuje 
dobrou dostupnost k našim 
klientům z různých koutů České 
republiky a v neposlední řadě  
je to samozřejmě přívětivost Brna  
k startupům všeho druhu. 

Brünn hat eine lange und erfolg-
reiche Tradition auf dem Gebiet der 
Elektronenmikroskopie, an die wir 
anknüpfen. Darüber hinaus ist es ein 
traditionelles Industriezentrum und 
eine Universitätsstadt, die durch die 
Studenten und mit den Studenten 
lebt. Das gibt uns die Möglichkeit zu 
einer interessanten Zusammenarbeit 
mit jungen Fachleuten. Wir versuchen, 
sie zu unterstützen und ihnen noch 
während des Studiums einen Job in 
einem attraktiven Fach anzubieten. 
Das Ergebnis ist eine Reihe erfolg-
reicher Projekte. In Brünn haben wir 
unsere Wurzeln und sind mit der Stadt 
untrennbar verbunden.

Brno má dlouhou a úspěšnou 
tradici v oboru elektronové 
mikroskopie, na kterou jsme chtěli 
navázat, a navíc je tradičním 
průmyslovým centrem. Zároveň 
je to univerzitní město, které žije 
studenty a se studenty, což nám 
dává příležitost navazovat zajímavé 
profesní spolupráce s mladými 
odborníky už během jejich studia. 
Snažíme se je podporovat a nabízet 
jim ještě při škole uplatnění  
v atraktivním oboru. Výsledkem  
je celá řada úspěšných projektů.  
V Brně máme své kořeny a jsme  
s ním nerozlučně spjatí.

Geschäftsführer | jednatel
TRESCON Executive Search

Chief Risk Officer
Investiční aukce

CEO  
Tescan Orsay Holding

D I E  F R A G E  |  O T Á Z K A
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Russland: Cloud-Dienste boomen
Polen: Frisches Kapital für die Börse
Türkei: Wachstum trotz Krise
Ukraine: Hoffen auf die EU
Kasachstan: Zukunftsmarkt Pkw? 

E-Commerce
Digitale Impulse 
für die Wirtschaft



Das lebendige Stadtzentrum mit authentischer Atmosphäre
Živé centrum města s autentickou atmosférou

Foto: Pocket media s.r.o.

Spitzengastronomie auf hohem Niveau für jeden Geschmack
Špičková gastronomie na úrovni a pro každého

Foto: Vladimír Kiva Novotný

www.gotobrno.cz Professionelle Angebote für die Besucher und Einwohner
Profesionální služby pro návštěvníky města i jeho obyvatele

Foto: TIC
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TO JE BRNO.
TO MUSÍTE 
ZAŽÍT!

DAS IST BRÜNN.
DAS MÜSSEN 
SIE ERLEBEN!

3130



A N A L Ý Z A . D E

Lipsko roste – hlavně protože jeho hospodářství 
výrazně roste. Partnerské město moravské  
metropole Brna je v mezinárodním kontextu  
známé především jako veletržní město. 

Není divu, nové veletržní prostory s kongresovým cen-
trem o celkové ploše 120 000 metrů čtverečních na 
severu města skýtají ty nejlepší podmínky pro spojení 
klasických veletrhů a osobních kontaktů se všemi elek-
tronickými kanály běžnými při dnešním obchodování. 
Principem těchto veletrhů, zahrnujících 30 různých 
odborných zaměření za rok, je spojení témat s udržo-
váním kontaktů v branži. Lipské veletrhy splňují nároky 
výstaviště, kongresové platformy i digitálního hubu.

Výstaviště se posunulo blíže k dálnici A 14, která směřuje 
jihovýchodně do Drážďan a poté do Prahy a na severo-
západě umožňuje přes Magdeburg rychlé spojení  
s Hamburkem a Porúřím. Pro Lipsko je ale tato dálnice 

ních aut v září 1999 ohlásil své rozhodnutí, že nový 
závod pro avizovaný model Cayenne postaví  
v Lipsku. V Lipsku? Odborníci žasli a v historii města 
museli listovat téměř sto let zpátky, aby narazili 
na počátky lipské výroby automobilů, která ovšem 
tehdy probíhala spíše v malém. Porsche ovšem 
nezajímal lesk minulosti, ale dnešní potenciál od-
borných pracovníků, dopravní napojení a městská 
správa nakloněná rozvoji ekonomiky vyznačující se 
nebyrokratičností a rychlým vyřízením potřebných 
povolení.

V roce 2001 následovalo BMW. O nový, atraktivní 
závod této automobilky se tehdy ucházelo 250 vý-
robních míst z celé Evropy. Ve sportovním výběro-
vém řízení, v němž v každém novém kole přibýva-
ly nároky, postupně ubývali zájemci. V konečném 
klání byl francouzský Arras, český Kolín, bavorský 
Augsburg, severoněmecký Schwerin a právě 
Lipsko, přičemž každé město mělo své specifické 
silné stránky. Lipsko ale zvítězilo a vyrovnalo se 
městům, v nichž sídlí automobilky, a to poté, co 
tento vývoj nastartovalo Porsche. 1. března 2005  
z lipské montážní linky sjelo první BMW. Super-
moderní továrna od té doby převzala výrobu 
různých nových modelů v rámci mezinárodního 
závodního koncernu BMW. Ještě významnější je 
ovšem role kompetenčního centra elektromobility 
jakožto tématu budoucnosti v BMW.

Šok trval jen krátce

To, že se v posledním čtvrtstoletí v Lipsku usídlilo 
několik světových firem, umožnilo bezpochyby 
kompletní strukturální proměnu hospodářství. 
Porsche a BMW zde vyrábí auta. DHL tu má nej-
větší hub v globální letecké přepravě, Amazon tu 
posiluje své logistické centrum uprostřed Evro-
py. Všechny tyto firmy zamířily na sever Lipska. 
Západ města, kde od roku 1870 po 120 let tkvělo 
těžiště průmyslu, prodělal naproti tomu zdánlivě 
nevratnou ztrátu své někdejší nesporné přida-
né hodnoty. Šok ovšem trval jen krátce. Neboť 
Lipsko je koneckonců také univerzitním městem 
(od roku 1409, kdy část profesorů na protest proti 
změnám vyvolaným kutnohorským dekretem 
odešla z pražské univerzity do Saska, kde zalo-
žili novou univerzitu). Čím dál více mladých lidí 
a vysokoškolských absolventů poznává hodnotu 
historických čtvrtí. Ne v každé někdejší továrně 
se dnes vyrábí. Hodně prostor se proměnilo na 
vyhledávané lofty. Po radikální ekologické kúře 
městem opět protékají čisté vodní toky a navyšují 
tak hodnotu někdejších továrních areálů. Urbán-
ní kvalita se příjemně vrství.

především novou „šňůrou perel“. Téměř všechny důležité 
podniky, které nově sídlí v Lipsku, už u této transevropské 
magistrály zapustily kořeny. Nejdříve tu bylo letiště. Letos 
v létě od jeho postavení uplyne 90 let, po roce 1990 pro-
dělalo neuvěřitelnou modernizaci a od roku 2000 má dvě 
startovací a přistávací dráhy. V ročních bilancích tohoto 
mezinárodního letiště se uvádí více než 2 miliony pasažé-
rů a za rok 2016 poprvé více než 1 milion tun odbaveného 
nákladu. Letiště Lipsko/Halle se tak stalo druhým největ-
ším německým nákladním letištěm a pátým největším  
v Evropě. Pro Lipsko to znamenalo intenzivní napojení  
na globální ekonomiku.

Odborníci žasli

Nové továrny na severu města patří světovým trhům; 
mají mezinárodní dodavatele a klienty ve všech svě-
tadílech. Všechno začalo Porschem. Výrobce sportov-

Hrát Ligu mistrů

Hodně zrenovovaných fasád si ponechalo svůj 
původní průmyslový ráz, za zdmi se mnohdy na-
chází neuvěřitelně kreativní scéna. Například HHL 
Leipzig Graduate School of Management, jedna 
z nejvýznamnějších evropských business schools, 
se soustředí na témata jako leadership, ale také 
zakládání firem v rychle rostoucích odvětvích. 
SpinLab je zase tím správným místem pro rozvíjení 
nápadů, urychlení vývoje konceptů a propojování 
nekonvenčních byznys nápadů s jasnou obchodní 
realizací. Limity? Žádné. Nová softwarová řešení 
jsou žádaná stejně jako trendy potraviny. Nápady 
tak dva roky klíčí ve skleníku perspektivních byznys 
modelů uprostřed někdejší přádelny. Firmy, které 
jsou následně dost velké na to, aby dále expando-
valy, najdou v sousedství dostatek prostoru.

Lipsko roste. Po úbytku obyvatelstva v divokých 
letech transformace a novém orientování po roce 
1990 se město od počátku nového tisíciletí vrátilo 
na cestu dlážděnou úspěchy. Počet obyvatel je mo-
mentálně těsně pod 600 000. Snem je do roku 2030 
dosáhnout více než 700 000 obyvatel. A co se vývoje 
města a vzestupu týká, hovoří se i o paralele ke 
sportu: Fotbalovému klubu RB Lipsko před osmi lety 
fandilo jen pár nadšenců. V sezóně 2016/2017 se ale 
probojoval do bundesligy, hned skončil druhý  
a v příští sezóně bude hrát Ligu mistrů. Podobně je 
to s městem Lipsko – chce se stát jednou z evrop-
ských metropolí a nyní už má vzor, co se cílevědo-
mosti a úspěšné metodiky tréninku týká. ■
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Foto: Leipziger Messe/Brzoska
Foto: Porsche AG
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LIPSKO rozvíjí svoji image 
vzkvétajícího města.  
Partnerské město Brna  
chce mít v roce 2030  
přes 700 000 obyvatel. 
Helge-Heinz Heinker



Trescon, gegründet 1978 in Linz und bereits seit 20 Jahren in Brünn, 
verbindet Erfahrung, Professionalität, Innovation und Internatio-
nalität, um Kunden erfolgreicher zu machen. 

Führungskräfte und Spezialisten finden – Executive Search –  
Active Sourcing – Recruitment Process Outsourcing (Ihre  
externe HR-Abteilung) – Startup-Betreuung (ab Gründung)

TRESCON-Brünn – seit 
20 Jahren internationale 
Kompetenz in Executive Search
Mgr. Jitka Jarošová
TRESCON Executive Search s.r.o.
Radnická 14, 602 00 Brno
+420 602 735 522
jitka.jarosova@trescon.cz
www.trescon.at

Trescon-Group –  Brno – Bratislava – Linz – St. Pölten – Salzburg – Ljubljana  

Antimilben-Decken, -Kissen und -Bezüge mit tschechischem Nano-
gewebe halten nachweislich 99,9 % der Allergene zurück.

Protiroztočové přikrývky, polštáře a povlaky s českou nanotkaninou 
mají prokázaný záchyt 99,9 % alergenů. 

Setzen Sie bei der Ursache 
der Allergie an, nicht bei 
den Symptomen! 
Řešte příčinu alergie, 
ne následky!

NanoSPACE
+420 774 774 241
info@nanoSPACE.cz
www.nanoSPACE.cz

P L U S  P R O M O

3534

Bei uns stehen Sie über den Dingen.
Gönnen Sie sich und Ihren Kunden einen exklusiven Panoramablick 
über ganz Prag.

U nás jste nad věcí.
Vám i Vašim zákazníkům dopřejeme exkluzivní panoramatický 
výhled na celou Prahu!

Bei uns immer ganz oben! 
U nás vždy na nejvyšší úrovni!

DTIHK | ČNOPK
Zuzana Skopalová
Tel.: +420 221 490 346
E-Mail: skopalova@dtihk.cz
www.dtihk.cz/kuppel
www.dtihk.cz/kopule

Ihre Zielgruppe sind unsere Leser. Präsentieren Sie Ihr Produkt oder 
Ihre Dienstleistung bei Plus-Promo.

Naši čtenáři jsou Vaší cílovou skupinou. Prezentuje své produkty 
či služby ve formátu Plus Promo!

Der richtige Rahmen  
für Ihre Anzeige
Ten správný rámec  
pro Vaši inzerci

DTIHK | ČNOPK
Zdeňka Janská
Tel.: +420 221 490 320
E-Mail: plus@dtihk.cz
www.dtihk.cz



Nur so zum Spaß haben sie ein dreidimensionales 
Modell des Taj Mahal gedruckt. Mit dem Durch-
messer eines menschlichen Haares. Die Firma IQ 
Structures, geleitet von Tomáš Těthal, ist eines 
der weltweit führenden Unternehmen im Nano-3D-
Druck. Sie gehörte zu den ersten, die einen Dru-
cker für die kleinsten Teilchen entwickelt hat, 
und schafft dafür global einen neuen Markt.

