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Keiner kommt um diesen Markt wirklich herum. Egal ob sie jemanden 
beraten, etwas innovatives aushecken, etwas produzieren, verkaufen 
oder einfach nur wohnen möchten. Und selbst die virtuelle Welt des 

eCommerce braucht ihr stück land mit „realexistierenden“ lagern und 
einer funktionierenden infrastruktur. ohne immobilien ist alles nichts. 

auch in dieser Plus-ausgabe.

„der immobillienmarkt spiegelt die stärke der tschechischen Wirtschaft“, 
sagt Chris sheils in unserem titelinterview zu dieser Boombranche. 

Er und seine Frau Clare sind top-Manager beim Giganten CBRE und zieren 
unser titelblatt. Mit den beiden Expats von der insel haben wir natürlich über 

den Brexit gesprochen, vor allem aber über spannende investment-trends 
in ihrer Branche, über Hindernisse, die es zu umschiffen gilt, sowie darüber, 

was ein immobiliendienstleister heutzutage alles können muss … 
und auch bieten muss, um mit einer agilen Unternehmenskultur 

ein attraktiver arbeitgeber zu sein.

Übrigens: Wussten sie, dass es selbst in absoluten Zahlen mehr 
immobilienmakler in tschechien gibt als beim großen Nachbar 

deutschland? Und dass über 60 % der immobilien-investitionen 2018 aus 
tschechien selbst kamen? Ein solider Markt also, der aber auch kräftig von 

investoren aus deutschland angetrieben wird. lektüre lohnt!

Was bleibt zu sagen? Wichtig: die Politik hat zum ersten Mal entschieden, 
dass eine innovationsstrategie des Wirtschaftsstandortes tschechien nicht 

nur „auf dem Papier“ stehen, sondern das land 
tatsächlich bis 2030 zu einem „leader“ machen soll. Ein umfassendes 

vorhaben in den guten Händen von Karel Havlíček. die dtiHK wird dabei 
2019 in sachen Künstlicher intelligenz viel Know-how aus deutschland und 
dutzende internationale startups nach Prag bringen und so die innovative 

Zusammenarbeit beider länder – wie gewohnt – kräftig voranbringen.

liebe leserinnen und leser, sie und uns erwartet zudem ein aufregendes 
Jahr mit einer Reihe neuer Event- und Networkingformate, von denen auch 

unsere Unternehmen in den Regionen noch mehr profitieren werden. 

Mein team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen!

Prakticky nikdo se tomuto trhu nevyhne. Je jedno, jestli někomu 
radíte, něco vyrábíte, prodáváte, inovativního vymýšlíte nebo 
prostě jen chcete bydlet. A dokonce i tak virtuální svět jako 
eCommerce potřebuje svůj kousek země s reálně existujícími 
sklady a fungující infrastrukturou. Nemovitosti nejsou vším, 
ale bez nich je všechno ničím. To platí i v tomto vydání Plusu. 
   
„Realitní trh odráží, jak silná česká ekonomika je,“ říká o této 
vzkvétající branži v titulním rozhovoru Chris Sheils. On a jeho 
žena Clare, kteří zdobí naši titulní stránku, jsou vrcholovými 
manažery v gigantu CBRE. S oběma expaty z britských ostrovů 
jsme hovořili samozřejmě o brexitu, především ale o vzrušujících 
trendech v investiční branži, o překážkách, které je třeba překo-
návat, nebo o tom, co všechno dneska poskytovatel realitních 
služeb musí umět, ale také nabízet, aby byl atraktivním zaměst-
navatelem s agilní firemní kulturou. 

Mimochodem, věděli jste, že v Česku je v absolutních číslech více 
realitních makléřů než v sousedním, mnohem větším Německu? 
A že víc než 60 % všech investic do realit bylo v Česku loni 
domácích? Je to tedy solidní trh, který je ale také silně poháněný 
investory z Německa. Vyplatí se přečíst!

Co ještě zbývá říct? Něco dost důležitého. Vláda se poprvé roz-
hodla, že inovační strategie ČR nemá zůstat jen na papíře, nýbrž 
že má do roku 2030 udělat ze země lídra. Tento ambiciózní záměr 
je v dobrých rukou Karla Havlíčka. Co se týče umělé inteligence, 
ČNOPK v letošním roce přiveze do Prahy spoustu know-how 
z Německa a desítky mezinárodních startupů a posune tak, 
jak už je zvykem, inovativní spolupráci obou zemí zase o něco 
více kupředu. 

Milé čtenářky, milí čtenáři, čeká nás vzrušující rok s celou řadou 
nových formátů akcí a networkingů, ze kterých by měly ještě 
více těžit také naše členské firmy v regionech. 

Spolu se svým týmem se těším na spolupráci! 

Mehr als ein Dach überm Kopf Víc než jen střecha nad hlavou 

Bernard Bauer
Geschäftsführender Vorstand
výkonný člen představenstva
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Korruption in Tschechien auf Rückzug, 
Deutschland stagniert

im neuesten Korruptionsranking von transparency internatio-
nal verbessert sich tschechien vom 42. auf den 38. Platz. Ge-
holfen haben stabile Bedingungen für Unternehmertum und 
Neugründungen.  von 100 Punkten erreicht das land 59, zum 
EU-durchschnitt fehlen immer noch sechs Punkte. verbesserungs-
bedürftig sei die stellung der demokratischen institutionen, heißt 
es im Bericht. MoE-im vergleich: Polen Platz 36, slowakei 57 und 
Ungarn Platz 64. deutschland rutscht im score einen Punkt ab, 
und liegt dennoch auf Platz 11. laut deutscher Firmenchefs nimmt 
Korruption in der Wirtschaft und in öffentlichen institutionen zu. 
insbe-sondere skandale bei Großkonzernen haben das vertrauen 
sinken lassen.
Quelle: Transparency International, Handelsblatt

Mittelstand: Tausende Unternehmer ohne 
Nachfolger 

so viele deutsche Unternehmer wie nie zuvor haben Probleme, 
einen Nachfolger für ihren Betrieb zu finden. Zu diesem Ergebnis 
kommt der aktuelle diHK-Report zur Unternehmensnachfolge. 
Knapp 6700 Unternehmer wenden sich an ihre Handelskammer 
wegen einer Unternehmensübergabe, fast jeder zweite hat dabei 
keinen Nachfolger in sicht. Ähnliches meldet auch das institut 
für Mittelstandsforschung: Zwischen 2018 und 2022 sollen etwa 
150.000 Firmen übergeben werden. Rund die Hälfte der Unterneh-
men wird an Familienmitglieder übertragen, 18 % von Mitarbeitern 
übernommen und etwa 30 % an Externe verkauft. Positive Ent-
wicklung: immer mehr Frauen interessieren sich für eine Firmen-
übernahme.
Quelle: DIHK, IfM

Konjunktursorgen nehmen zu

die aussichten für die deutsche Wirtschaft verdunkeln sich: das 
Barometer ifo-index für das Geschäftsklima fällt im Februar stark, 
und auch in der diHK-Konjunkturumfrage erwarten immer mehr 
Firmen schlechtere Geschäfte. auf nur noch 1,0 % von zuvor  
1,8 % senkte die Bundesregierung ihre jüngste Wachstumspro-
gnose für 2019. dass der deutsche Konjunkturmotor sein tempo 
verlangsamt, fürchten auch tschechische Unternehmer, und 
das sogar noch mehr als den Brexit oder höhere löhne. 61 % der 
befragten Unternehmer sehen darin das größte Risiko für die 
tschechische Wirtschaft, wie eine ČsoB-Umfrage ermittelte. 
Quelle: DIHK, ifo Institut, BMWi, Hospodářské noviny

Rekord bei Fusionen und Akquisitionen

135 Fusionen und akquisitionen, eine Rekordzahl, wurden 2018 in 
tschechien über die Bühne gebracht. das macht um die Hälfte 
mehr als im vorjahr (2017: 90 M&a). Gleichzeitig wies das land 
die höchste transaktionsaktivität in Mittel- und osteuropa auf, 
wie aus den statistiken der Beratungsfirma PwC hervorgeht. 
drei von fünf Unternehmen haben einheimische investoren 
übernommen, bei den ausländischen Käufern dominierten jene 
aus deutschland und Polen. Zu den attraktivsten Branchen für 
M&a zählten industrie und Chemie, wo deutliche impulse durch 
den Generationswechsel kamen, weiter auch eCommerce und 
verkaufsgüter. 
Quelle: PwC 