Wenn es um Bienen geht, wird Tomáš Těthal lebendig. „Das 
Bienenvolk tut im Wesentlichen das Gleiche wie wir. Sie ha-
ben eigentlich selber einen integrierten 3D-Drucker, der die 
Strukturen aus Wachs herstellt. Und der arbeitet mit einer 
Riesenpräzision“, sagt der begeisterte Imker mit einem Lä-
cheln. Er hat einen Doktortitel in Nuklearchemie und leitet 
die Firma IQ Structures. Těthal ist ein Beweis dafür, dass 
man selbst innerhalb kurzer Zeit viel bewegen kann. Das 
Unternehmen gibt es erst seit fünf Jahren. Während dieser 
Zeit hat es IQ Structures jedoch vollbracht, gemeinsam mit 
Partnern unter anderem einen eigenen Nano-3D-Drucker 
zu entwickeln und mit Kunden auf der ganzen Welt einen 
neuen Markt zu schaffen.

„Wir wollen weltweit die Nummer Eins bei der Steuerung 
von Mikro- und Nanostrukturen sein, nicht nur in Bezug auf 
die Oberfläche von Materialien, sondern auch auf ihre Be-
schaffenheit im Inneren“, sagt Těthal und sieht darin einen 
wichtigen Unterschied zu anderen Nano-Unternehmen.  
IQ Structures kann dreidimensionale Strukturen mit einer 
Auflösung von Hunderten von Nanometern drucken. „Durch 
die Steuerung der Strukturen erhalten die Materialien neue 
Eigenschaften“, sagt Těthal. Das Unternehmen sei aber 
keine Akademie der Wissenschaften, sondern stelle seine 
Produkte nach Kundenwunsch her.

Jen tak pro legraci vytiskli trojrozměrný model 
Tádž Mahalu ve velikosti, která odpovídá průměru 
lidského vlasu. Společnost IQ Structures, kterou 
vede Tomáš Těthal, je jedním ze světových lídrů 
3D nanotisku. Mezi prvními vyvinuli vlastní  
3D nanotiskárnu a vytváří globálně nový trh. 

Jakmile přijde řeč na včely, Tomáš Těthal ožije. „Včelstvo 
dělá v podstatě totéž, co my. Mají vlastně 3D tiskárnu, 
která vyrábí struktury z vosku a na níž pracují s obrovskou 
přesností,“ říká s úsměvem tenhle nadšený včelař, který  
má doktorát z jaderné chemie a stojí v čele společnosti  
IQ Structures. Je důkazem, že i za krátkou dobu se dají 
udělat velké věci. Společnost funguje teprve pět let, za 
tu dobu už ale stihla spolu s partnery mimo jiné vyvinout 
vlastní 3D nanotiskárnu a (spolu)vytvořit nový trh. Zákaz-
níky má dnes po celém světě.

„Snažíme se být jedničkou na světě ve schopnosti řídit 
mikro- a nanostruktury, a to nejen na povrchu materiálů, 
ale i v jejich objemu,“ říká Těthal. Na rozdíl od většiny 
ostatních společností, které se zabývají nanotechnologie- 
mi, se IQ Structures věnuje i tomu, jak vypadá „vnitřek“ 
materiálu. Dokáže tisknout trojrozměrné struktury  
s rozlišením stovek nanometrů. „Díky řízené struktuře 
dodáváme materiálům nové funkční hodnoty,“ říká Těthal 
a dodává, že jeho společnost není Akademie věd a své 
produkty vytváří podle požadavků zákazníků.

Proti padělkům

Oblastí, kde se dají nanotechnologie využít, je mnoho. 
Jedna z nich je ochrana proti padělkům – a je vcelku 
jedno, jestli jde o padělky alkoholu, bankovek, dokladů 

Nano-3D-Drucker kann Fälschungen 
aufdecken und eine neue Leber drucken

Nano 3D tiskárna odhalí padělky  
i vytiskne nová játra

EINEN NEUEN  
MARKT SCHAFFEN
VYTVÁŘÍME NOVÝ TRH

>>> >>>
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Fälschungssicherheit

Es gibt viele Bereiche, in denen man Nanotechnologie 
nutzen kann. Einer davon ist der Schutz gegen Fälschun-
gen. Egal, ob es sich um gepanschten Alkohol oder ver-
dünntes Benzin, gefälschte Banknoten oder Dokumente 
handelt. Der zweite Schwerpunkt sind technische Produk-
te, besonders die moderne Flachoptik. „Hier geht es um 
die Ausrichtung von Beleuchtungssystemen, zum Beispiel 
im Bereich der Innenbeleuchtung von Geschäften oder 
Büros. Zielgruppe sind aber auch Unternehmen der Auto-
mobilbranche“, sagt Těthal. Weltweit gibt es nur ein paar 
Konkurrenten, die sich mit Flachoptik befassen. „Wir ken-
nen jedoch niemanden, der das genauso macht wie wir“, 
ergänzt er. Für mikro- und nanostrukturierte Materialien 
gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer technischer 
Verwendungsmöglichkeiten: Sensoren der Zukunft, Mikro-
mechanik oder neue Oberflächen für Katalyseprozesse 
und Elektroden. Dadurch werden völlig neue Materialien 
entstehen, die die gleichen Eigenschaften wie z. B. Metall 
oder Keramik haben, aufgrund der Nanostruktur jedoch 
viel leichter sind.
 
Die Leber aus dem Drucker
 
Der dritte Bereich, für den IQ Structures Lösungen schafft, 
ist die Biomedizin. Da klingt manches wie Science Fiction. 
„In Zukunft wird es etwa möglich sein, die Struktur, das 
Gerüst für ein Organ herzustellen. Darin werden körper-
eigene Zellen angesiedelt, die sich ‚eingewöhnen‘. Der 
Mensch wird dann kein Problem mehr mit Immunreakti-
onen nach einer Transplantation haben“, erklärt Těthal. 
Heute wird bereits Gewebeersatz für Knochen und Haut 
hergestellt, künftig wird man mit einem 3D-Drucker mit 
einer hohen Auflösung aber mit eine neue Leber herstellen 
können.
 
Über konkrete Kunden kann Těthal derzeit nicht sprechen, 
aber das „Interesse ist riesig, wir arbeiten mit großen 
Herstellern auf der ganzen Welt zusammen“, meint er. Die 
Hauptaufgaben, denen sich IQ Structures aktuell widmet, 
sind die Bereiche Flachoptik und Fälschungsschutz. Die 
Firma arbeitet jedoch auch weiterhin daran, die Qualität 
und Auflösung von 3D-Druckern zu perfektionieren und 
den Druckvorgang zu beschleunigen. „Wir haben Ideen, 
die wir jetzt patentieren, wie etwa einen 3D-Drucker, der 
tatsächlich in der Produktion eingesetzt wird. Die Arbeits-
geschwindigkeit wird von entscheidender Bedeutung sein“, 
ergänzt Těthal. So unterscheiden sich dann auch die mo-
dernen Drucker von den Bienen. Die Bienen seien zwar sehr 
präzise, aber doch eben recht langsam, lacht Těthal.  ■

nebo třeba benzínu. Druhou hlavní oblastí jsou technické 
výrobky, a to nyní zejména moderní plochá optika. 
„Řešení se týká směřování světla, například se to dá využít 
v interiérovém osvětlení v obchodech nebo kancelářích. 
Cílovou skupinou zákazníků jsou ale i automobilky a další 
společnosti,“ říká Těthal s tím, že plochou optiku dělá 
na světě jen pár dalších firem. „Nevíme ale o nikom, kdo 
by to dělal stejně jako my,“ dodává. Technického využití 
mikro-nanostrukturovaných materiálů může být řada, 
například budoucí senzory, mikromechanika nebo nové 
typy povrchů pro katalýzu či elektrody. Vznikat tak budou 
i zcela nové materiály, které mají stejné vlastnosti jako 
třeba kov nebo keramika, díky nanostruktuře jsou ale 
mnohem lehčí.

Játra z tiskárny

Třetí sektor, pro který IQ Structures vytváří řešení, je biomedi-
cína. Když na ni přijde řeč, člověk má pocit, že sleduje sci-fi. 
„V budoucnu bude možné vytvořit třeba orgán jako lešení,  
do něj se zasadí tělu vlastní buňky, které se tam zabydlí, 
a člověk pak nebude mít problém s imunitní reakcí při 
transplantacích,“ vysvětluje Těthal. Dnes se už se ve světě 
vytvářejí tkáňové náhrady pro kosti a kůži, jednou ale půjdou 
na 3D tiskárně s vysokým rozlišením vyrobit třeba i nová játra. 
 
O konkrétních zákaznících Těthal nemůže mluvit, říká ale: 
„Zájem je obrovský. Pracujeme s velkými výrobci po celém 
světě.“ Hlavními směry, kterým se dnes IQ Structures 
věnuje, jsou právě zmíněná plochá optika a ochrana  
proti padělání. Firma ale dál pracuje i na zdokonalení  
a radikálním zrychlení 3D tiskáren s vysokým rozlišením. 
„Dnešní zařízení nejsou nijak závratně rychlá, ale budou. 
Máme nápady, které teď patentujeme, na to, jak dodat 
3D tiskárnu jako skutečné výrobní zařízení. Zrychlení 3D 
tiskáren bude zásadní,“ dodává Těthal a směje se, že se tak 
moderní tiskárny odliší od včel, které sice pracují precizně, 
ale přece jen docela pomalu.  ■
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Das junge Unternehmen Sewio hat eine Technologie 
zur genauen Indoor-Standortbestimmung entwickelt 
und liefert sie in dutzende Länder weltweit. 
Für tschechische Firmen ein möglicher Schritt in 
Richtung Industrie 4.0, aber auch Sporttrainer 
oder Einzelhändler setzen die kleine Box ein, um 
mit ihrer Hilfe das Verhalten ihrer Zielgruppe 
aufzuzeichnen und zu analysieren.

Der Autoschlüssel ist wieder verschwunden – es folgt eine 
lange, manchmal vergebliche Suche. Zu wissen, wo sich 
etwas befindet, spart Zeit und Geld. Das gilt auch für die 
Industrie, den Handel und viele weitere Branchen. Die Lö-
sung des Brünner Startups Sewio ist ein System zur Lokali-
sierung in geschlossenen Räumen. Sie kann die Bewegung 
von Sachen, Maschinen und Menschen in Gebäuden auf 
den Zentimeter genau verfolgen. In Echtzeit. Weltweit gibt 
es dabei nur ein paar Firmen, die mit Sewio konkurrieren 
können.

Im Unterschied zum satellitengestützten GPS setzt das 
Tech-Startup auf ein ganz anderes Prinzip. Chips, die 
praktisch überall installiert werden können, senden nie-
derfrequente Radiowellen aus, die von Empfangsmodulen 
aufgezeichnet werden. Eine spezielle Software analysiert 
die Daten anschließend.

Auf dem Weg zu Industrie 4.0

Wie sich dreieinhalb Jahre nach der Entstehung von Se-
wio zeigt, hat gerade diese Technologie gefehlt. „Es gibt 
zahlreiche riesengroße Möglichkeiten. Die Nachfrage aus 
den unterschiedlichsten Branchen wächst“, sagt Milan 
Šimek, einer der Mitgründer. Dabei könne Sewio gerade 

Brněnské Sewio vyvinulo technologii pro interié-
rovou lokalizaci. Dodává ho do desítek zemí světa 
a českým firmám pomáhá naskočit do průmyslu 4.0. 
Jeho řešení ale využívají i sportovní trenéři nebo 
obchodníci, kteří zkoumají, jak se lidé chovají 
v prodejnách.

Když člověk neví, kde nechal klíče od auta, ztratí zbytečně 
čas jejich hledáním. Vědět, kde co je, šetří čas. A peníze. 
Stejně to platí i v průmyslu, obchodu a dalších oborech.  
Své o tom ví Milan Šimek, spoluzakladatel brněnského 
startupu Sewio, který vyvinul lokalizační systém pro 
uzavřené prostory. Jeho řešení dokáže sledovat s přesností 
na centimetry pohyb věcí, strojů a lidí uvnitř budov.  
To všechno navíc dělá v reálném čase. Na celém světě je 
přitom jen pár dalších firem, které mohou Sewiu konkurovat. 
 
Na rozdíl od GPS, která komunikuje s družicemi, využívá 
technologie Sewia úplně jiný princip. Čipy, které se dají 
nainstalovat takřka do jakéhokoli prostoru, vysílají nízko-
frekvenční rádiové vlny, které zachycují přijímače. Data pak 
vyhodnocuje speciální software. 

Cesta k průmyslu 4.0
 
Jak je vidět tři a půl roku po vzniku Sewia, přesně taková 
technologie tu chyběla. „Je obrovská spousta příležitostí  
a poptávka z nejrůznějších oborů roste,“ říká Šimek s tím, 
že ho těší, že technologie Sewia pomáhá firmám naskočit 
na zavádění průmyslu 4.0. Řešení tohoto startupu, který 
vznikl v Jihomoravském inovačním centru (JIC), využívá  
už od roku 2015 mladoboleslavská Škoda Auto a přibývají  
i další automobilky, které vidí, že mít dokonalý přehled  
o tom, co kde je, může pomoci.

Ein Startup aus Brünn zeigt Unter-
nehmen Wege zu Industrie 4.0 auf

Vylepšená „GPS“ z Brna učí firmy, 
jak na průmysl 4.0

>>>

>>>

Technologieunternehmen dabei helfen, den Weg in Richtung 
Industrie 4.0 zu finden. Auf die Lösung des Startups, das 
im Südmährischen Innovationszentrum JIC entstanden ist, 
setzt bereits seit 2015 Škoda Auto, weitere Automobilher-
steller kommen hinzu.

„Sewio versetzt Sie in die Lage, einen Herstellungsprozess 
zu steuern und anzupassen sowie dessen weiteren Ver-
lauf vorherzusagen“, sagt Šimek, um zu erklären, weshalb 
sich immer mehr Unternehmen nicht nur aus Tschechien, 
sondern vor allem auch aus Deutschland, Frankreich und 
weiteren Ländern an sein Startup wenden. Daher hat es be-
reits vergangenes Jahr in München und dieses Jahr in Lyon 
ein Büro eröffnet. „Wir sehen dort großes Wachstumspoten-
zial und wollen unsere Verkaufs- sowie Beratungstätigkeiten 
erhöhen“, erläutert Šimek die aktuellen Pläne von Sewio. 
Abgesehen von den bereits erwähnten Ländern, liefert 
das Unternehmen seine Lösung in rund 40 weitere Länder 
weltweit.

Sewio ist natürlich auch in Tschechien aktiv, wo ein großes 
Interesse an Industrie 4.0 besteht. Zu diesem Thema wurden 
bereits dutzende, wenn nicht sogar hunderte Konferenzen 
und Debatten abgehalten. Die Praxis hinkt aber immer noch 
hinterher. Viele Firmen können sich oftmals keine konkreten 
Einsatzszenarien für Industrie 4.0 vorstellen, unklar ist oft 
auch die Einbindung in den bisherigen Produktionsprozess.

Sewio hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem JIC im 
Intemac-Labor eine Produktionszelle eingerichtet, in der sie 
demonstrieren, was heute bereits möglich, was umsetzbar 
ist und zu wem welche Lösung passt. „Firmen haben uns 
gerade nach diesen Sachen häufig gefragt, so dass wir uns 
dazu entschieden haben, einen Ort zu schaffen, an dem sie 
sich die Lösungen selbst anschauen können“, sagt Šimek.

Standortbestimmung auch beim Sport

Sewios intelligente Technologie, die ihre Wurzeln an der 
Technischen Universität in Brünn hat und später von Šimek 
und seinem Kollegen und Firmenmitbegründer Lubomír 
Mráz für die Europäische Weltraumagentur ESA weiterent-
wickelt wurde, eignet sich nicht nur für die Industrie. Die 
genaue Standortbestimmung wird auch in Geschäften 
verwendet, wo dank dieser Technologie das Verhalten und 
die Bewegungen der Kunden in den Geschäften analysiert 
werden können.

„Der dritte große Bereich, in dem unsere Lösungen zum 
Einsatz kommen, sind Sport und Unterhaltungsindustrie, 
beispielsweise Lasergames und Kartrennen“, sagt Šimek. 
Im Sportbereich hilft sie Trainern beim Beobachten ihrer 
Schützlinge, um die Effektivität des Trainings zu erhöhen 
oder - um es mit anderen Worten zu sagen - zu erkennen, 
wer gerade ein wenig herumbummelt. Potenzial besteht 
laut Šimek ebenfalls im Gesundheitswesen, wo im Moment 
aber auch noch andere Technologien ausreichen, die nicht 
ganz so genau sind wie die Lösung aus Brünn. ■

 „V průmyslu dokážete díky Sewiu řídit a upravovat výrobní 
proces a predikovat jeho další vývoj,“ vysvětluje Šimek, 
proč se na jeho společnost obrací stále víc podniků nejen 
z Česka, ale hlavně z Německa, Francie a dalších zemí. 
Ostatně proto firma už loni otevřela kancelář v Mnichově 
a letos v Lyonu. „Cítíme tam velký prostor pro růst a chce-
me posílit své prodejní a konzultační aktivity,“ říká Šimek. 
Kromě zmíněných zemí dodává své řešení do dalších 
zhruba 40 států světa.
 
Aktivní je Sewio samozřejmě i v Česku, kde je velký zájem 
o průmysl 4.0. Na tohle téma sice proběhly už stovky 
konferencí a debat, praxe je ale pozadu a hodně firem 
si často nedovede představit, jak konkrétně by mohly 
průmysl 4.0 využít.
 
Sewio proto ve spolupráci s JIC centrem vytvořilo v labora-
tořích Intemac výrobní buňku, ve které ukazují, co všechno 
je dnes možné a pro koho se jaké řešení hodí. „Firmy se nás 
na takové věci často ptaly, tak jsme se rozhodli vytvořit pro 
ně místo, kde se na ta řešení můžou samy podívat,“ říká 
Šimek. 
 
Lokalizace se hodí i ve sportu
 
Chytrá technologie Sewia, jejíž začátky vznikly na univerzi-
tě VUT v Brně a později ji Šimek se svým kolegou a spolu-
zakladatelem firmy Lubomírem Mrázem rozpracovali  
pro Evropskou vesmírnou agenturu, se ale nehodí pouze  
v průmyslu. Přesnou lokalizaci využívá i obchod, skladování 
a logistika. Například v Německu se používá v obchodech, 
kde se díky této technologii zkoumá chování a pohyb 
zákazníků v prodejnách.

„Třetí velkou oblastí, do které dodáváme naše řešení, je 
sport a zábavní průmysl, jako jsou třeba různé laser game 
nebo motokáry,“ říká Šimek. Ve sportu pomáhá trenérům 
sledování jejich svěřenců zvyšovat efektivitu tréninku. 
Nebo jinými slovy vidět, kdo to zrovna trošku fláká. 
Potenciál je podle Šimka třeba i ve zdravotnictví, kde ale 
zatím stačí i jiné technologie, které nejsou tak přesné jako 
řešení z Brna. ■
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Thea Windisch 

Über 30 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen prä-
sentieren sich schon bei Cocuma und bieten Jobinteressierten 
einen digitalen Einblick in die Firmenkultur. In kurzen Video-
Statements erzählen Mitarbeiter von ihrem Unternehmen, 
ihrer Arbeit, den persönlichen Erfahrungen und Zielen. Dazu 
überschaubare Textblöcke und, wenn gewünscht, ergänzen 
Stellenanzeigen das Firmenprofil. Eine IT-Firma aus Brünn stellte 
so im letzten Jahr 20 Mitarbeiter ein, für ein anderes Unterneh-
men ist das Portal sogar die primäre Jobbörse. Denn wer sich 
via Cocuma bewirbt, der interessiert sich für mehr als nur einen 
Job zu bekommen. Rund 15.000 ‚unique visits‘ hat die Seite pro 
Monat.

Petr Skondrojanis will Unternehmen abbilden, „wie sie wirklich 
sind“. Kein geringer Anspruch. Und: Er will nur Firmen präsentieren, 
die er auch seinen Freunden empfehlen könnte, und träumt von ei-
nem Zertifikat: „Diese Unternehmenskultur ist Cocuma-geprüft“.
 
„Kultur“ haben nach Meinung Skondrojanis' Unternehmen, in 
denen der Mensch keine Nummer ist und Fehler machen darf, 
die von einem guten Leader geführt werden, der das Potenzial 
hat, das Unternehmen  weiterzuentwickeln. „Die Mitarbeiter sind 

Na Cocuma.cz se v současnosti prezentuje přes 30 firem  
z nejrůznějších oborů a nabízí potenciálním zaměst-
nancům náhled do své firemní kultury. Stávající 
zaměstnanci v krátkých videích vyprávějí o své firmě, 
své práci, o osobních zkušenostech a cílech. Firemní 
profily jsou doplněny přehlednými texty a případně 
nabídkami volných míst. Jedna brněnská IT firma tak 
vloni přijala 20 zaměstnanců, pro další představuje 
Cocuma primární kanál oslovení uchazečů. Tomu, 
kdo hledá práci na Cocuma, jde o více než jen o nové 
místo. Stránky evidují cca 15 000 unikátních návštěv 
za měsíc.

Petr Skondrojanis chce firmy ukázat „takové, jaké do-
opravdy jsou.“ To není málo. Chce prezentovat pouze 
firmy, které by on sám doporučil svým přátelům, a sní 
o certifikátu „Tuto firemní kulturu prověřila Cocuma“.

Kulturu mají podle Skondrojanise ty firmy, v nichž člověk 
není pouhým číslem a smí dělat chyby, firmy, které vede 
dobrý lídr, jenž má potenciál firmu rozvíjet. „Pokud 
zaměstnanci věří hodnotám a principům firmy, jsou 

Cocuma – klingt wie der neueste Food-Trend, 
heißt aber Company Culture Market und ist ein 
Business-Modell. Es reagiert auf die Tatsache, 
dass es in Tschechien mehr freie Stellen als ge-
eignete Bewerber gibt. Auf dem Webportal Cocuma.cz  
werben daher Firmen mit ihrer Unternehmenskultur 
um neue Mitarbeiter. Nach Meinung von Gründer 
Petr Skondrojanis wird das für Bewerber immer 
wichtiger. 

Unternehmen werben mit ihrer Firmen-
kultur um neue Mitarbeiter

Cocuma zní možná jako nejnovější potravinový 
trend, ve skutečnosti ale jde o Company Culture 
Market, obchodní model, který reaguje na sku-
tečnost, že v Česku je více volných pracovních 
míst než vhodných uchazečů. Na webových stránkách 
Cocuma.cz proto firmy lákají nové zaměstnance na 
svoji firemní kulturu. Ta podle zakladatele portá-
lu Petra Skondrojanise pro uchazeče hraje stále 
důležitější roli. 

Firmy lákají nové zaměstnance  
na svoji firemní kulturu

COCUMA DREHT DEN  
BEWERBUNGSSPIEß 
COCUMA STAVÍ NÁBOR 
ZAMĚSTNANCŮ

NA HLAVU

UM
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treu, wenn sie an die Werte und Prinzipien der Firma glauben“, 
meint er. Eine optimale Work-Life-Balance trete dabei in den 
Hintergrund. „Eine gute Kultur haben wir dann, wenn die Men-
schen einfach gerne im Unternehmen arbeiten, nicht zwischen 
der Arbeit und dem Privatleben unterscheiden müssen und kein 
Problem damit haben, am Wochenende auch mal eine Arbeits-
mail auf dem Smartphone zu finden.“ 

Die Geschäftsidee, dass sich der Arbeitgeber präsentiert und 
nicht der Bewerber, ist nicht ganz neu. Cocuma hat Konkur-
renz. In den USA startete dieser Trend schon vor fünf Jahren.  
Für Skondrojanis liegt der Unterschied im Aufwand und in der 
Zeit, die er investiert, um eine Unternehmenskultur einzufan-
gen und abzubilden. Eine Kooperation beginnt mit den ‚Deep 
Talks‘, in denen die Unternehmenskultur evaluiert wird und 
Schwachstellen sondiert werden. Skondrojanis merkt spätes-
tens jetzt, ob die Unternehmenskultur ‚Cocuma-reif‘ ist. Da-
raufhin erarbeitet er mit seinen Kollegen ein Drehbuch für die 
Videointerviews, die direkt im Unternehmen entstehen. Um so 
authentisch wie möglich zu sein, werden sie ungeschnitten und 
unbearbeitet auf Cocuma veröffentlicht. Bei seinem jüngsten 
Projekt ‚lebte‘ Skondrojanis vier Tage in der Firma, führte  
32 Stunden Interviews mit 32 Menschen, lernte die Strukturen 
kennen und baute eine Beziehung auf. Hinzu kam ein voller Tag 
für Fotoshootings. Und schließlich zwei Wochen, um das Profil 
einschließlich der Texte auf Cocuma zu erstellen.

„Wir lehnen die Unternehmen ab, deren Firmenkultur wir nicht 
glaubwürdig finden“, sagt Petr Skondrojanis. Er ist seit 24 Jah-
ren im HR-Business. Dadurch lernte er den tschechischen Markt 
und zugleich die Unternehmen im Inneren kennen. Er glaubt 
unterscheiden zu können, welches Image echt oder nur Fassade 
ist. Bereits im ersten Jahr der Projektgründung, 2015, kamen 
die Unternehmen auf ihn zu, um präsentiert zu werden. Heute 
sucht ein sogenannter ‚Culture Scout‘ für ihn nach geeigneten 
Firmen – in Business Magazinen, bei Facebook oder LinkedIn. 