Deutsche Firmen setzen auf künstliche 
Intelligenz

Knapp jede zweite Firma hat bereits praktische Erfahrungen 
mit Ki-technologien, so die Ergebnisse einer Umfrage des 
it-dienstleisters dXC technology unter 300 deutschen innova-
tionsmanagern. die meisten Ki-investitionen fließen dabei in 
anwendungen, die Menschen bei ihrer arbeit unterstützen und 
Prozesse automatisieren. Für drei viertel der Unternehmen ist 
Ki ein wichtiges Zukunftsthema. der Hype rund um die techno-
logie schlägt sich auch im rasanten anstieg der weltweiten 
Patentanmeldungen nieder, wie die Weltorganisation für geisti-
ges Eigentum (WiPo) berichtete. Unter den top 20 der Unter-
nehmen mit den meisten Ki-Patenten sind auch zwei deutsche 
– siemens (Platz 11) und Bosch (Platz 19) – weltführend mit zwölf 
Unternehmen ist Japan. 
Quelle: DXC Technology, FAZ, WIPO

Deutsch-tschechischer Handel wächst mit 
weniger Schwung 

das Handelsvolumen zwischen tschechien und deutschland 
kletterte 2018 laut statistikamt (ČsÚ) auf den Rekordwert von 
2,42 Billionen CZK, stieg dennoch im Jahresvergleich um nur 
2,2 %. dies ist das niedrigste Wachstum seit 2009. dazu 
beigetragen hat verstärkt der ausfuhr- und Einfuhrrückgang 
von straßenfahrzeugen und ihren teilen, langfristig der Motor 
des Warenaustausches zwischen beiden ländern. deutschland 
beteiligte sich am außenhandel tschechiens mit fast 29 %, 
mit abstand am meisten von allen Handelspartnern. in Kürze: 
Export nach dE +2,8 % auf 1,42 Billionen CZK; import nach CZ 
+1,4 % auf knapp 1 Billion CZK. 
Quelle: Tschechisches Statistikamt (ČSÚ)

DeuTscH-TscHecHIscHer
HaNDel
ČesKO-NěmecKý
ObcHOD
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Korupce v Česku na ústupu, Německo stagnuje
V nejnovějším žebříčku vnímání korupce každoročně vydáva-
ném organizací Transparency International si Česko polepšilo 
ze 42. na 38. místo. K lepšímu hodnocení přispěly stabilní 
podmínky pro podnikání a založení byznysu. Ze 100 možných 
bodů má Česko 59, na průměr EU ale stále ztrácí šest bodů. 
Zlepšit by země podle studie měla postavení demokratických 
institucí. Pro srovnání: Polsko je na 36., Slovensko na 57. 
a Maďarsko na 64. příčce. Německo si sice o jeden bod po-
horšilo, v žebříčku mu ale patří 11. příčka. Podle šéfů tamních 
firem v německé komerční i veřejné sféře korupce přibývá. 
Za poklesem důvěry stojí především nedávné skandály vel-
kých koncernů.
Zdroj: Transparency International, Handelsblatt

Tisíce malých a středních podniků bez 
nástupců
Ještě nikdy nemělo tolik německých podnikatelů problém 
najít nástupce, který by firmu převzal. K tomuto závěru došel 
nejnovější report k nástupnictví Německého sněmu obchod-
ních a průmyslových komor (DIHK). Ohledně předání podniku 
se na hospodářské komory loni obrátilo 6700 majitelů firem, 
možný nástupce byl v nedohlednu u každého druhého z nich. 
Také Institut pro výzkum malých a středních podniků (IfM) 
odhaduje, že v letech 2018 až 2022 bude v Německu k převzetí 
150 000 firem. Zhruba polovina z nich připadne rodinným pří-
slušníkům, 18 % převezmou zaměstnanci a 30 % bude hledat 
kupce mimo firmu. Pozitivní vývoj: O křeslo šéfa má zájem 
stále více žen.
Zdroj: DIHK, IfM

Obavy z konce konjuktury přibývají
Vyhlídky německé ekonomiky se zhoršují: V únoru se prudce 
propadl index podnikatelské nálady Ifo a horší byznys oproti 
loňsku očekává stále více firem také v konjunkturálním prů-
zkumu DIHK. Spolková vláda pak v poslední prognóze výrazně 
snížila odhad růstu ekonomiky pro letošní rok, a to ze 1,8 % 
na pouhé 1,0 %. Zpomalení německé ekonomiky se obávají
i české podniky, a to ještě více než rostoucích mezd nebo brexi-
tu. Za největší hrozbu pro českou ekonomiku to podle průzku-
mu ČSOB považuje 61 % dotázaných tuzemských manažerů.
Zdroj: DIHK, institut Ifo, Spolkové ministerstvo hospodářství, 
Hospodářské noviny

Rekordní fúze a akvizice

V Česku loni se 135 transakcemi padl akviziční rekord.  
Počet fúzí a akvizic se meziročně zvýšil o polovinu (2017:  
90 M&A). ČR zároveň vykázala nejvyšší transakční aktivitu 
ve střední a východní Evropě. Vyplývá to ze statistik pora-
denské společnosti PwC. Tři z pěti kupců byli z tuzemska, 
mezi zahraničními investory převládaly německé  
a polské subjekty. Nejatraktivnějšími sektory z pohledu 
fúzí a akvizic byly zpracovatelský a chemický průmysl, kde 
dala výrazný impulz generační obměna, dále eCommerce 
a spotřební zboží.
Zdroj: PwC

Německé firmy sází na umělou inteligenci
Podle průzkumu IT koncernu DXC Technology mezi třemi 
stovkami německých manažerů inovací má praktické 
zkušenosti s umělou inteligencí již každá druhá firma. 
Nejvíce investic přitom teče do algoritmů, které mají 
usnadnit práci člověka a automatizovat procesy. Pro téměř 
tři čtvrtiny dotázaných firem je AI důležitým tématem 
budoucnosti. „Hype“ kolem strojového učení se odráží také 
v počtu patentů, který podle Světové organizace duševního 
vlastnictví (WIPO) celosvětově prudce stoupá. Mezi dvacít-
kou firem s nejvíce patenty v oblasti AI jsou i dvě německé – 
Siemens na 11. a Bosch na 19. místě. Prvenství drží Japonsko 
s 12 firmami v top 20.
Zdroj: DXC Technology, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
WIPO

Česko-německý obchod roste pomaleji
Objem obchodu mezi českými a německými firmami se 
podle údajů ČSÚ v loňském roce vyšplhal na rekordních 
2,42 bilionů korun, meziročně se však zvýšil pouze o 2,2 %, 
což je nejméně od roku 2009. Ve statistikách se negativně 
projevilo zejména oslabení vývozu a dovozu silničních vozi-
del a jejich dílů, které jsou dlouhodobě tahounem obchodní 
výměny mezi oběma zeměmi. Německo se na zahraničním 
obchodu ČR podílelo téměř 29 %, s odstupem nejvíce ze všech 
zemí. Ve zkratce: vývoz do SRN +2,8 % na 1,42 bilionu Kč; 
dovoz do ČR +1,4 % na téměř 1 bilion Kč.
Zdroj: ČSÚ

Keine News verpassen!
Buďte v obraze! @GermanCzechCham
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„ich gehe dahin, wo der Puck 
sein wird – nicht dorthin, wo 
er war“, hat die Eishockey-
legende Wayne Gretzky ein-
mal gesagt. Genau danach 
handeln wir. so haben wir 
mit der tU München eines 
der modernsten logistik-
konzepte Europas entwickelt 
und bereits 2012 an unserem 
standort Kopřivnice umge-
setzt. ansätze der industrie 
4.0 waren schon damals 
enthalten und werden 
seitdem ausgeweitet sowie 

weiterentwickelt. Ein ähn-
liches Konzept haben wir 
in unserem Werk Rožnov 
realisiert. Es ist zusätzlich mit 
einem vollautomatisierten 
Bestellsystem ausgestattet, 
das die Materialbeschaffung 
mittels sensoren eigenstän-
dig steuert. in naher Zukunft 
nehmen wir eine innovative 
Produktionslinie in Betrieb, 
um sitzstrukturen für einen 
Premium-automobilhersteller 
in der slowakei zu fertigen. 
dabei werden kollaborierende 
Roboter und fahrerlose trans-
portsysteme unsere Mitarbei-
ter bei den arbeitsschritten 
unterstützen. 