Geht es am Ende nur um die gute Sache oder auch um Ge-
winn? „Natürlich soll Cocuma wirtschaftlich erfolgreich sein. 
Aber es geht uns nicht um das schnelle Geld“, sagt der Grün-
der, der noch weitere Projekte im HR-Bereich laufen hat. Und 
bald soll Cocuma auch wachsen. Ziel ist zunächst der slowaki-
sche Markt. Das Hauptziel bleibe aber, den Leuten tolle Firmen 
zu zeigen. „Und davon haben wir hier viele.“ ■

loajální,“ domnívá se Skondrojanis. Optimální rovnováha 
mezi prací a osobním životem při tom zůstává v pozadí. 
„Dobrou kulturu máme tehdy, když lidé pro firmu pracují 
rádi a nemusí rozlišovat mezi prací a soukromým životem.  
A nejsou znechuceni, pokud o víkendu objeví na smartphonu 
firemní e-mail.“

Obchodní nápad, kdy se prezentuje zaměstnavatel a nikoli 
uchazeč, není žádnou novinkou. Cocuma má konkurenci, 
v Americe se tento trend objevil již před pěti lety. Petr 
Skondrojanis vidí rozdíl v péči, kterou investuje do zachycení 
a vyobrazení příslušné firemní kultury. Spolupráce začíná 
empatickými rozhovory, v nichž se hodnotí firemní kultura 
a zjišťují slabá místa. Nejpozději v této fázi Skondrojanis 
pozná, zda je firemní kultura zralá pro Cocuma. Poté se 
svými kolegy vypracuje scénář pro videorozhovory, které jsou 
natáčeny přímo ve firmě a nejsou stříhané. Tou nejdůležitější 
hodnotou je autenticita. Při realizaci posledního profilu 
Skondrojanis prožil ve firmě čtyři dny, strávil 32 hodin 
rozhovory se 32 různými lidmi, seznámil se s firemními 
strukturami a vytvořil si k firmě vztah. Celý další den zabralo 
fotografování a dva týdny trvalo vytvoření profilu včetně 
textů na Cocuma.cz. 

„Firmy, jejichž firemní kultuře nevěříme, odmítáme,“ říká 
Skondrojanis, který se v personalistice pohybuje již 24 let. 
Díky tomu poznal český trh a zároveň firmy zevnitř. Věří,  
že dokáže rozlišit, které image je opravdové a které jen  
pouhým pozlátkem. Již v roce 2015, kdy projekt zakládal,  
se na něj obracely firmy, že se chtějí prezentovat. V současné 
době vhodné firmy vyhledává tzv. culture scout, například  
v ekonomických magazínech, na Facebooku nebo LinkedInu. 

Jde tu jen o dobrou věc, nebo také o zisk? „Samozřejmě 
chci, aby Cocuma byla ekonomicky úspěšná, ale o rychlé 
peníze nám nejde,“ říká zakladatel, který má i další projekty 
v oblasti HR. Cocuma by brzy měla expandovat, první 
destinací je slovenský trh. Hlavním cílem je ukázat lidem 
skvělé firmy. „A že jich máme hodně.“  ■
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So war der / takovy‘ byl 
kick-off 10.05.2017
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Am 10. Mai startete die DTIHK das TopThema Intelligente Infrastruktur mit einem Kick-off und über 
100 Gästen. Auf dem Kick-off präsentierten die Partnerunternehmen aus verschiedenen Branchen ihre 
Visionen und mögliche Wege für ihre Umsetzung. Startups aus Deutschland und Tschechien sowie 

Vertreter der Städte Prag und Litoměřice stellten ihre Pläne auf dem Weg zu einer intelligenten 
Stadt vor. Mit dem TopThema startet die DTIHK zugleich den zweiten Jahrgang des Startup-Wett-
bewerbs "Connect Visions to Solutions", so dass auch das innovative Knowhow von Startups Teil 

einer flexiblen Konzeption wird, wie eine intelligente Infrastruktur funktionieren kann.

10. května ČNOPK kick-offem odstartovala TopTéma Inteligentní infrastruktura. Partnerské firmy 
představily své vize a možné cesty k jejich realizaci. Startupy z Česka a Německa a zástupci 

měst Praha a Litoměřice prezentovali svoje plány pro inteligentní město. ČNOPK TopTématem záro-
veň vyhlásí druhý ročník startupové soutěže "Connect Visions to Solutions". Inovativní know-how 

startupů se tak stane součástí inteligentní infrastruktury.

Folgen Sie dem TopThema im Web und auf Twitter / Sledujte TopTéma na webu a na Twitteru:

www.intelligent-infraStructure.cz
#intelliStructure mehr auf der webSeite / vi‘ce na webu

23.11.

Feierliche Auszeichnung des Gesamt-
gewinners des Startup-Wettbewerbs 
und viel mehr

Slavnostní vyhlášení celkového vítěze 
startupové soutěže a mnoho dalšího

29.06. Meet-up der Partner mit Städten und Gemeinden / Meet-up partnerů s městy a obcemi
Was brauchen die Städte? Was bieten die Partnerunternehmen? Wie kann dazwischen eine Brücke gebaut werden? Was können beide Seiten zusammen pushen?

Co potřebují města? Co mohou nabídnout partneři? Jak obojí spojit? Co mohou obě strany společně prosadit?

04.07. Ins Weltall der Innovation  

mit David Pavlík / Do kosmu inovací  

s Davidem Pavlíkem

Leben und Arbeiten im SpaceX - Epizentrum 

der Innovation, Zukunft der Mobilität, Grenzen 

der Innovation – gibt es sie?

Život a práce ve SpaceX – epicentru inovací, 

budoucnost mobility, Hranice inovací – existují?

August-September / srpen-září

Anmeldungen für  
"Connect Visions to Solutions"

Přihlášky do soutěže 
“Connect Visions to Solutions”

26.09. Konferenz „Intelligente Infrastruktur 
– Chancen und Herausforderungen“ / 
Konference „Inteligentní infrastruktura –  
příležitosti a výzvy“

Technologische Trends, Best Practice aus 

Deutschland und Tschechien, Startups

Technologické trendy, best practice z ČR  
a z Německa, startupy



Wie wir die Energiewirt-
schaft der Zukunft sehen
Die E.ON hat sich rasant in Richtung Innovationen 
entwickelt und angefangen, mit jungen, dynamischen 
Startups zusammenzuarbeiten. Was versprechen Sie 
sich davon?

Wir möchten ein Innovationsleader unter den Energieunter-
nehmen sein. Unser Ziel ist, in den technologischen Lösun-
gen eindeutig einen Schritt vor den bestehenden Anbietern 
von Energielösungen zu sein und für den Kunden Begleiter 
in allen Bereichen seines Umgangs mit Energie zu werden. 
Wir suchen ständig nach neuen Geschäftsmodellen für 
unsere Kunden. Wir haben selbst erkannt, dass es heute 
nicht mehr reicht, nur Kommoditäten, also Strom und Gas, 
anzubieten. Neue Trends treten in den Vordergrund – Digi-
talisierung, Internet of Things und Peer-to-peer-Geschäft. 
Deswegen fokussieren wir so stark auf Innovationen. Und 
unsere Kunden fordern solche Lösungen von uns. Ohne di-
gitale Kommunikationskanäle kann man sich zum Beispiel 
die heutige Kundenbetreuung nicht mehr vorstellen.

Wann hat die Entstehung der neuen Startup-Strategie 
angefangen?

Wir machen uns langfristig an Teilprojekte, zum Beispiel im 
Bereich von Energiespeicherung, Smart Home und Digitali-
sierung der Customer Journeys. Was die Kooperationen mit 
den sich schnell entwickelnden Startups betrifft, so sind die 
ersten engeren Kontakte mit ihnen im Jahr 2015 über Inno-
vationszentren wie das JIC entstanden. In den vergangenen 
zwei bis drei Jahren haben wir knapp 25 solcher Firmen, 
in denen wir das Potenzial sehen, angesprochen. Wichtig 
ist aber auch, dass wir trotz aller Innovationen auch die, 
sagen wir, technisch konservativeren Kunden, die moderne 
Technologien bei Weitem nicht so nutzen, nicht vergessen.

Geschäftsführer E.ON ČR Martin Záklasník im Interview

Können Sie ein konkretes Beispiel anführen für Ihre 
Kooperation mit Startups?

Wir arbeiten zum Beispiel mit der Gesellschaft Creative Dock 
zusammen, die unter anderem eine Reihe von Produkten für 
Škoda Auto in Mladá Boleslav entwickelt. In Zusammenarbeit 
mit ihnen bauen wir ein eigenes E.ON-Innovation-Lab auf. 
Davon versprechen wir uns neue Produkte und Geschäftsmo-
delle, die wir sehr schnell testen und vermarkten können. Ein 
weiteres Beispiel ist die Kooperation mit dem Startup Muvon 
im Rahmen unserer Initiative :agile.

Genügt Ihnen die Kreativität tschechischer Innova-
toren oder schauen Sie auch ins Ausland?

Muvon ist zum Beispiel ein deutsches Startup, das sich bei 
unserem Konzernprogramm für Startups :agile angemeldet 
hat. Wir suchen die Inspiration auf keinen Fall nur hinter 
der Grenze. Auch in der Tschechischen Republik gibt es viele 
geschickte Firmen. Übrigens: wir sind doch ein Volk von 
Bastlern. Das zeigt uns auch unser Wettbewerb Energy Globe. 
Für eine noch engere Anknüpfung von Kontakten mit Startups 
haben wir auch unsere intensiven Kontakte mit der Deutsch-
Tschechischen Industrie- und Handelskammer genutzt, die 
die bilaterale Vermarktung der Startups in Tschechien und 
Deutschland unterstützt. Wir spüren, dass viele große Kon-
zerne in Tschechien die Tür für die Startups noch nicht weit 
genug geöffnet haben. Wir wollen anders sein.

P R  T E X TP R  T E X T

Smart City: Ein Ort für 
Innovationen
Die Botschaft des gerade anlaufenden Projekts 
D. Inspire ist eindeutig: Unter der Führung von 
Senta Čermáková bietet es eine Möglichkeit, Zertifi-
kate von einem renommierten Unternehmen zu erhalten, 
von Fachleuten beraten zu werden sowie mit einem 
Team enthusiastischer und innovativ denkender Menschen 
zusammenzuarbeiten. Das Ziel des Projekts ist es, ein 
einzigartiges innovatives Ökosystem zu schaffen, das 
Ideen und Talente mit einem professionellen Umfeld 
zusammenbringt.

Im Rahmen des neuen Projekts initiiert Deloitte die Zusammen-
arbeit mit Startups und innovativen Gesellschaften sowie den 
Menschen, die sich dahinter verbergen. Und wartet mit einer 
Reihe von Treffen – sog. Pop-Up-Beschleunigern – auf, die im 
Prager Büro von Deloitte stattfinden werden. Insgesamt werden 
sich die Treffen auf sieben Bereiche konzentrieren, darunter 
Innovationen im Bereich HR-Analytik, Big Data oder künstliche 
Intelligenz. Die teilnehmenden Unternehmen und Projekte 
erhalten eine Rückmeldung von Fachleuten aus der jeweiligen 
Branche sowie die Möglichkeit, einen Tag mit Menschen zu 
verbringen, die auf ähnliche Weise innovativ denken.

Im Anschluss an die Teilnahme an den Treffen wird Deloitte aus-
gewählten Projekten ein Zertifikat erteilen, das als Hinweis für 
potentielle Anleger oder künftige Kunden dienen wird. Dieses 
wird auf einem komplexen Screening des betreffenden Unter-
nehmens sowie einer Beurteilung der Qualität seiner Kernidee 
sowie von deren Potenzial beruhen. Gleichzeitig schließt Deloitte 
nicht aus, dass sie selbst zum Anleger oder Kunden ausge-
wählter Unternehmen werden könnte. An erster Stelle wird das 
Unternehmen jedoch als Berater und Mentor auftreten. 

Fokus: Smart City
D. Inspire zielt zum Beispiel auf Projekte aus der Kategorie 
Smart City ab. In diesem Bereich besteht das Hauptziel der 
Städte oft darin, eine „intelligente Infrastruktur“ aufzubauen. 
Deloitte unternimmt diese Anstrengung nicht nur zur Schaf-
fung neuer urbaner Elemente und Errichtung einer technischen 
Infrastruktur, sondern auch zur Schaffung eines sozial-gemein-

schaftlichen Überbaus. Genau das wird von Deloitte auch 
hervorgehoben – Innovationen im Bereich Soziales, Bildung 
und Erbringung von Dienstleistungen am Bürger, sowie 
Nutzung von IT-Technologien, um die Lebensqualität in den 
Städten zu steigern. Auch internationale Umfragen zeigen, 
dass die Tschechische Republik in diesem Bereich immer 
noch viel nachholen muss. 

Intelligentes Prag: Komfort für die Einwohner und 
besseres Wirtschaften
Dank der Smart-City-Projekte will die tschechische Haupt-
stadt zu einer Stadt werden, die besser funktioniert, gut 
wirtschaftet und ihren Einwohnern ein komfortables Leben 
gewährt, wobei sie die modernsten Technologien nutzt und 
die Umwelt schont. Für das Institut für Planung und Ent-
wicklung und den Magistrat der Hauptstadt Prag fertigte 
Deloitte eine Analyse der 25 am häufigsten erwähnten 
Vorhaben an und bewertete ihre Übereinstimmung mit 
dem strategischen Entwicklungsplan der Hauptstadt Prag. 
Anschließend beteiligte sich Deloitte an der Aktualisierung 
des strategischen Entwicklungsplans und erarbeitete eine 
Methodik für innovative Partnerschaften.

Intelligentes Pilsen: Verbesserung der Mobilität 
sowie der technischen Ausbildung
In Pilsen konzentrieren sich die Smart-City-Projekte 
vornehmlich auf die Bereiche Mobilität und technische 
Ausbildung. Auf dem Weg zur Umwandlung in eine Smart 
City wurde die Pilsner Stadtverwaltung von Deloitte bei der 
Entwicklung der Kommunikation und Strategie unterstützt. 
Mit diesem Vorhaben will sich Pilsen als Zentrum für Wis-
senswirtschaft profilieren.

Deloitte setzt sich mit dem Bereich Smart City auch 
landesweit auseinander, zum Beispiel als Partner und 
Fachberater des Wettbewerbs „Intelligente Städte für die 
Zukunft“. Für mehr Informationen zum Wettbewerb siehe 
www.soutezchytramesta.cz.
Kontakt: Jan Sedliačik
jsedliacik@deloittece.com
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Jan Sedliačik
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Die Ordentliche Mitgliederversammlung fand am 3. Mai in der 
Tschechischen Nationalbank statt. Eingeleitet wurde sie durch 
einen Gastvortrag von Ilse Aigner, stellvertretende Minister-
präsidentin und Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie des Freistaates Bayern (Seite 49).

Der scheidende DTIHK-Präsident Axel Limberg skizzierte kurz 
die wirtschaftliche Entwicklung Tschechiens 2016 und hob vor 
allem zwei Rekorde hervor: Tschechien hatte 2016 die niedrigste 
Arbeitslosenquote in der EU und stieg erstmalig in die TOP 10 
der Handelspartner Deutschlands auf. Dennoch verwies Lim-
berg auch auf die Brisanz des Fachkräftemangels, der mittel-
fristig die Konkurrenzfähigkeit des Landes gefährde.

Auch im Bericht der Geschäftsführung für 2016 sowie im 
Ausblick auf das laufende Jahr präsentierte der geschäftsfüh-
rende Vorstand Bernard Bauer Erfreuliches: Die Mitgliederzahlen 
stiegen leicht an und die Kammer baute ihre Medienpräsenz 
und Öffentlichkeitsarbeit aus. Über 1.000 Medienerwähnungen, 
Artikel und Interviewbeiträge erschienen über die Aktivitäten 
der DTIHK, an den Networking- & Mitgliederveranstaltungen 
nahmen rund 3.000 Gäste teil. Positive Resonanz erzeugte das 
Jahresthema „Connect Visions to Solutions“, in Zuge dessen die 
DTIHK Schlüsselunternehmen aus der Industrie mit kreativen, 
dynamischen Startups zusammenbrachte. 

Schatzmeister Gernot Daumann präsentierte eine gute Bilanz 
für das vergangene Geschäftsjahr der DTIHK, Rechnungsprü-
ferin Hana Daenhardtová bescheinigte der DTIHK und der AHK 
Services Rechtmäßigkeit und Richtigkeit der Jahresabschlüsse.

Es wurden vier Vorstandsmitglieder, der Präsident und drei 
Schiedsrichter gewählt. Der neue Präsident ist Jörg Mathew 
(Seite 48). Die scheidenden Vorstandsmitglieder Dita Chrastilová, 
Axel Limberg und Christian Karnath erhielten die Ehrenmit-
gliedschaft.

3. května se v ČNB v Praze konala řádná členská schůze 
ČNOPK. Na úvod vystoupila místopředsedkyně bavorské 
vlády a bavorská státní ministryně hospodářství a médií, 
energetiky a technologie Ilse Aigner (více na str. 49).

Odstupující prezident ČNOPK Axel Limberg krátce 
nastínil vývoj české ekonomiky v roce 2016 a zdůraznil 
především dva rekordy: Česko vloni zaznamenalo 
nejnižší nezaměstnanost v EU a poprvé patřilo do top 10 
obchodních partnerů Německa. Limberg ovšem také 
poukázal na kritický nedostatek odborných pracovníků, 
který střednědobě ohrožuje konkurenceschopnost země. 

Ve zprávě vedení komory prezentoval výkonný člen 
představenstva Bernard Bauer pozitivní výsledky: 
Členská základna mírně vzrostla a komora dále po-
kračovala v úspěšné práci s médii. ČNOPK se objevila 
ve více než 1000 příspěvcích, článcích a rozhovorech. 
Členských a networkingových akcí se zúčastnilo 
celkem 3000 hostů. Velký ohlas mělo také téma roku 
„Connect Visions to Solutions“, v jehož rámci komora 
propojila klíčové firmy z hospodářství s kreativními, 
dynamickými startupy. 

Pokladník Gernot Daumann představil bilanci minulého 
obchodního roku, auditorka Hana Daenhardtová 
potvrdila, že roční závěrka podává věrný a poctivý 
obraz o majetku, financích a výsledku hospodaření 
ČNOPK a AHK Services.

Následovaly volby nového prezidenta, čtyř členů 
představenstva a tří smírčích soudců. Novým pre-
zidentem je Jörg Mathew (viz str. 48). Odstupující 
členové představenstva Dita Chrastilová, Axel Limberg 
a Christian Karnath byli jmenováni čestnými členy 
ČNOPK.

ŘÁDNÁ ČLENSKÁ  
SCHŮZE ČNOPK
2017

ORDENTLICHE  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DER DTIHK 2017

Michael Thomas Krüger
geboren in Krefeld; Bankbetriebswirt; seit über 30 Jahren bei der Commerz-

bank AG beschäftigt; seit 2015 CEO Czech Republic and Slovakia, Prag.
narozen v Krefeldu; již více než 30 let pracuje v Commerzbank AG; od roku 
2015 ve funkci CEO Czech Republic and Slovakia Commerzbank AG v Praze. 

Michael Axmann
geboren in Feuchtwangen; Wirtschaftsstudium an der Friedrich-Alexander- 

Universität Erlangen-Nürnberg; jahrelange Erfahrung innerhalb des globalen 
Siemens-Konzerns; seit März 2016 CFO Siemens Tschechien. 

narozen v Feuchtwangenu; vystudoval ekonomii na Friedrich-Alexander-Universität 
v německém Erlangenu a Norimberku; dlouholeté zkušenosti v globálním koncernu 
Siemens, od března 2016 finančním ředitelem společnosti Siemens Česká republika.

Michael Thomas Krüger
Stv. Schatzmeister | zástupce pokladníka 
CEO  
COMMERZBANK Aktiengesellschaft,  
Czech Republic and Slovakia

Martin Záklasník
Managing Director | jednatel  
E.ON Česká republika, s.r.o. 

Bernard Bauer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied |  
výkonný člen představenstva  
DTIHK | ČNOPK

Dieter Seemann
Vorstand Beschaffung | člen představenstva  
pro oblast nákupu  
ŠKODA AUTO a.s. 

Vladislav Sywala
Vizepräsident | viceprezident
Managing Director | jednatel 
Messer Technogas s.r.o.

Niclas Pfüller
Geschäftsführer | jednatel  
Brose CZ spol. s r.o.

Gernot Daumann
Schatzmeister | pokladník  
LBBW

Dr. Borek Severa
geschäftsführender Gesellschafter |  
společník a jednatel
MediaTrust Communications s.r.o.

Martin Záklasník
geboren in Kutná Hora; Studium Internationales Wirtschafts- und Finanzwe-

sen, Internationales Management; Promotion in Internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen; Erfahrungen im Consulting, Vertrieb, B2B-Marketing; 

seit November 2016 Geschäftsführer der E.ON Česká republika.

narozen v Kutné Hoře; studium mezinárodního obchodu a financí; meziná-
rodního managementu; doktorský titul (Ph.D.) v oboru mezinárodních  
ekonomických vztahů; zkušenosti v oblastech poradenství, prodeje a marketingu 
B2B, od listopadu 2016 jednatel E.ON Česká republika.

DIE DTIHK NACH DEN WAHLEN               ČNOPK PO VOLBÁCH

Vorstand | Představenstvo 

Neu im Vorstand
Noví členové představenstva

Jörg Mathew
Präsident | prezident  
Vorstand und CFO
člen představenstva a ekonomický ředitel  
HOCHTIEF CZ a.s.

Michael Axmann
CFO 
Siemens, s.r.o.

Pavel Roman
Vizepräsident | viceprezident  
Leiter Unternehmenskommunikation
vedoucí korporátní komunikace  
Bosch Group CZ and SK 

Isabel Biedermann
Leiterin | vedoucí  
DB Rail Services Czech Republic,  
Schenker spol. s r.o.

Thilo Hoffmann
TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.

Thomas Rechberger
TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.

Hana Balonová
Stv. Rechnungsprüfer | zástupce auditora

LTA Audit s.r.o.

Arthur Braun 
bpv Braun Partners s.r.o.

Hana Daenhardtová
Rechnungsprüfer | auditor

LTA Audit s.r.o.

Marc Müller 
bpv Braun Partners s.r.o.

Radim Kotlaba
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Veronika Červenková
KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

Weitere Organe
Další orgány

Schiedsrichter
Smírčí soudci

Stv. Schiedsrichter 
Zástupci smírčích soudců

M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  |  Č L E N S K Á  S C H Ů Z E
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ILSE AIGNER:
DIGITALISIERUNG
KENNT KEINE 
LANDESGRENZEN
DIGITALIZACI NEZASTAVÍ 
ANI STÁTNÍ HRANICE
Digitalisierung und Europa seien zwei Seiten der-
selben Medaille, betonte die stellvertretende Minis-
terpräsidentin und bayerische Staatsministerin für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, 
Ilse Aigner. In ihrer Rede vor rund 200 Gästen aus 
Wirtschaft und Politik anlässlich der DTIHK-Haupt-
versammlung unterstrich sie, dass gerade im grenz-
überschreitenden Austausch große Chancen lägen. 

„Digitalisierung ist ein Megatrend, der nicht an Landesgrenzen 
haltmacht“, ist Aigner überzeugt. Die bayerisch-tschechische 
Zusammenarbeit habe viel digitales Potenzial, das die beiden 
Länder gemeinsam entfalten sollten. Dafür stehen ihnen rund 
103 Millionen Euro aus dem INTERREG-Programm Freistaat 
Bayern – Tschechische Republik zur Verfügung. Vier Projekte 
aus diesem Programm im Bereich Digitalisierung und Indus-
trie 4.0 zielen auf kleine und mittelständische Unternehmen: 
OptiPro4.0, das Internationale Big Data Zentrum Ostbay-
ern-Südböhmen, Grenzregion 4.0 sowie Industrie 4.0 ohne 
Grenzen, in dessen Rahmen eine Modellfabrik am Technologie 
Campus Cham entsteht.

In der Diskussion bat der Präsident der Tschechischen Wirt-
schaftskammer, Vladimír Dlouhý, um eine Empfehlung, was 
eine künftige tschechische Regierung tun könne, um Produk-
tivität und Wertschöpfung zu steigern. Aigner sprach sich klar 
für die Einführung der dualen Berufsausbildung, eines Systems 
von Wirtschaftskammern mit Pflichtmitgliedschaft für alle 
Unternehmen sowie einen „Digitalbonus“ für kleine und mitt-
lere Unternehmen aus. 

Tschechien und Bayern sind enge Handelspartner. Das 
bilaterale Außenhandelsvolumen hat sich seit 2004 mehr als 
verdoppelt. Rund 3.000 bayerische Firmen pflegen Geschäfts-
beziehungen nach Tschechien und 350 sind dort mit einer 
Niederlassung vertreten. Zu dieser rasanten Entwicklung habe 
auch die DTIHK maßgeblich beigetragen, so Aigner. ■

Digitalizace a Evropa jsou dvě strany jedné 
mince, jak zdůraznila místopředsedkyně bavor-
ské vlády a bavorská státní ministryně hospo-
dářství a médií, energetiky a technologie Ilse 
Aigner. V projevu před 200 zástupci hospodář-
ství a politiky, který měla u příležitosti 
řádné členské schůze ČNOPK, poukázala na to, 
že právě přeshraniční spolupráce je obrovskou 
příležitostí.

„Digitalizace je megatrend, který nezastaví ani státní 
hranice,“ je přesvědčená Ilse Aigner. Česko-bavorská spo-
lupráce má velký digitální potenciál, který by měly obě 
země společně využít. Mají na to k dispozici až 103 mili-
onů eur z programu Interreg Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko. Čtyři projekty z tohoto programu zaměře-
né na digitalizaci a průmysl 4.0 cílí na podporu malých 
a středních podniků: OptiPro4.0, Mezinárodní big data 
centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, Pohraniční 
region 4.0 nebo Průmysl 4.0 bez hranic, v jehož rámci 
vyroste v technologickém kampusu v německém Chamu 
modelová továrna.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý 
požádal během diskuze o doporučení pro budoucí českou 
vládu, jak zvýšit produktivitu a tvorbu přidané hodnoty. 
Odpověď Ilse Aigner byla jasná: zavést duální vzdělává-
ní, systém hospodářských komor s povinným členstvím 
pro všechny firmy a „digitální bonus“ pro malé a střední 
firmy.

ČR a Bavorsko jsou blízkými obchodními partnery.  
Objem bilaterálního obchodu se od roku 2004 více než 
zdvojnásobil, na 3000 bavorských firem udržuje obchodní 
vztahy s ČR a 350 tu má pobočku. Na tomto razantním 
vývoji má podle slov Ilse Aigner značný podíl i ČNOPK. ■

>>> >>>

M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  |  Č L E N S K Á  S C H Ů Z E

DER NEUE DTIHK-
PRÄSIDENT
NOVÝ PREZIDENT 
ČNOPK
Herr Mathew, welche Aufgaben, Themen und Projekte 
liegen Ihnen als neuer DTIHK-Präsident besonders 
am Herzen? 