„Bruslím tam, kde puk bude, 
ne tam, kde je,“ prohlásil 
kdysi legendární hokejista 
Wayne Gretzky. A přesně 
to děláme i my. Společně 
s Technickou univerzitou 
Mnichov jsme vyvinuli jeden 
z nejmodernějších logistic-
kých konceptů v Evropě a již 
v roce 2012 jsme jej imple-
mentovali v našem kopřiv-
nickém závodě. Už tehdy 
obsahoval prvky průmyslu 
4.0, které nyní rozšiřujeme 
a dále rozvíjíme. Podobný 

koncept jsme realizovali 
v rožnovském závodě. Tento 
závod disponuje také plně 
automatizovaným systémem 
objednávání, v němž senzory 
samostatně řídí dodávání 
materiálu. V blízké budouc-
nosti zprovozníme inovativní 
výrobní linku na výrobu 
sedadel pro prémiovou 
automobilku na Slovensku, 
jejíž součástí jsou roboty 
a bezpilotní vozidla, které 
podporují naše zaměstnance 
při jednotlivých pracovních 
krocích.

Unsere strategie ist es, schnell 
und effektiv auf Kundenanfor-
derungen zu reagieren: Wir alle 
sehen die Wirtschaft wachsen, 
die arbeitslosigkeit sinken 
und die lohnkosten steigen. 
Bei aspena haben wir Kosten 
optimiert und gleichzeitig 
Prozesse effektiver gestaltet. 
Wir konzentrieren uns darauf, 
die Motivation der Mitarbeiter 
im Geschäftsmanagement zu 
stärken und haben Reserven 
in administrativen Prozessen 
gesucht. Rechtzeitig haben 

wir begonnen, eine strategie 
der verschlankung des 
administrativen apparats zu 
implementieren. Wir gingen 
den Weg des „Cut the Middle 
Man“, das heißt, wir haben 
jedes Zwischenglied entfernt, 
das die Effizienz verringerte. 
ins Jahr 2019 gehen wir als fle-
xibel geführtes Unternehmen.

Naší strategií je 
soustředit se na rychlou 
a efektivní reakci na 
požadavky zákazníků. 
Všichni vnímáme růst 
ekonomiky, snižování 
nezaměstnanosti 
a zvyšování mzdových 
nákladů. V Aspeně jsme 
optimalizovali náklady 
a současně zefektivnili 
procesy, zaměřili se na 
stabilizaci a posílení 
motivace zaměstnanců, 
kteří se zabývají řízením 

obchodních případů, 
a hledali rezervy 
v administrativních 
procesech. Zavčas 
jsme začali uplatňovat 
strategii „zeštíhlení“ 
administrativně-řídicího 
molochu. Šli jsme cestou 
„Cut the Middle Man“, 
tzn. vyloučili jsme každý 
mezičlánek, který 
zpomaloval efektivitu. 
Do roku 2019 vstupujeme 
jako flexibilně řízená 
společnost.

Niclas
Pfüller

Jakub 
Čapek
Geschäftsführer
výkonný ředitel
aspena

Geschäftsführer
generální ředitel
Brose CZ
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Welche Arbeitsprozesse 
Které pracovní procesyAGILE!

auch anwaltskanzleien leben 
in der digitalen Welt, und 
wir folgen dem trend bzw. 
versuchen, in manchen Be-
reichen voraus zu laufen. Eine 
zuverlässige elektronische 
Fristenverwaltung bei tau-
senden Fristen im Jahr, aber 
auch timesheet-verwaltung 
und Rechnungstellung ist 
dafür die Grundlage. Für einen 
office Manager bedeutet 
das aber auch einfachere 
verlinkung von veranstaltun-
gen, implementierung von 

internen Chats, natürlich 
dMs, aber alles muss schick, 
user-friendly und transparent 
sein. dazu gehört, auch auf 
die Kollegen zu hören, neue 
und ungewöhnliche ideen 
aufzunehmen und der Wille 
der gesamten Kanzlei, bei 
innovationen vorne zu liegen. 
auch kleine Änderungen und 
vereinfachung von Prozessen 
benötigen die Einsicht und 
Motivation der Kollegen von 
den Gesellschaftern bis zu 
den assistenten, damit die 
nicht immer einfachen Ände-
rungen akzeptiert werden.

die Česká spořitelna verän-
dert sich in ihrer Firmenkul-
tur durch die Entstehung 
der „Bank der Zukunft“. sie 
basiert auf agilen arbeits- 
und organisationsprinzipien. 
agilität heißt, Kunden schnell 
mit dem gesamten angebot 
unserer services zu betreuen. 
agilität gibt klare Regeln für 
abläufe und Zusammen-
arbeit. Wir möchten damit 
eine Kultur aufbauen, in der 
jeder weiß, was man von 
ihm erwartet und woran das 

team arbeitet. Ein solches 
arbeitsumfeld erfordert ge-
wisse Änderungen der denk-
weise. Niemand wartet auf 
ein fertiges Produkt, sondern 
arbeitet bei der Entstehung 
mit und übernimmt von an-
fang an Mitverantwortung 
für das Ergebnis. Klassische 
hierarchische strukturen 
werden durch teams von 
Fachleuten aus verschiede-
nen Bereichen ersetzt, und 
diese teams sind organisiert 
nach Kundenbedürfnissen, 
nicht nach Produkten.

I advokátní kanceláře žijí 
v digitálním světě a snaží se 
sledovat trendy, respektive 
být v některých aspektech 
napřed. Pro všechny je 
základem spolehlivá 
elektronická správa lhůt, 
zejména pokud jich jsou 
tisíce ročně, ale i zapisování 
timesheetů a vystavování 
faktur. Pro office managera 
to může znamenat i jedno-
dušší prolinkování událostí 
či implementaci interní 
komunikace. Stále se přitom 

jedná o DMS, ale systém 
musí být šik, uživatelsky 
přívětivý a transparentní. 
Při tom je potřeba dát 
zejména na názor kolegů, 
vnímat a přijímat nové 
a nekonvenční nápady 
a zohlednit důraz na vůli 
celé kanceláře. I malé 
změny a zjednodušení 
interních procesů si žádají 
spolupráci a motivaci všech 
kolegů, od společníků až 
po asistenty, aby nakonec 
mohlo dojít k úspěšné 
implementaci ne vždy 
jednoduchých změn.

Česká spořitelna prochází 
změnou kultury spojenou 
se zrodem tzv. Banky 
budoucnosti. Ta je založená 
na agilních principech 
práce a organizace. Agilita 
je prostředek jak dosáhnout 
excelentní péče o klienta 
založené na rychlém 
dodávání kompletní služby. 
Agilní uspořádání dává 
jasná pravidla fungování 
a spolupráce, chceme díky 
němu vybudovat kulturu, 
ve které je každému jasné, 

co se od něj očekává a na 
čem celý tým společně 
pracuje. Takové pracovní 
prostředí vyžaduje určitou 
změnu ve stylu myšlení. 
Nikdo nečeká, až dostane 
hotový produkt, ale 
pomáhá už při jeho zrodu 
a přijímá tak spoluzod-
povědnost za výsledek 
od samého počátku. 
Klasickou hierarchickou 
strukturu nahrazují týmy 
namixované z odborníků 
z různých oblastí a tyto 
týmy se organizují ne podle 
produktů, ale kolem potřeb 
zákazníků. 