Die DTIHK hat sich in der Vergangenheit erfolgreich für Industrie 4.0  
eingesetzt. Dadurch wurden Politik und Öffentlichkeit für 
diesen Veränderungsprozess mobilisiert. Mit unserem aktuellen 
TopThema „Intelligente Infrastruktur“ wollen wir diese Ent-
wicklung weiter vorantreiben. Mit Hilfe der Plattform und des 
Wettbewerbes soll auch die Zusammenarbeit zwischen Startups 
und Schlüsselunternehmen aus der Industrie intensiviert werden. 
Viele unserer Mitgliedsunternehmen haben zudem massive 
Probleme geeignete Mitarbeiter zu finden. Daher müssen wir 
weiter daran arbeiten, das Ausbildungssystem in Tschechien zu 
reformieren. Aber ich halte auch die beschleunigte Erteilung von 
Arbeitsbewilligungen für Personen aus direkten Nachbarstaaten 
der EU wie z. B. der Ukraine und möglichen Beitrittskandidaten 
wie Serbien und Montenegro für sehr wichtig.

Die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien ist 
mittlerweile Geschichte. Welche Rolle spielt der Auf-
bau einer intelligenten Infrastruktur für den künfti-
gen Wirtschaftsaustausch beider Länder?

Der Aufbau einer intelligenten Infrastruktur ist eine gewaltige 
und übernationale Aufgabe. Nur wenn alle EU-Partner ihre enge 
Zusammenarbeit weiter ausbauen und ihr Vorgehen bei der 
Digitalisierung harmonisieren, können wir die Entstehung neuer 
„technologischer“ Grenzen verhindern. Intelligente Infrastruktur 
ist nicht nur für Großunternehmen, sondern gerade auch für 
KMU’s von enormer Bedeutung, da sie so entlang der Liefer-
ketten in Echtzeit zusammenarbeiten können. Die physischen 
Markteintrittsbarrieren sinken, der Zugang zu neuen Märkten ist 
schneller und kostengünstiger. Für einen dauerhaft erfolgreichen 
Wirtschaftsaustausch zwischen Tschechien und Deutschland 
muss das Zusammenwirken der klassischen und der digitalen 
Infrastruktur noch optimiert oder neu geschaffen werden. Durch 
die EU-Mitgliedschaft ist die Ausgangslage z. B. verglichen mit 
der chinesischen Initiative der neuen Seidenstraße jedoch sehr gut.

Es kommt eine interessante Zeit auf uns zu. Herr  
Mathew, vielen Dank! ■

Pane Mathewe, jaké úkoly, témata a projekty vám 
jakožto novému prezidentovi především leží na 
srdci?

ČNOPK se v minulosti úspěšně angažovala v průmyslu 4.0.  
Díky tomu se o tento proces změn začaly zajímat po-
litika i veřejnost. Aktuálním TopTématem Inteligentní 
infrastruktura chceme tento vývoj ještě posunout dále 
kupředu. Nová platforma spojená se soutěží má přispět 
k zintenzivnění spolupráce mezi startupy a klíčovými 
firmami z průmyslu. Kromě toho se budeme zabývat tím, 
jak pomoci našim členům, kteří mají obrovské problémy 
najít vhodné zaměstnance. I proto musíme dále pracovat 
na reformě vzdělávacího systému v Česku. Zároveň ale 
považuji za velmi důležité zrychlit proces udělování pra-
covního povolení osobám ze států, které přímo sousedí 
s EU, jako je Ukrajina, nebo které jsou potenciálními  
kandidáty pro vstup do EU, jako Srbsko a Černá Hora.

Hranice mezi Českem a Německem je minulostí.  
Jakou roli hraje rozvoj inteligentní infrastruk-
tury pro budoucí hospodářské vztahy obou zemí?

Rozvoj inteligentní infrastruktury je ohromný a nad-
národní úkol. Jen pokud budou všichni partneři v EU 
ještě více spolupracovat a harmonizovat svůj postup při 
digitalizaci, můžeme zabránit tomu, aby vznikly nové 
„technologické“ hranice. Inteligentní infrastruktura je 
výhodná nejen pro velké korporace, má také enormní 
význam pro malé a střední firmy, protože jim umožní 
spolupracovat v reálném čase napříč dodavatelským 
řetězcem. Fyzické bariéry pro vstup na trh se zmenší, 
přístup k novým trhům bude rychlejší a cenově výhod-
nější. Mají-li být hospodářské vztahy mezi Českem 
a Německem dlouhodobě úspěšné, je nezbytné optima-
lizovat nebo nově vytvořit propojení klasické a digitální 
infrastruktury. Výchozí situace je díky členství v EU ve 
srovnání s čínskou iniciativou vybudovat novou monst-
rózní hedvábnou stezku velmi reálná.

Pane Mathewe, děkujeme. Jistě nás čeká zajímavé 
období. ■

>>> >>>

Jörg Mathew, Finanzvorstand von Hochtief CZ, 
über seine Themen und Akzente

Jörg Mathew, ekonomický ředitel Hochtief CZ, 
o svých tématech a prioritách
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1.100 GÄSTE | HOSTŮ
255 FIRMEN | FIREM
700 FLASCHEN WEIN | LAHVÍ VÍNA
1.200 COCKTAILS
450 ROSEN | RŮŽÍ

15. 6. 2017
SOMMERFEST | LETNÍ SLAVNOST 
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AROUND THE 
WORLD WITH
14 CHAMBERS
18.5.2017

Foto: Miguel Alonso

CHAMBERS
GOLF CUP 
2.6.2017

TRIO 
BUSINESS 

MIXER
27.4.2017

RÜCKBLICK | OHLÉDNUTÍ 
Andrea Duka
Coach – Senior Consultant 
kouč – senior consultant
_

andreaduka@mmkhorasani.com
Königstein, Deutschland

instantPlatba – Investiční aukce s.r.o. 
Factoring 
faktoringové služby
_

Adam Šoukal
asoukal@instantplatba.cz
info@instantplatba.cz
Brno
www.instantplatba.cz

Na břehu Rhôny
Pas a pas s.r.o. 
Weinhandel, Gastronomie
obchod s vínem, hostinská činnost
_

Filip Hotový
info@pasapas.cz
Praha
www.nabrehurhony.cz

BENTELER Distribution Czech Republic, spol. s r.o. 
Lagerhaltung, Anarbeitung von Stahlrohren skladování, opracování ocelových trubek_

Jörg Hassler
distribution.czech@benteler.com Dobříš
www.benteler-distribution.cz

EMK Europe, s.r.o. 
Energiewirtschaft
energetika
_

Ing. Martin Beutl, MBA
info@emk-europe.cz
Tuchlovice
www.emk-europe.cz  
www.mbg-energo.cz

M&A RealConsult spol. s r.o.
Immobiliengesellschaft; Bauträger; 
Immobilienmanagement 
developerská a realitní společnost; 
management nemovitostí
_

Mgr. Michaela Romanová 
michaela.romanova@marealconsult.cz
Praha
www.marealconsult.cz

SWISS LIFE SELECT 
Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen 
finanční a pojišťovací služby
_

petr.bohac@swisslifeselect.cz
Kamenice
www.swisslifeselect.cz

Ing. Petr Boháč

Komora právní odpovědnosti 
Juristische Dienstleistungen 
právní činnosti
_

Mgr. Alice Kubíčková, LL.M.
kancelar@komorapravniodpovednosti.cz

Praha
www.komorapravniodpovednosti.cz

MEDIA Central ČR s.r.o. 
Mediaagentur
mediální agentura
_

Jan Lohse 
jan.lohse@media-central.de 
Praha
www.media-central.cz

Exportwirtschaft GmbH 
Außenwirtschafts- und Organisations-
beratung 
organizační a zahraničně-obchodní 
poradenství
_

Sven-Boris Brunner
service@exportwirtschaft.net
Frankfurt am Main, Deutschland
www.exportwirtschaft.net

Linet spol. s r.o. 
Herstellung von Pflegebetten
výroba zdravotních lůžek
_

Ing. Pavel Chýňava
pavel.chynava@linet.cz
Slaný
www.linet.cz

MRstudios s.r.o. 
Virtual und Augmented Reality 

Echtzeit-Software für den Maschinen- und 

Anlagenbau
real-time software s virtuální a rozšířenou 

realitou pro strojírenství a strojní inženýrství

_

Morten Schmelzer
mail@MRstudios.eu 
Praha
www.MRstudios.eu
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TopThema | TopTéma

Intelligente Infrastruktur
Inteligentní infrastruktura
 August – September
 srpen – září
 Anmeldungen für den Startup-Wettbewerb 
 „Connect Visions to Solutions“
  Přihlášky do startupové soutěže 
 Connect Visions to Solutions

26.09.  Konferenz: Intelligente Infrastruktur – 
 Chancen und Herausforderungen
 Konference: Inteligentní infrastruktura – 
 příležitosti a výzvy

23.11. Highlight: Winners‘ Night, Galerie Mánes
 Prag | Praha 

Kontakt: Lenka Šolcová, solcova@dtihk.cz

Events | Eventy
29.08. Jour Fixe: Dampferfahrt auf der Moldau
 Jour Fixe: Plavba po Vltavě

23.09.  Oktoberfest 2017 in Prag, Parkwiese vor dem 
Kloster Břevnov  
Oktoberfest 2017 v Praze, louka u Břevnov- 
ského kláštera

 
Oktober Jour Fixe: HC Sparta Prag, O2 arena
říjen Jour Fixe: HC Sparta Praha, O2 arena 

31.10.  Jour Fixe: Speed Business Meeting, Hotel 
Jalta, Prag | Praha

14.12.  Weihnachts-Jour-Fixe, DTIHK-Kuppel, Prag 
Vánoční Jour Fixe, kopule ČNOPK v Praze

 
Kontakt: Petr Žwak, zwak@dtihk.cz

Markt- und Absatzberatung 
Podpora odbytu a průzkum trhu
26.10. 4th CEE Procurement & Supply Forum,
 Prag | Praha

Kontakt: David Parkmann, parkmann@dtihk.cz

Wirtschaftsförderung Sachsen  
Společnost na podporu 
hospodářství Saska
10.10.  Forum Logistiksysteme 4.0, Brünn
 Hotel Holiday Inn
 Fórum Logistické systémy 4.0, Brno
 Hotel Holiday Inn

Kontakt: Lucie Křelinová, krelinova@dtihk.cz

Ausbildung, Seminare & Trainings 
Vzdělávání, semináře a tréninky

10.10. Etika v podnikání

24.10. Transferové ceny a přístup finanční správy

Kontakt: Andrea Husmann, husmann@dtihk.cz

Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
bei der DTIHK, info@dtihk.cz, www.dtihk.cz
Změna termínů vyhrazena. Další informace získáte v ČNOPK,
info@dtihk.cz, www.dtihk.cz

D T I H K - T E R M I N E  |  T E R M Í N Y  Č N O P K

Založení společnosti 
v Německu: tipy ČNOPK 
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Německo je dlouhodobě hodnoceno jako jedna z nejatrak-
tivnějších investičních destinací, a to nejen v evrop-
ském měřítku. Hospodářský prostor Německa se vstupem 
České republiky do EU otevřel i českým podnikatelům. 
Jejich počet na německém trhu každoročně stoupá. Exis-
tují pro zahraniční investory v Německu nějaká omeze-

Zásadní v procesu usídlení je také výběr vhodné lokality. 
Specifikem oproti Česku je tzv. daň ze živnosti (Gewerbe-
steuer). Její výše se liší regionálně v závislosti na sazbách 
určených samosprávou v místě registrovaného sídla. Nejvyšší 
sazby při tom vykazují lokality jako Stuttgart, Frankfurt 
nebo Mnichov. Dalším rozdílem je povinné členství v místně 
příslušné obchodní a průmyslové komoře, v případě určitých 
řemesel pak v komoře řemeslné. Komory slouží mimo jiné 
jako kontaktní místo pro ověření názvu společnosti. Samotný 
návrh na zápis do obchodního rejstříku se pak podává 
u místně příslušného obvodního soudu, přičemž veškeré 
předkládané dokumenty musí být přeloženy a (notářsky) 
ověřeny. 

Pokud plánujete rozšířit svou podnikatelskou činnost  
do Německa, nemuselo by se Vám vyplatit spoléhat  
se pouze na vlastní kapacity a schopnosti. Daňové, účetní  
a mzdové náležitosti, které souvisejí se založením společnosti 
v Německu, vyžadují odbornou znalost tamního podnikatel-
ského prostředí. Orientaci v právní problematice ztěžují také 
částečně odlišné zákonné předpisy jednotlivých spolkových 
zemí. Při zakládání pobočky nebo dceřiné společnosti 
v Německu Vás rádi podpoříme. Můžete využít rozsáhlého 
spektra služeb od analýzy potenciálu investičního záměru 
přes asistenci při výběru lokality a zajištění komunikace  
s místními úřady až po poradenství zaměřené na investiční 
pobídky či právní a daňovou problematiku. ■  

Kontakt: Tereza Hofmanová, tel.: + 420 221 490 314, 
hofmanova@dtihk.cz

ní? Jak probíhá proces zakládání společnosti?

Německé podnikatelské prostředí se vyznačuje ekonomickou 
stabilitou, vyspělostí finančního sektoru, právní ochranou 
investorů a obchodní svobodou. Díky volnému pohybu služeb  
a svobodě usazování v EU mohou české podnikatelské subjekty 
v Německu poskytovat služby či založit společnost, a to za 
stejných formálních podmínek jako němečtí občané. Co se 
týče investic a založení společnosti, německé zákonodárství 
nerozlišuje mezi německými a zahraničními firmami. Obdobně 
jako v Česku je však třeba počítat se značnou administrativou 
a spletitými zákonnými povinnostmi. 

Podnikatelskou činnost lze v Německu vykonávat v podobě 
nejrůznějších právních forem, které jsou z hlediska zřízení 
a právních rámcových podmínek velmi podobné formám 
společností v Česku. Možnosti podnikání sahají od zřízení 
závislé či nezávislé pobočky až k založení zcela nové  
společnosti. Nejčastěji zakládanými formami jsou GmbH 
a UG haftungsbeschränkt, obdoby české společnosti s ručením 
omezeným. Tyto dva typy se liší výší vloženého základního kapitálu. 
Zatímco u GmbH výše povinného základního jmění činí 25 000 eur, 
vkládá podnikatel v případě UG haftungsbeschränkt minimálně  
1 euro, podnikateli však tímto vzniká povinnost odvádět minimálně  
25 procent z čistého ročního příjmu do rezervního fondu.

>>>

B U S I N E S S  T I P

● über 60 Schlüsselpositionen
● Gehälter & Benefits
● repräsentativ für Tschechien und seine Regionen

Nehmen auch Sie teil!

Was sind meine Mitarbeiter anderen Firmen wert?
Wir liefern die Antworten:

● více než 60 klíčových pozic
● mzdy & benefity
● celorepublikový i regionální přehled 

Buďte u toho!

Anmeldungen unter | registrace na
www.dtihk.cz/benchmark 

Na kolik si jiné firmy cení mých zaměstnanců?
Máme pro Vás odpověď! 

Benchmark 2017
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Mezinárodní veletrh 
spotřební elektroniky 
a domácích spotřebičů

1. – 6. 9. 2017, BERLÍN
Na vůdčím veletrhu z oboru zábavné elektroniky a domácích 
elektrospotřebičů IFA v Berlíně se setkají nejdůležitější obchodní-
ci, nákupčí a odborníci z oboru i médií. 
IFA poskytuje odborným i laickým návštěvníkům z více než 
100 zemí světa komplexní přehled o oboru na mezinárodní úrov-
ni. V minulém roce prezentovalo své technologické inovace přes 
1800 vystavovatelů a nechyběl ani doprovodný program s účastí 
známých osobností. 
To vše nejen posílilo význam veletrhu na mezinárodní scéně, 
ale také přilákalo více než 240 000 návštěvníků z celého světa. 
Vedle žhavých novinek na trhu domácích spotřebičů a elektro-
niky mohou návštěvníci zhlédnout prezentace nebo se zúčast-
nit odborných fór a celé řady show, mezi které patří například 
koncerty v prostorách výstaviště a také IFA Oktoberfest. 

Další informace: www.ifa-berlin.de

IFA
Global
Markets

3. – 6. 9. 2017, BERLÍN
Paralelně k veletrhu IFA probíhá na 20 tisících metrech 
čtverečních B2B platforma IFA Global Markets, na kte-
ré se prezentují subdodavatelé, výrobci komponentů, 
výrobci OEM (original equipment manufacturer)  
a ODM (original design manufacturer). Akce je určena 
pouze pro odborné návštěvníky a lze se na ni dopra-
vit pravidelnou bezplatnou kyvadlovou dopravou. 
Vstupenka je po předchozí online registraci zdarma. 
IFA Global Markets se mohou také zúčastnit držitelé 
odborné vstupenky na veletrh IFA.

Další informace: www.ifa-globalmarkets.com

M E S S E N  |  V E L E T R H Y 

BEZPLATNÝ SERVIS PRO VYSTAVOVATELE        V našem předprodeji ZLEVNĚNÉ VSTUPENKY AŽ O 70 %

  Cleaning. 
  Management. 
  Services.

19. – 22. 9. 2017, BERLÍN
CMS Berlin, vedoucí evropský veletrh v úklidové branži, se koná 
v německém hlavním městě každé dva roky. Na veletrhu jsou 
zastoupeny tři segmenty vystavovatelů: poskytování úklidových 
a čisticích služeb, management budov a služby. Návštěvníci tak 
získají komplexní přehled o novinkách v nabídkách a službách  
v mezinárodní úklidové branži. CMS Berlin je vysoce kvalitní 
platformou pro navázání nových obchodních kontaktů, budo-
vání firemní image a maximalizaci obchodního potenciálu na 
trhu. Stále rostoucí význam při tom zaznamenávají udržitelná  
a ekologická řešení. V roce 2015 se veletrhu zúčastnilo 377 vysta-
vovatelů z 20 zemí, kteří představili svou unikátní nabídku. Počet 
odborných návštěvníků se vyšplhal takřka na 17 tisíc. CMS si tak 
upevnil svoji pozici mezi nejvýznamnějšími událostmi evropské 
úklidové branže. Součástí veletrhu je i mezinárodní kongres.

Další informace: www.cms-berlin.de

Mezinárodní veletrh papírenských, 
kancelářských, psacích a školních 
potřeb

5. – 8. 10. 2017, NORIMBERK
Společnost Spielwarenmesse eG v roce 2015 poprvé představila 
návštěvníkům veletrh Insights-X, který již od své premiéry zazna-
menává razantní nárůst. Na tomto odborném veletrhu jsou pre-
zentovány nejdůležitější novinky z oboru kancelářských a školních 
potřeb i zboží pro výtvarnou a kreativní tvorbu. Insights-X se stal 
významným místem setkání předních představitelů branže. Čísla 
z loňského ročníku mluví za vše: Veletrhu se účastnilo celkem 
268 vystavovatelů a takřka 5100 odborných návštěvníků.
Organizátoři Insights-X si velmi zakládají na individuálním přístu-
pu a uvolněné atmosféře, jež v kombinaci s výbornou organizací 
pomůže k navázání cenných obchodních partnerství. Zároveň jsou 
v InsightsAréně v hale 3 pro návštěvníky připraveny zajímavé inter-
aktivní akce, kde si každý může představované produkty vyzkoušet 
na vlastní kůži. 
K dalšímu zatraktivnění veletrhu nepochybně patří i soutěž o slevo-
vé poukazy na letenky společnosti Lufthansa v hodnotě 500 eur. 
Uzávěrka soutěže je 15. září 2017.

Další informace: www.insights-x-2.com

Zdeňka Goedertová, tel.: +420 221 490 310, e-mail: messe1@dtihk.cz

Mezinárodní veletrh marketingu 
ovoce a zeleniny

6. – 8. 9. 2017, HONGKONG
Veletrh ASIA FRUIT LOGISTICA, který se koná každoročně v Hong-
kongu, nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům možnost 
využít potenciál dynamicky rostoucího asijského trhu, získat kom-
plexní přehled o zajímavých novinkách a navázat cenné obchodní 
kontakty. V loňském roce zhlédlo více než 11 300 návštěvníků nabídku 
650 vystavovatelů, což představovalo nárůst takřka o 20 procent. 
Za zmínku stojí i široké spektrum vystavovatelů. Prezentují se jak velké 
renomované společnosti, tak i menší a střední dodavatelé ovoce 
a zeleniny snažící se zaujmout na asijském trhu. Mezi produktové 
skupiny veletrhu patří čerstvé ovoce a zelenina, sušené ovoce, oříšky, 
bylinky, koření, organické výrobky a květiny. Své nabídky prezentují 
vystavovatelé i z oborů, jako je skladování, logistika a přeprava.
Účast na veletrhu lze spojit s konferencí Asiafruit Congress, která se 
pravidelně koná den před zahájením veletrhu. Na konferenci budou 
klíčoví hráči informovat mimo jiné o unikátních možnostech nově 
vznikajících trhů. Loňského kongresu se zúčastnilo na 400 zástupců 
firem z oblasti čerstvého ovoce a zeleniny ze 40 různých zemí.

Další informace: www.asiafruitlogistica.com
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UMFANGREICHER SERVICE FÜR AUSSTELLER Barbara Vávra, Tel.: +420 221 490 334, E-Mail: vavra@dtihk.cz

Maschinenbau – Wachstumstreiber 
des deutsch-tschechischen Außen-
handels

9. – 13. 10. 2017, BRÜNN
Die Maschinenbauindustrie ist der wichtigste Antrieb der 
deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen: Über 28 Pro-
zent des deutschen Exportvolumens ins Nachbarland entfallen 
auf Maschinen und Kfz-Teile. Tschechiens Importvolumen 
summiert sich hier auf über 37 Prozent: Dabei beläuft sich der 
Import von Kfz und Kfz-Teilen sogar auf ein Viertel des Gesamt-
imports. Grund dafür ist die deutsche Automobilindustrie und 
ihre enge Verzahnung mit den in Tschechien ansässigen Herstel-
lern von Originalteilen (OEM´s). 

Das Drehkreuz der Branche ist die Maschinenbaumesse MSV.  
Zur Messe kommen jedes Jahr über 1.500 Aussteller und mehr als 
80.000 Besucher. Deutschland ist in Brünn stets gut vertreten: 
Mit über 270 Ausstellern, mehr als 500 präsentierten Marken und 
zwei Gemeinschaftsbeteiligungen bilden sie die größte ausländi-
sche Gruppe.

Bayern plant für 2017 einen starken Auftritt: Franz Josef 
Pschierer – Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie – besucht für 
zwei Tage die MSV. Begleitet wird er dabei von einer großen Dele-
gation aus Wirtschaft und Politik. Unter einem Dach, auf einem 
Mitteldeutschen Gemeinschaftsstand, präsentieren sich Firmen 
aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Branchenleitmesse MSV zeigt das gesamte Angebotsspektrum für 
Mittel- und Osteuropas Wachstumsmärkte. Sie umfasst die Bereiche:
• Tiefbau-, Hütten-, Keramik- und Glastechnik, Gießereiindustrie
• Materialien und Komponenten für den Maschinenbau
• Antriebe, Hydraulik, Pneumatik, Kühltechnik, Klimaanlagen
• Kunststoffe, Kautschuk, Verbundwerkstoffe, Chemie für den
 Maschinenbau
• Metallbearbeitungs- und Umformungsmaschinen, Werkzeuge, 
 Schweißen, Oberflächenbehandlung
• Energietechnik, Starkstromtechnik
• Elektrotechnik, Automatisierungs- und Messtechnik
• Forschung, Entwicklung, Technologietransfer, Finanz- und 
 andere Dienstleistungen
Parallel zur MSV finden die Messe Transport und Logistik sowie die 
Messe für Umweltschutztechnologien ENVITECH statt. 
2017 ist Indien das Partnerland der MSV.

M E S S E N  |  V E L E T R H Y

Interesse für Technik und technische Berufe auf 
spielerische Weise bei Schülern wecken und eine 
technische Denkweise fördern – das hat sich das 
Projekt „SET – Schüler entdecken Technik“ zum 
Ziel gesetzt. Es wurde in Westböhmen vom Regio-
nalbüro Pilsen ins Leben gerufen. Am Konzept ar-
beitet das Pilsener Büro eng mit dem bayerischen 
Verein Technik für Kinder zusammen.

Die Schüler der 4.-9. Klasse hatten die Möglichkeit, an 
sechs Nachmittagen unter Aufsicht erfahrener und ge-
schulter Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen an 
kleinen technischen Projekten zu basteln. So konnten die 
Schüler im Rahmen des Kurses beispielsweise eine Ta-
schenlampe, einen Wechselblinker oder eine Kojak-Sirene 
zusammenbauen. Das für den Kurs benötigte Material, also 
einen speziell für dieses Projekt zusammengestellten Werk-
zeugkoffer und das Verbrauchsmaterial, haben die Unter-
nehmen für die Schulen gekauft und so die Umsetzung des 
Projekts ermöglicht.

Eine der Firmen, die an dem Pilotprojekt teilgenommen ha-
ben, war die ZF Engineering Plzeň: „Unsere Firma arbeitet 
im Bereich F&E, wir suchen ständig nach neuen Ingenieu-
ren. Mit diesem Projekt möchten wir die Schüler spielerisch 
dazu bringen, sich für Technik zu interessieren und bei ihnen 
technisches Denken weiterentwickeln, damit sie später den 
für sie richtigen Berufsweg einschlagen können. Unsere 
Mitarbeiter, die als Tutoren die Schüler im Kurs betreuen, 
gewinnen dadurch außerdem eine neue und bereichernde 
Erfahrung“, sagt Mathias Eickhoff, Geschäftsführer der Fir-
ma ZF Engineering Plzeň. Neben der Firma ZF Engineering 
Plzeň engagierten sich in der Pilotphase auch die Firmen 
Grammer CZ aus Tachov und ZF Staňkov. 