Arthur 
Braun

Filip 
Hradec

Managing Partner
bpv
BRaUN PaRtNERs

Tribe lead Corporate Daily Banking 
and Lending
Česká spořitelna
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lesen & teilen |  Čtěte & sdílejte
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haben Sie kürzlich modernisiert?
jste v poslední době zmodernizovali?
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Interview mit clare und chris sheils, cbre
rozhovor s clare a chrisem sheils, cbre

TscHecHIeN IsT 
eIN absOluT 
lIquIDer 
MARKT

Interview: Christian Rühmkorf
Foto: Tomáš Železný

ČesKý TrH je 
NaPrOsTO
 lIKvIDNí
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Clare a Chris Sheilsovi – dva kolegové, jeden 
pár. Oba patří k top managementu realitního 
gigantu CBRE. Clare je expertkou oceňování, 
nově šéfkou pro průmyslový sektor a členkou 
představenstva, Chris šéfem oddělení investic 
a oba jsou členem profesního svazu Royal Insti-
tution of Chartered Surveyors. Řadu let žijí 
a pracují v České republice a český trh znají 
jako své boty. S Clare a Chrisem jsme hovořili 
o současném vývoji realitní branže, tlaku digi-
tálního světa, odvážné firemní kultuře a o tom, 
jak to všechno vlastně zvládají, jako kolegové, 
jako rodina se dvěma malými dětmi, jako žena.

Blíží se brexit. Ten se vás coby britských 
občanů, ale i odborníků na nemovitosti může 
citelně dotknout. Jak se vás to týká?

Chris: My se tady v Česku schováváme.  Ale teď vážně. 
Doufáme, že pro nás se nic nezmění. Žijeme tady už přes 
deset let, české úřady jsou vstřícné.

Očekáváte, že brexit přímo ovlivní realitní trh? 
Jste na to připraveni?

Chris: Netuším, jak velký ten vliv bude. Já to vnímám 
tak, že objemy investic na trhu se dále zvyšují a máme 
opravdu širokou základnu investorů. Pokud brexit ovšem 
významněji ovlivní celou ekonomiku, pak vůči tomu sa-
mozřejmě ani my v realitách nebudeme imunní.

Clare: Vzpomínám si, že když se rozhodlo o brexitu, naši 
přátelé, kteří pracují v bankách ve Velké Británii, si hned 
začali dělat „krizový“ plán. Jenže ono se vlastně nic 
nestalo. Uvidíme.

Ano, je takový poker… Realitní trh je často 
považovaný za jakýsi indikátor ekonomické 
kondice země. V jakém stavu je Česko?

Chris: Máme za sebou tři nejúspěšnější roky, co se realit-
ních investic týká. V České republice byl objem investic 
v roce 2016 3,75 miliardy eur, v roce 2017 3,5 miliardy 
eur a vloni 2,6 miliardy eur. V loňském roce jsme zazna-
menali menší pokles, stále to ale byl jeden z nejúspěš-
nějších roků v historii. Máme obrovskou poptávku od 
investorů a vysokou zaměstnanost. Počty neobsazených 
kancelářských a průmyslových ploch jsou na historickém 
minimu. Opravdu dobře si vede i maloobchod. Z tohoto 
pohledu tedy realitní trh dokonale odráží, jak silná česká 
ekonomika v tuhle chvíli je.

Co čekáte od roku 2019? Oslabení ekonomiky?

Chris: Nemyslím si, že budeme svědky nějakého zá-

clare und chris sheils – zwei Kollegen, ein Paar. 
beide gehören zum Top-management des Immobilien-
Giganten cbre. sie ist expertin für Immobilien-
bewertung, neue chefin für den Industriesektor 
und mitglied des vorstands, er ist Investment-chef. 
beide sind mitglied des berufsverbands royal 
Institution of chartered surveyors. seit vielen 
jahren leben und arbeiten sie in Tschechien, kennen 
den markt wie ihre Westentasche. Wir sprachen mit 
Clare und Chris über aktuelle Entwicklungen in der 
branche, den Druck der digitalen Welt, gewagte 
Unternehmenskultur und wie man das eigentlich alles 
so schafft - als Frau, als Familie mit zwei kleinen 
Kindern, als Kollegen. 

It´s brexit time … Das könnte sie beide als briten, 
aber auch als Immobilienexperten treffen. Wie gehen 
Sie damit um?

Chris: Wir verstecken uns hier, in tschechien.  Nein, im Ernst – für 
uns wird sich hoffentlich nichts ändern. Wir leben seit über zehn 
Jahren hier und die tschechische Regierung ist entgegenkom-
mend.

erwarten sie einen direkten einfluss des brexit auf 
den Immobilienmarkt? Sind Sie vorbereitet?

Chris: ich bin nicht sicher, wie groß der Einfluss sein wird. aus 
meiner sicht sind die volumina im investmentmarkt bisher weiter 
gewachsen. Und wir haben eine sehr differenzierte investoren-
basis. Falls es aber einen größeren Einfluss auf die Wirtschaft 
insgesamt gibt, sind wir natürlich auch im immobiliensektor nicht 
dagegen gefeit.

Clare: als das thema Brexit aktuell wurde, haben unsere Freunde, 
die in Banken in Großbritannien arbeiten, alle Pläne gemacht 
und ihr Krisenmanagement organisiert. aber eigentlich ist nichts 
passiert. Wir werden sehen.

es ist immer noch Poker-Time … Der Immobilienmarkt 
wird oft als Indikator für die wirtschaftliche lage 
eines landes betrachtet. In welchem Zustand befindet 
sich die Tschechische Republik?

Chris: Wir hatten gerade drei der erfolgreichsten Jahre in Bezug 
auf immobilieninvestitionen. 2016 wurden 3,75 Milliarden Euro 
investiert, 2017 waren es 3,5 Milliarden und letztes Jahr 2,6 Mil-
liarden. 2018 war also ein Rückgang zu verzeichnen, aber es ist 
immer noch eines der erfolgreichsten Jahre in der Gesamtschau. 
die Nachfrage der investoren ist enorm, die Beschäftigungsquote 
hoch. die leerstandsquoten im Bürobereich und im industriesek-
tor sind auf historisch niedrigem Niveau. Wir haben eine robuste 
Performance im Einzelhandel. aus dieser sicht spiegelt der immo-
bilienmarkt die stärke der tschechischen Wirtschaft im Moment 
absolut wider. 

sadního zpomalení. Možná dojde k dalšímu poklesu 
objemů investic, což ale bude dáno spíš úbytkem kva-
litních investic než nedostatkem poptávky. Poptávka 
ze strany mezinárodních investorů je pořád obrovská. 
V posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem 
těch asijských. Nedávno jsme uzavřeli velkou transakci: 
Za rekordní cenu jsme jednomu korejskému koncernu 
prodali centrálu KPMG. Takže poptávka tady je.

Roste také počet českých investorů, že?

Chris: Přes 60 % loňských investic bylo z Česka, od 
velkých hráčů jako CPI až po podílové fondy, do nichž 
si rodiny každý měsíc ukládají pár tisíc. Největším 
hráčem v této oblasti je Reico, investiční nemovitostní 
fond České spořitelny. S ním jsme loni spolupracovali 
na koupi ostravského nákupního centra Nová Karolina. 
To, že existují velké české fondy, které mají kapacitu 
uzavírat obchody přesahující 200 milionů eur, je 
novinka. A to nám také dává určitou sebejistotu. Pokud 
máte větší podíl domácích investorů, jste do budoucna 
lépe chráněni před riziky.

Clare, CBRE je největším zprostředkovatelem 
komerčních nemovitostí na světě. Realitní trh 
je velice komplexní, stejně jako podnikání vaší 
společnosti. Fungujete jako pojítko mezi kon-
covými uživateli a investory anebo developery, 
je to tak?

Clare: Ano, přesně tak. V Česku máme přes 350 zaměst-
nanců a plně integrovanou nabídku služeb — od 
akvizic pozemků a projektového managementu přes 
oceňování, pronájem budov a jejich správu až po finální 
prodej, když je budova plně pronajatá a v provozu. 
S nástupem internetu si ale kdokoliv může rychle 
vyhledat vše, co o různých nemovitostech nebo pro-
storech potřebuje vědět. Realitní budoucnost naší 
společnosti tedy spočívá v technické stránce byznysu, 
ale důležitý je stále také design a cit pro prostředí. 
Proto se za posledních několik let výrazně rozrostl náš 
tým projektových manažerů a realitních poradců.

Mělo to nějaký vliv na vaši strategii v oblasti 
akvizic?

Clare: V roce 2013 jsme koupili společnost Impact 
Corti, která měla silný tým projektových manažerů. 
Ten jsme ještě rozšířili a dnes je to nejvýkonnější tým 
v CBRE. Potíže jsou ale v personální oblasti, panuje tu 
skutečně citelný nedostatek odborníků. Pokud je něco 
výzva, pak tohle.

Je tu ještě prostor pro menší společnosti? Nebo 
přežijí jen ti nejsilnější?

Chris: Myslím, že prostor pro ty menší společnosti tu 
ještě je.

Was erwarten sie für dieses jahr 2019? einen ab-
schwung?

Chris: ich glaube nicht, dass wir in der Wirtschaft einen ab-
schwung erleben. in diesem Jahr werden die investitionsvolumina 
vielleicht weiter sinken. das liegt jedoch eher am Mangel hoch-
wertiger investitionsmöglichkeiten. Wir haben immer noch eine 
große Nachfrage von internationalen investoren. in jüngster 
Zeit verzeichnen wir ein starkes interesse asiatischer investoren. 
Kürzlich haben wir eine große transaktion abgeschlossen und das 
KPMG-Headquarter zu einem Rekordpreis an einen koreanischen 
Konzern verkauft. die Nachfrage an sich ist also da.

Und es gibt immer mehr tschechische Investoren, oder?

Chris: Gut 60 % des volumens kam im vergangenen Jahr von 
tschechischen investoren. das reicht von den großen Playern wie 
CPi bis hin zu investmentfonds, in denen Familien jeden Monat ein 
paar tausend Kronen investieren. der größte Player auf diesem Ge-
biet ist Reico, der immobilienfonds von Česká spořitelna. Wir haben 
im letzten Jahr mit Reico an der akquisition des Einkaufszentrums 
Nová Karolina in ostrava gearbeitet. Große tschechische Fonds, 
die die Möglichkeit haben, mehr als 200 Millionen-Euro-deals 
abzuschließen, sind wirklich etwas Neues. Und das gibt uns auch 
einiges an vertrauen. Wenn sie einen größeren anteil an inländi-
schen investoren haben, sind sie besser gegen Risiken geschützt.

clare, cbre ist der weltweit größte anbieter im ge-
werblichen Immobiliensektor. Der Immobilienmarkt ist 
sehr komplex, genauso wie Ihr unternehmen. sie sind 
das bindeglied zwischen dem endbenutzer und den Inves-
toren und Developern, richtig?

Clare: Ja, absolut. Wir haben über 350 Mitarbeiter in tschechien 
und ein voll integriertes dienstleistungsangebot. von der Grund-
stücksakquisition über Projektmanagement, Bewertung, ver-
mietung bis hin zur verwaltung des Gebäudes oder dem verkauf, 
wenn es vollständig vermietet ist und alles läuft. aber im internet 
kann jeder schnell eine suche durchführen und alles finden, was 
es auf den verschiedenen Gebieten gibt. die Zukunft des immo-
biliengeschäfts liegt für unser Unternehmen eigentlich auf der 
technischen seite des Business, wichtig sind auch das design und 
das Gefühl für das jeweilige Umfeld. daher sind unsere teams im 
Projektmanagement und in der Bau- und Gebäudeberatung in 
den letzten Jahren enorm gewachsen.

„Immobilienmarkt 
  spiegelt die Stärke 
  der tschechischen 
   Wirtschaft ”
   „Realitní trh odráží, jak silná česká ekonomika je”
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Clare: Jenže časové plány jsou stále napjatější, odměny 
pro firmy stále nižší a nižší, takže pro malé specializované 
firmy je čím dál obtížnější uspokojovat všechny poža-
davky. A nové technologie, digitální svět, to všechno je 
tak drahé… Nejsem si jistá, jak se malé firmy s těmito 
náklady vypořádají.

Která oblast je pro vaše podnikání klíčová? 
Kanceláře, průmyslový sektor, nebo maloobchod?

Clare: Máme v portfoliu všechny tyto tři oblasti, takže 
je zapeklité říci, která z nich je ta nej.  Ve skutečnosti 
všechno záleží na trhu. Průmysl si v posledních letech 
vede výborně, došlo k několika velkým prodejům a ty velké 
objemy se tvoří právě tady.

Chris: Velice likvidní jsou ale i kanceláře. Je po nich velká 
poptávka, můžete si pořídit kancelářskou budovu za 10, 
20, 100 milionů eur. Hlavní ale je, že jich je hodně. V Praze 
je k dispozici řada kancelářských budov, které jsou pro 
investory snadno dostupné.

Clare: Řekla bych, že za úspěchy roku 2018 stojí zprostřed-
kovávání kanceláří. Naše leasingové, poradenské a trans-
akční týmy byly opravdu vytížené. Byl to fantastický rok.

Ze kterých odvětví jsou vaši největší klienti?

Clare: Z průmyslu je to určitě automotive. Vždy jsme se 
na tuto oblast zaměřovali, pomohlo nám to přečkat krizi 
a drželo nás to nad vodou. Na významu ale získává rovněž 

Hat das Ihre akquisitionsstrategie beeinflusst?

Clare: Wir haben im Jahr 2013 das Unternehmen impact Corti 
erworben. dort gab es ein starkes Projektmanagementteam, 
das wir vergrößert haben und das hier bei CBRE unser leistungs-
stärkstes team ist. Für das Personalwesen ist es jedoch sehr 
schwierig. in diesem Bereich herrscht ein massiver Fachkräfte-
mangel. das wird unsere große Herausforderung werden.

Gibt es noch Platz für kleinere unternehmen oder 
können nur die Großen überleben?

Chris: Nein, ich glaube es gibt auch einen Markt für kleinere 
Unternehmen.

Clare: aber die Zeitplanungen werden immer knapper, die 
vergütungen immer niedriger, und es ist sehr schwierig, die 
anforderungen zu erfüllen, wenn sie eine kleine Nischenfirma 
sind. Und der ganze technologische Fortschritt, die digitale Welt, 
ist so teuer … ich bin nicht sicher, ob kleinere Unternehmen mit 
diesen Kosten klarkommen.

Welcher Immobiliensektor ist der Hauptmotor Ihres 
Geschäfts - büro, Industrie oder einzelhandel?

Clare: Wir arbeiten genau in diesen drei sektoren, es gibt intern 
einen großen Wettbewerb, wer der Beste ist.  aber das hängt 
wirklich vom Markt ab. der industriebereich hat sich in den 
letzten Jahren sehr gut entwickelt, und große Komplexe wurden 
verkauft, hier werden große volumina umgesetzt.

Chris: aber auch der Büromarkt ist sehr liquide. Es gibt eine 

obchodování na internetu, eCommerce v Česku tvoří 12 % 
veškerého maloobchodního prodeje. V Británii to je 17 %, 
v Nizozemsku a v Irsku 14 % a pak už je Česko.

Který projekt z poslední doby byl pro vás v Česku 
nejzajímavější a nejdůležitější?

Chris: Jedním z nejvýznamnějších obchodů, které jsme 
loni v Praze uzavřeli, byl Siemens. Vyjednali jsme pro něj 
prodloužení pronájmu v budově City West, byla to opravdu 
obrovská transakce, přes 25 tisíc metrů čtverečních. Pak 
také zprostředkování prodeje hlavního sídla KPMG nebo 
Fora Nová Karolina.

A jak aktivní jsou němečtí investoři?

Chris: Čeští investoři loni tvořili 62 %. Němci byli druzí. 
Když se na to ale podíváme z dlouhodobého hlediska, 
od roku 2009 do současnosti 70 % všech investičních 
transakcí uzavřeli evropští investoři, přičemž největším 
tahounem investic na českém investičním trhu byli Němci 
a Rakušané.

Co by měl zahraniční investor vědět o českém 
trhu, než se tu rozhodne investovat? Jaká by byla 
vaše první rada?

Clare: V Česku máme vyzrálý, opravdu vyspělý trh. Měli 
by ale počítat s tím, že je tu velmi nízká nezaměstnanost, 
okolo 1,9 %. To, že nemáte kde brát zaměstnance, může 
hrát velkou roli. Tohle je asi ta nejošemetnější věc, tu je 
třeba řešit jako první.

große Nachfrage, sie können ein Bürogebäude für 10, 20 oder 
100 Millionen Euro kaufen, aber das Entscheidende ist: Es gibt 
noch mehr davon. Es gibt viele Bürogebäude in Prag, und 
Büros sind anlagewerte, die ein investor leicht erwerben kann. 