Geplant ist die Erweiterung des Projekts auf weitere Grund-
schulen und Firmen in der Region. „Wir möchten dafür eine 
breite Plattform von Firmen und Schulen schaffen, so wie es 
auch bei unseren Nachbarn in Bayern läuft“, ergänzt Karla 
Stánková, Leiterin des Pilsener DTIHK-Regionalbüros. ■ 

Vzbudit ve školácích nenásilnou formou zájem 
o techniku a technické obory a rozvíjet technické 
myšlení. To je cílem projektu „SET – Žáci objevují 
techniku“, který v regionu iniciovala Regionální 
kancelář Plzeň. Na konceptu při tom úzce spolupra-
cuje s bavorským sdružením Technik für Kinder e.V.

Školáci od 4. do 9. třídy měli možnost strávit vždy jedno 
odpoledne po dobu šesti týdnů pod dohledem zkuše-
ných a vyškolených zaměstnanců z firmy, kde si během 
kurzu sestavili například LED kapesní svítilnu, funkční 
elektrický obvod se střídavým blikačem nebo sirénu. 
Veškeré materiálové vybavení pro výuku, a to kon-
krétně speciálně vytvořené kufříky s nářadím a další 
technický materiál, pro školy zakoupily firmy.

Jednou z firem, která se do pilotního ročníku zapo-
jila, je společnost ZF Engineering Plzeň: „Naše firma 
je zaměřená na výzkum a vývoj, stále hledáme nové 
inženýry. Tímto projektem chceme motivovat žáky 
k technice pomocí hry, podpořit jejich technické myš-
lení, aby se později rozhodli jít správným směrem. Naši 
zaměstnanci, kteří s dětmi pracují, navíc získají novou, 
obohacující zkušenost,“ popisuje cíle projektu jedna-
tel společnosti ZF Engineering Plzeň Mathias Eickhoff. 
Kromě firmy ZF Engineering Plzeň se do pilotní fáze za-
pojily také tachovská firma Grammer CZ a ZF Staňkov. 

V příštím školním roce je plánováno rozšíření projek-
tu na další základní školy a firmy v regionu. „Chtěli 
bychom vytvořit širokou platformu firem a škol, tak jak 
to funguje u našich sousedů v Bavorsku,“ dodává Karla 
Stánková, vedoucí plzeňské kanceláře ČNOPK. ■ 

>>> >>>

I N F O

Gemeinsames Projekt von Grundschulen
und Firmen hat erste kleine Absolventen

Společný projekt základních škol 
a firem má první malé absolventy

Schüler entdecken  Žáci objevují

TECHNIKU
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Noch Fragen? | Chcete vědět více? Karla Stánková, Tel.: +420 377 555 003 , E-Mail: plzen@dtihk.cz



KiK seit zehn Jahren in Tschechien
 
Der Textileinzelhändler KiK feiert zehn erfolgreiche Jahre auf 
dem tschechischen Markt und plant eine weitere Expansion. 
2016 erreichte er im Land Umsätze in Höhe von 2,9 Mrd. Kč 
und einen Nettogewinn in Höhe von 264 Mio. Kč. „Zurzeit 
betreiben wir in Tschechien 194 Geschäfte und beschäftigen 
mehr als 1200 Mitarbeiter“, sagte František Wagner, Geschäfts-
führer von KiK. Das Ziel seien 250 Läden. 2017 will KiK die älte-
ren Geschäfte renovieren und neue eröffnen sowie Mitarbeiter 
einstellen. Großen Wert legt die Kette auf den Kundenservice 
und die guten Arbeitsbedingungen. In den vergangenen zwei 
Jahren sind die Löhne bei KiK um 20 Prozent gestiegen, und 
die Mitarbeiter haben neue Benefits erhalten. Außerdem 
unterstützt der Textilhändler Einrichtungen für Mütter und 
Kinder in Not in ganz Tschechien, für die er 2016 mehr als  
1,4 Mio. Kč spendete. 

KiK deset let v České republice
 
Maloobchodní řetězec KiK letos slaví úspěšných deset 
let na českém trhu a plánuje další expanzi. V loňském 
roce KiK při tržbách 2,9 miliardy Kč vykázal čistý zisk 
264 milionů Kč. „V současné době provozujeme v České 
republice 194 prodejen a zaměstnáváme více než 
1200 lidí,“ uvedl František Wagner, jednatel společnosti 
KiK s tím, že cílem je vybudovat přes 250 prodejních míst. 
V letošním roce bude pokračovat renovace starších 
a budování nový prodejen a KiK také plánuje přijmout 
nové zaměstnance. Prioritou firmy je kvalitní zákaznický 
servis a dobré pracovní podmínky. Za poslední dva roky se 
zvýšily mzdy zaměstnanců o více než 20 procent a přibyly 
i nové benefity. Součástí působení KiKu v ČR je i podpora 
azylových domů po celé České republice, kterým v loň-
ském roce společnost věnovala více než 1,4 milionu Kč.
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Bosch in Tschechien weiterhin auf Wachstumskurs
 
Die Bosch Group kann in Tschechien auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken. 
Die konsolidierten Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um über 13 Prozent auf 
786 Mio. EUR (21,2 Mrd. Kč) gestiegen, die Erträge inklusive Lieferungen für andere 
Bosch-Gesellschaften wuchsen um 5,7 Prozent auf 1,874 Mrd. EUR (50,6 Mrd. Kč). 
Die Mitarbeiterzahl stieg um 500 auf mehr als 8500. In F&E investierte Bosch in 
Tschechien im letzten Jahr 100 Mio. EUR (2,7 Mrd. Kč). Das Entwicklungszentrum 
in Budweis mit 500 Technikern spielt eine Schlüsselrolle im globalen F&E-Netz 
von Bosch. „Die Kombination aus traditionellen Fertigkeiten der tschechischen 
Techniker und dem Produktionssystem von Bosch ist ein Erfolgsmodell“, so Milan 
Šlachta, Bosch-Repräsentant in Tschechien. In den Bosch-Werken in Jihlava und 
Budweis starteten vor kurzem Pilotprojekte für konnektive industrielle Lösungen in 
Bereichen wie Monitoring in Echtzeit, 3D-Druck und Data-Mining. Bosch betreibt 
alle drei Level der Konnektivität – Sensoren, Software und Services – und will in 
seiner weiteren Entwicklung die Chancen von IoT erforschen und nutzen.

Bosch v České republice pokračuje v růstu
 
Bosch Group v České republice má za sebou úspěšný rok 2016. Konsolidované 
tržby meziročně vzrostly o 13 procent na 21,2 miliardy Kč (786 milionů eur). 
Celkové čisté tržby včetně dodávek ostatním společnostem Bosch zazna-
menaly 5,7procentní nárůst a dosáhly 50,6 miliardy Kč (1,87 miliardy eur). 
Počet zaměstnanců se zvýšil o 500 na více než 8500. Do výzkumu a vývoje 
Bosch v Česku vloni investoval 2,7 miliardy Kč (100 milionů eur). Důležitou 
roli v globální R&D síti společnosti hraje vývojové centrum automobilového 
průmyslu Bosch v Českých Budějovicích, kde pracuje více než 500 techniků. 
„Kombinace tradičních dovedností českých techniků a výrobního systému 
Bosch je úspěšný model,“ uvedl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group 
v České republice. Výrobní závody Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích 
nedávno zahájily pilotní projekty pro propojená průmyslová řešení v oblastech, 
jako je monitorování v reálném čase, 3D tisk a dolování dat. Bosch provozuje 
všechny tři úrovně propojení: senzory, software a služby a chce dále zkoumat 
a využívat příležitostí, které nabízí internet věcí (IoT).



Die Gesichter hinter den Mitgliedsunternehmen. 
Sieben Fragen und sieben persönliche Antworten – 
diesmal mit Michael T. Krüger, CEO Czech Republic 
& Slovakia, COMMERZBANK AG und seit Mai Vorstands-
mitglied der DTIHK.

Das Beste an meinem Job …
… ist der Gestaltungsspielraum und der Enthusiasmus, 
mit dem mein Team und ich unterwegs sind.

Eine große Herausforderung im Leben … 
… ist sich stets selbst treu zu bleiben, auch in schwierigen 
Situationen.

Was können die Deutschen von den Tschechen lernen?
Es gibt nicht für alles einen Plan, manchmal hilft auch 
Improvisation!

Und umgekehrt?   
Leidenschaftlich für eine Sache streiten lohnt sich 
und tut nicht weh …!

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne 
einen Abend verbringen?
Barack Obama.

Welchen Film sollte man unbedingt gesehen haben?
„Das Beste kommt zum Schluss“ –  ein Film, der zeigt, was 
wirklich „carpe diem“ bedeutet.

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Selbst empfehlen?  
Vor der Berufstätigkeit eine Weltreise „work and travel“ 
machen!

Kdo se skrývá za členskými firmami. Sedm otázek 
a sedm osobních odpovědí. Tentokrát odpovídal 
Michael Thomas Krüger, CEO Czech Republic 
& Slovakia, COMMERZBANK AG a od letošního května 
člen představenstva ČNOPK.

To nejlepší na mé práci je… 
…tvůrčí prostor a nadšení, s jakým spolu s mým 
týmem pracujeme na společných úkolech.

Jednou z velkých výzev v mém životě… 
…je zůstat věrný sám sobě, a to i v těžkých 
situacích.

Co se mohou naučit Němci od Čechů? 
Není potřeba vše plánovat, někdy je dobrá 
i improvizace.

A naopak? 
Vášnivě diskutovat o věcech se vyplatí. A vůbec to 
nebolí. 

Se kterou ze známých osobností byste chtěl 
strávit večer?
S Barackem Obamou.

Který film by podle vás měl každý vidět?
Než si pro nás přijde. Film, v němž uvidíte, co opravdu 
znamená carpe diem.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?
Než začneš budovat kariéru, vydej se do světa 
na zkušenou „work and travel“!

FRAGEN OTÁZEK

Michael T. Krüger
CEO Czech Republic & Slovakia, 
COMMERZBANK AG
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Internationale Messen 2017/2018  
Messe Brünn, Tschechische Republik

MASCHINENBAU, ELEKTROTECHNIK 
UND BEARBEITUNGSTECHNIK

MSV 2017  09.-13.10.
Automation  09.-13.10.
Transport und Logistik  09.-13.10.
ENVITECH  09.-13.10.

MODE, SCHUHE UND LEDERWAREN, ACCESSOIRES

STYL  19.-21.08./17.-19.02.
KABO  19.-21.08./17.-19.02.

REISEN, SPORT, FREIZEIT

Caravanning Brno  09.-12.11.
SPORT Life  10.-12.11.
Dance Life Expo  10.-12.11.
GO  18.-21.01.
REGIONTOUR  18.-21.01.
PRODÍTĚ  22.-25.03.
FISHING  22.-25.03.

NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE, GASTRONOMIE 
UND VERPACKUNGSINDUSTRIE

SALIMA/VINEX   27.02.-03.03.
SALIMA TECHNOLOGY 27.02.-03.03.
MBK  27.02.-02.03.
INTECO  27.02.-02.03.
EmbaxPrint 27.02.-02.03.

BAUTECHNOLOGIEN UND BAUSTOFFE, 
HOLZ- UND MÖBELINDUSTRIE

WOOD-TEC  31.10.-03.11.
Baumessen Brünn  25.-28. 04.
DSB  25.-28. 04.
MOBITEX  25.-28. 04.
URBIS 25.-28. 04.

LAND- UND  FORSTWIRTSCHAFT

TECHAGRO  08.-12.04.
Silva Regina   08.-12.04.
BIOMASA  08.-12.04.

Terminänderungen vorbehalten

Vertretung in Deutschland: 

AHK Services s.r.o. 

Barbara Vávra

Václavské nám. 40

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 490 334 

vavra@dtihk.cz

www.dtihk.cz

Das komplette Messeprogramm f inden Sie unter:

www.bvv.cz

Ganz schön attraktiv:
87—48—88
87% meines internationalen Publikums kommen aus den neuen EU-Staaten Mitteleuropas. 
48% meiner Besucher sind Entscheider mit Einkaufspotential. 
88% meiner Aussteller sind kleine und mittlere Unternehmen. 
Schau doch mal vorbei! Deine #MesseBruenn



O T E V Ř E N O  Ú T – N E  1 1 – 2 3  H
V S T U P  B O Č N Í M  V C H O D E M  O D  Ř E K Y

G E Ö F F N E T  D I – S O  1 1 – 2 3  H
D E R  E I N G A N G  B E F I N D E N T  S I C H 

A N  D E R  F L U S S S E I T E  D E S  G E B Ä U D E S .

K L I D N É  M Í S T O 
P R O  V A Š E 

O B C H O D N Í  S C H Ů Z K Y

E I N  R U H I G E R  
O R T  F Ü R  I H R E 

B U S I N E S S - M E E T I N G S

C A F E R U D O L F I N U M . C Z