Clare: ich würde sagen, der Erfolg 2018 lag in der vermittlung 
von Büroflächen. Unser leasing-team, unser Beratungs- und 
transaktionsteam waren wirklich sehr ausgelastet. das war 
einfach ein fantastisches Jahr.

aus welchen branchen kommen Ihre größten Kunden?

Clare: im industriesektor sicher aus der automobilbranche. 
Unser Fokus lag seit jeher auf dem automobilsektor, das 
galt auch in der Krise. aber auch eCommerce wird immer 
wichtiger. Er macht 12 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes 
in der tschechischen Republik aus. im vereinigten Königreich 
sind es 17 %, in den Niederlanden und in irland 14 %, und dann 
kommt schon tschechien sind hier zu nennen.

Was war in letzter Zeit für Sie das wichtigste und 
interessanteste Projekt in Tschechien?

Chris: Einer der wichtigsten deals, die wir letztes Jahr in Prag 
abgeschlossen haben, war siemens. Wir haben ihren Miet-
vertrag von über 25 000 Quadratmetern in der City West 
neu verhandelt, eine sehr große transaktion. aber auch die 
verkaufsvermittlung des KPMG-Headquarters und des Forum 
Nová Karolina sind hier zu nennen.

Und wie engagieren sich deutsche Investoren?

Chris: Mit 62 % an erster stelle standen im letzten Jahr 
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investoren aus tschechien, deutschland ist auf dem zweiten Platz. 
aber wenn wir langfristig schauen, von 2009 bis heute: 70 % aller 
investitionen wurden von europäischen investoren abgeschlossen, 
und deutsche und österreichische investoren waren ein echter 
Motor des tschechischen immobilienmarkts. 

Was sollte ein ausländischer Investor über den tsche-
chischen Markt wissen, bevor er investiert? Was ist 
Ihr erster Ratschlag?

Clare: tschechien ist ein reifer Markt. investoren sollten jedoch 
wissen, dass die arbeitslosigkeit mit 1,9 % unglaublich niedrig ist. 
das kann ihr Geschäftsvorhaben erheblich beeinflussen, wenn sie 
keine Mitarbeiter finden. Momentan ist der Mangel an arbeits-
kräften das schwierigste Problem am Markt.

Chris: in Bezug auf investitionen ist tschechien ein absolut liqui-
der Markt. Es hat sich gezeigt, dass es auch in den Krisenjahren 
2008, 2009, 2010 leute gab, die bereit waren, hier immobilien zu 
kaufen.

es gibt einen Punkt, der problematisch ist. Das 
sind Planungs- und baugenehmigungen. Die brauchen in 
Tschechien ewig, da steht das land auch im weltweiten 
ranking sehr schlecht da …

Clare: das ist zurzeit unglaublich kompliziert. die developer kön-
nen ihren Kunden nicht garantieren, wann sie anfangen können, 
ein Gebäude zu bauen.

Wie gehen Sie damit um?

Clare: der künftige Nutzer des Gebäudes muss einen Plan B 
haben und der muss teil des vertrags mit dem developer sein. die 
developer intensivieren daher ihre Beziehung zur Kommunalpolitik. 
Man sollte als Kunde also einen bekannten developer haben, der 
über genau diese Beziehungen verfügt und bei dem man sich da-
rauf verlassen kann, wenn er einen Baubeginn in sechs Monaten 
veranschlagt.

Was ist neben Prag und umgebung die nächste zukunfts-
trächtige region für Investoren, also der Ort für Ihr 
business?

Clare: Brünn. Wir haben dort ein Büro mit Projektmanagern, 
Büro-, industrie- und Retailagenten. Und Ende letzten Jahres 
haben wir dort einen Business development director eingestellt. in 
Brünn sehen wir wirklich Potenzial, vor allem im Bürosektor. 

Chris: aus industrieller sicht war die Region Pilsen aufgrund ihrer 
Erreichbarkeit immer extrem beliebt. Und seit es die autobahn 
d8 Richtung dresden gibt, ist auch die Region nördlich von Prag 
super interessant.

Heutzutage wird alles virtuell. Wie sieht also die 
Zukunft des Immobilienmarktes aus, sagen wir im jahr 
2030, 2040?

Chris: Co se investování týká, český trh je naprosto likvidní. 
Dokonce i v krizových letech 2008 až 2010 se našli lidé, kteří 
byli ochotni přijít a koupit si tady nemovitost.

Jedna věc je tady ale problematická, a to, že 
získat územní rozhodnutí a stavební povolení trvá 
věčnost. Česko je na tom v mezinárodním srovnání 
hodně špatně…

Clare: Ano, tohle je v současné době neskutečně obtížné. 
Developeři nemohou nájemcům zaručit, kdy budou schopni 
začít stavět.

Je nějaké řešení?

Clare: Nájemci musí mít plán B. Je nutné, aby to měli 
i ve smlouvě s developery. Ti kladou opravdu velký důraz 
na vztahy s obecními úřady. Takže jako zákazník udělejte 
všechno proto, abyste spolupracovali se známým develope-
rem, který tyto dobré vztahy udržuje. Abyste se na něj mohli 
spolehnout, když řekne, že to bude trvat půl roku.

Jaké jsou kromě Prahy další lokality, na něž by se 
investoři měli zaměřit?

Clare: Brno. Máme tam kancelář s projektovými manažery, 
zprostředkovatele pro kanceláře, průmysl i maloobchod 
a koncem minulého roku jsme jmenovali ředitele pro rozvoj 
obchodu. V Brně vidíme veliký potenciál, především co se 
kanceláří týká.

Chris: Z průmyslového hlediska byla vždy velice oblíbená 
oblast kolem Plzně, především pro snadnou dopravní do-
stupnost. A od dostavby dálnice do Drážďan se stále větší 
oblibě těší i region na sever od Prahy.

Dnes je všechno virtuální. Jaká je tedy budoucnost 
realitního trhu řekněme v letech 2030 až 2040?

Clare: Podle mě bude tím největším hráčem internet. Je 
nezbytné mít co nejlepší webové stránky. Což znamená, že 

„Největším tahounem 
  investic byli Němci 
  a Rakušané”
   „Deutsche und österreichische Investoren waren 
    ein echter Motor”

když někdo zadá rychlý vyhledávací požadavek, musí 
téměř okamžitě dostat osobní odpověď od konzul-
tanta. Z těch technologií mi jde hlava kolem. Vůbec 
nechápu, jak dokážeme sledovat všechny naše 
zakázky. Ale vím, že v tom musíme být nejlepší.

Proměnou prošla také vaše firemní kultura. Za-
městnanci už nemají své stálé pracovní místo, 
ale každý den sedí u jiného stolu. Jste s tím 
spokojeni?

Clare: Nejdřív z toho všichni panikařili. První týden 
nikdo nevěděl, kam si má sednout: „Kde jsou mí 
kamarádi?“ Propukaly sváry o místa, kde je víc světla 
nebo která jsou u okna. A pak tu byli lidé, kteří chtěli 
každý den sedět na stejném místě. Já jsem proto 

Clare: ich denke, das internet wird gerade zum größten Player. 
Unsere Websites müssen die Besten sein. das heißt, wenn jemand 
eine schnelle suchanfrage eingibt, dann erhält er ein persönliches 
Feedback von einem Mitarbeiter, und zwar prompt. die technolo-
gie heutzutage haut mich vom Hocker. ich verstehe nicht einmal, 
wie wir all unsere Kundeninformationen auf dem laufenden 
halten. aber ich weiß, wir müssen darin die Besten sein.

auch Ihre unternehmenskultur hat sich verändert. Die 
Mitarbeiter haben keinen eigenen Arbeitsplatz mehr, 
sie wechseln täglich und teilen sich schreibtische. 
Sind Sie damit zufrieden?

Clare: alle sind ausgeflippt. in der ersten Woche wusste niemand, 
wo er sitzen sollte: „Wo sind meine Freunde?“ Jeder kämpfte um 
bestimmte Plätze im Büro, in denen es mehr licht gibt oder ein 
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chodila do práce tak, abych tam byla aspoň 10 minut před 
nimi a mohla jim to místo zasednout.  Je to ale vážně ku 
prospěchu, pokud zajistíte dostatek míst, kde se můžete 
v klidu soustředit, máte telefonní kabiny a obecně různá 
zákoutí, kam si lidé mohou zalézt a co nejproduktivněji 
pracovat.

Chris: Je to koncept práce založené na flexibilitě. Poskytu-
jete lidem prostor, který potřebují. A jak se jejich potřeby 
během dne mění, mohou se postupně přesouvat.

Oceňují to noví zaměstnanci?

Clare: Ano! Mně táta říkával: „Clare, buď vděčná a šťastná, 
že máš nějakou práci.“ Taková byla jeho generace. Já jsem 
naopak chtěla práci, kde budu cítit, že dělám něco, v čem 
jsem dobrá. Ale mileniálové to mají úplně jinak. Oni vědí, 
že jsou dobří, a chtějí, abychom my jim nabídli prostředí, 
které z nich dokáže dostat to nejlepší. A dnes je také velmi 
důležité vyvážit pracovní a soukromý život.

Chris: Máme již  ICT systémy, díky nimž mohou lidé pracovat 
z domova. Jsou tak flexibilnější. Proto i my můžeme pracovat 
z domova, ale moc nám to nedovolí naše dvě malé děti.

Clare: Například náš ředitel Richard Curran pracuje každou 
středu v coworkingovém centru Opero.

Ani šéf nemá svou vlastní kancelář nebo pracovní 
stůl?

Chris: Ne, s výjimkou účetních a personálního oddělení 
vůbec nikdo.

Jste manželé a pracujete ve stejné firmě. Máte 
nějaká pravidla, jak doma oddělit soukromí a práci?

Chris: Když jsem před třemi lety přišel do CBRE, řada lidí 
se mě ptala: „Jste manželé, jak to zvládnete?“ A já na to: 
„Máme se rádi. Bude to v pohodě!“

Clare: Pokud se nemáte rádi, nepracujte spolu! A neberte se! 

Clare, v CBRE zažíváte velké úspěchy. Ztrojnásobila 
jste tržby, stala jste se členkou představenstva. 
A doma máte dvě opravdu malé děti. Mohou to skloubit 
jenom lidé, kteří vydělávají hodně peněz?

Fenster. Und dann gab es einige, die jeden tag den gleichen 
Platz behalten wollten. ich bin deswegen morgens immer 10 
Minuten vor ihnen gekommen und habe mich auf ihren Platz 
gesetzt.  aber heute funktioniert es wirklich gut, solange sie 
über genügend Fokusräume, telefonzellen und generell ver-
schiedene Bereiche verfügen, damit die Menschen auf die für 
sie produktivste Weise arbeiten können. 

Chris: das ist die idee von aktivitätsbasierter arbeit. Man bie-
tet Räume, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen. 
Wenn sich ihre Bedürfnisse während des tages ändern, können 
sie die Räume wechseln.

Ist das für neue qualifizierte mitarbeiter attrak-
tiv?

Clare: Ja! Mein vater hat immer zu mir gesagt: „Clare, sei 
einfach dankbar und glücklich, dass du überhaupt einen Job 
hast.“ so war die Generation meines vaters. ich selbst habe 
gedacht: „okay, ich möchte einen Job, bei dem ich das Gefühl 
habe, gut darin zu sein.“ aber die Millennials haben einen ganz 
anderen spin. sie wissen, dass sie gut sind, und sie möchten, 
dass wir eine atmosphäre schaffen, in der sie das Beste aus 
sich herausholen können. Und die Work-life-Balance ist 
extrem wichtig geworden. 

Chris: Wir haben iCt-systeme, die den Kollegen ermöglichen, 
von zu Hause aus zu arbeiten. so sind sie flexibler. Wir haben 
zwei Kinder zu Hause, und wenn sie es uns „erlauben“ würden, 
könnten wir tatsächlich zu Hause sein und von dort arbeiten. 

Clare: Zum Beispiel arbeitet unser CEo Richard Curran jeden 
Mittwoch hier im Coworking space opero.

Der chef hat auch kein eigenes büro oder einen 
Schreibtisch?

Chris: Keiner von uns, nur die Buchhaltung und die Personal-
abteilung.

Sie beide sind verheiratet und arbeiten in dersel-
ben Firma. Haben sie zu Hause regeln, um Privat- 
und berufsleben zu trennen?

Chris: als ich vor drei Jahren zu CBRE kam, sagten viele: „ihr 
seid verheiratet, wie soll das gehen?“ ich habe geantwortet: 
„Wir mögen uns, das ist gut!“

Clare: Wenn man sich nicht mag, sollte man nicht zusam-
menarbeiten … und nicht heiraten! 

clare, sie hatten einen sehr großen erfolg bei 
cbre. sie haben den umsatz in Ihrem bereich ver-
dreifacht. sie sind vorstandsmitglied geworden und 
haben sogar noch zwei kleine Kinder. Können das nur 
leute arrangieren, die viel Geld verdienen?

„Tím největším hráčem
  bude internet”
   „Das Internet wird gerade zum größten Player”

„Ein logistischer 
  Albtraum!”
   „Je to logistická noční můra!”

Clare: Bevor ich Kinder hatte, wusste ich nicht, wie schwierig 
es ist, im Business eine Frau zu sein. ich hatte nie das Gefühl, 
dass Business eine Männerdomäne ist. ich habe mich als Frau 
nicht zurückgesetzt gefühlt. aber jetzt ist mir klar, dass man 
nicht alles haben kann, sobald man einmal Kinder hat. ich 
hatte Kunden, die sagten: „Clare, nach sechs Monaten können 
sie nicht wieder arbeiten. sie müssen warten, bis das Kind drei 
Jahre alt ist.“ das ist ein kulturelles ding, und viele Menschen 
hier haben eine feste Meinung über berufstätige Mütter. aber 
wenn jemand seinen Job und seine Kinder so liebt wie ich, 
dann sollte es die Möglichkeit geben, eine gewisse Balance zu 
finden. aber es ist nicht einfach… ich habe drei Babysitter und 
eine Kita. Ein logistischer albtraum! 

Chris: auch deshalb, weil wir hier keine Großeltern haben, die 
mal eben vorbeikommen und sich um die Kinder kümmern. 

Clare: Es gibt kaum staatliche Kinderbetreuung, bevor die Kin-
der 3 Jahren alt sind, und private Babysitter sind extrem teuer. 
sie haben also absolut recht: das kann sich nicht jeder leisten.

bekommen sie unterstützung von Ihrem unternehmen?

Clare: Ja, die Unternehmen müssen da selber einspringen. 
CBRE hat eine Kita, die Kosten übernimmt das Unternehmen 
zu 90 %. Wir haben derzeit 55 Frauen im Mutterschaftsurlaub 
bei insgesamt über 350 Beschäftigten. das ist ein hoher Pro-
zentsatz. Wenn diese Frauen nach einem Jahr wieder bei uns 
arbeiten würden, wäre das ein großer Fortschritt.

Chris: Ein Glück, dass CBRE diese Kinderbetreuung hat! 

Muss sich das Image berufstätiger Mütter in Tsche-
chien ändern?

Clare: ich denke, die Behörden müssen dafür sorgen, dass sich 
dieses Bild ändert. indem sie Frauen auch durch staatliche 
Krippen dabei unterstützen, an den arbeitsplatz zurückzukeh-
ren. andernfalls kann sich das nicht ändern, weil die Familien 
es sich einfach nicht leisten können.

Chris, in Tschechien gibt es eine Diskussion dar-
über, dass auch väter tatsächlich Gefühle haben  
und ihre Kinder lieben. sie sind in einer Führungs-
position. Haben sie ausreichend quality-Time mit 
Ihren Kindern?

Clare: Než se mi narodily děti, neuvědomovala jsem si, jak 
náročné je být „byznysmenkou“. Nikdy jsem si nemyslela, 
že je to čistě mužský svět. Neměla jsem pocit, že mě někdo 
nebo něco drží zpátky, protože jsem žena. Ale teď je mi 
jasné, že jakmile máte děti, nemůžete mít všechno. Někteří 
klienti mi říkali: „Clare, do práce se nemůžeš vrátit po šesti 
měsících, musíš počkat, až dítěti budou tři.“ Je to kulturní 
záležitost a někteří lidé mají na pracující matky dost striktní 
názory. Když ale milujete svou práci a své děti tak jako já, 
měla by existovat možnost, jak rovnováhu najít. Ale není to 
snadné… Máme tři paní na hlídání a školku. Je to logistická 
noční můra!

Chris: Také proto, že tady nemáme prarodiče, kteří by nám 
děti pohlídali.

Clare: Neexistuje tu skoro žádná státní péče o děti do tří let 
a soukromé hlídání je hodně drahé. Takže máte pravdu:
Nemůže si to dovolit každý.
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Máte podporu od firmy?

Clare: Ano, firmy se musí zapojit. CBRE provozuje školku, u níž 
hradí 90 % nákladů. Z 350 zaměstnanců je u nás nyní 55 žen 
na mateřské, to je opravdu hodně. Kdyby se nám ženy vracely 
zpátky do práce už po jednom roce, byl by to velký pokrok.

Chris: Máme obrovské štěstí, že CBRE tu školku má.

Je tedy třeba, aby se obraz pracujících žen 
v Česku změnil?

Clare: Podle mě by se o změnu měly zasadit úřady. Tím, že 
budou podporovat návrat žen do práce prostřednictvím 
státních jeslí a podobně. Jinak se to změnit nemůže, protože 
rodiny si to jednoduše nebudou moci dovolit.

Chrisi, v Česku se začíná mluvit o tom, že také 
otcové mají city  a milují své děti. Zastáváte 
v práci vedoucí pozici. Trávíte se svými dětmi tolik 
volného času, kolik byste chtěl?

Chris: Myslím, že ano. Tedy k zemím jako Švédsko máme ještě 
hodně daleko. Tam je, mám pocit, uzákoněné, že muži musí na 
rodičovské strávit stejnou dobu jako matky.

Clare: Mám v Británii kolegy, jejichž manželky byly doma šest 
měsíců, a pak doma s dětmi zůstali oni, také půl roku. Nejdřív 
to byl šok, teď už se to ale stává standardem.

Chris: Upřímně, to si opravdu neumím představit. A to je na 
tom to divné.

Být mimo půl roku?

Chris: Ano. A divné je i to, že očekávám od své ženy, že se na 
tři roky vzdá kariéry a já prostě jedu dál. Ano, je to zvláštní. 
Ale stále ještě si neumím představit, že bych přestal pracovat. 
A víte, to je další důvod, proč Clare tolik obdivuji. Byla na 
mateřské a pak se vrátila do práce s ještě větší vervou.

Clare: Vrátíte se a je to „Bum!“ Jedeme dál! 

Chris: ich denke schon. sicher ist es noch ein weiter Weg bis 
zu Regelungen wie in schweden. ich glaube, da ist es Gesetz, 
dass Männer so viel Elternzeit bekommen wie Frauen.

Clare: ich habe Kollegen in Großbritannien, deren Frauen 
sechs Monate in Elternzeit waren, und danach hatten sie 
selbst sechs Monate. anfangs waren alle baff, aber langsam 
wird es wirklich normal.

Chris: Ganz ehrlich, ich kann mir das selbst nicht vorstellen. 
Und das ist seltsam. 

sechs monate aus dem job raus zu sein? 

Chris: Ja. Und das Komische ist, ich erwarte, dass meine 
Frau genau das tut, dass sie ihre Karriere für drei Jahre auf-
gibt, während ich einfach so weitermache. das ist verrückt, 
oder? aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass 
ich aufhöre zu arbeiten. das ist ein weiterer Grund, warum 
ich Clare so sehr respektiere. sie war in Elternzeit und ist 
dann wieder in die arbeit zurückgekommen. Und sie hat 
sogar noch mehr drive als zuvor. 

Clare: Man kommt zurück, und es macht: Boom! Und los 
geht's! 

„Man kommt zurück,   
  und es macht:
  Boom!“
   „Vrátíte se a je to „Bum!“”

lesen & teilen |  Čtěte & sdílejte

www.eMagazin.plus
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„Unser internes Team 
aus Designern, 

Ingenieuren und 
Immobilienfachleuten 

legt großen Wert 
darauf, dass das, was 
wir bauen, genau den 

Anforderungen des 
Kunden entspricht.“

High-Tech-Gebäude
für High-Tech-Kunden

Die Tschechische Republik ist 
bekannt für ihre starken 
technischen und industriellen 
Traditionen. Heutzutage 
konzentrieren sich 
Unternehmen auf Industrien mit 
höherem Mehrwert, wie 
industrielle Forschung und 
Entwicklung, Robotik, 
fortschrittliche Fertigung, 
Nanotechnologie und 
Pharmazeutika. Die Ausführung 
dieser High-Tech-Operationen 
erfordert Einrichtungen, die 
hohen Standards entsprechen. 
Und die Unternehmen fordern 
zunehmend „intelligente 
Gebäude“, die äußerst 
energieeffizient sind und eine 
kreative, gesunde 
Arbeitsumgebung fördern.
 
CTP ist der führende Entwickler 
in der Tschechischen Republik 
und verfügt über die größte 
Erfahrung im Bau von Anlagen, 
die den Anforderungen dieser 
Unternehmen entsprechen. 
Thermo Fisher Scientific 
(ehemals FEI), der Weltmarkt-
führer in der Elektronen-
mikroskopie, überholte seine 

frühere Einrichtung in Brünn und 
forderte CTP auf, eine High-
Tech-Anlage zu errichten, in der 
sich das Forschungs- und 
Entwicklungszentrum, die 
Montage- und Testlinie sowie 
der Vertrieb befinden. CTP 
entwarf und baute für sie eine 
„Campusumgebung“, ein-
schließlich temperaturkontrol-
lierter Reinräume (ISO 6 und 8) 
für Montage und Tests.
 
Um hochempfindliche Elek-
tronenmikroskope bauen und 
testen zu können, müssen 
Temperatur, Luftstrom und 
Vibrationen genau kontrolliert 
werden. CTP baute unter den 
Produktionsräumen einen 
schweren Boden mit dyna-
mischen Filtern, um sicherzustel-
len, dass äußere Erschütterun-
gen aus dem nahen Verkehr 
oder vom örtlichen Sandab-
baubetrieb die Mikroskope 
während der Bildgebung nicht 
stören. Der Campus umfasst 
auch eine moderne, kooperative 
Büroumgebung, inklusive 
elegantem Speisesaal, Gar-
tenterrasse und Fitnessbereich. 

Die Büros wurden aufgrund der 
Verwendung von LED-Leuchten, 
Außenjalousien, Luft- und 
Regenwassersystemen und der 
gesunden Arbeitsumgebung der 
Gärten mit BREEAM-Excellent 
bewertet.

Mitte 2018 erhielt CTP den 
Auftrag, ein 67.000m2 großes 
High-Tech-Distributionszentrum 
für METRO zu bauen, das als 
Modellprojekt zur weiteren 
Automatisierung der Anlagen in 
CEE dienen soll.
 

Jakub Kodr
Senior Business Developer  

jakub.kodr@ctp.eu

BIS ZU  

40 %
niedrigere 
Energiekosten mit 
den neuesten CTP- 
Spezifikationen

Mitarbeiter von Thermo Fisher Scientific können sich im Garten des Gartens 
stärken und die natürliche Umgebung auf ihrem Campus nutzen
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Da E-Commerce und Logistik in 
den letzten Jahren gewachsen 
sind - ein Trend, der sich fortset-
zen wird - haben die angespan-
nten Arbeitsmärkte und die 
Nachfrage nach kontinuierlich 
sinkenden Logistikkosten die 
Industrie zu einer stärkeren 
Automatisierung ihrer internen 
Prozesse gebracht. Diese große 
Anlage bietet Möglichkeit zur 
Lagerung und zum Vertrieb einer 
Vielzahl von temperaturempfind-
lichen Lebensmitteln und 
anderen Gütern. Es umfasst 
verschiedene temperaturges-
teuerte Zonen für Kühl-, Umge-
bungs- und Kühlspeicher sowie 
kundenspezifische Lösungen, um 
eine hohe Energieeffizienz im 
gesamten Gebäude sicherzustel-
len. Das Gebäude erforderte eine 
über dem Standard liegende 
freie Höhe, spezialisierte Installa-
tionen für halbautomatisierte 
Prozesse sowie Smart Metering 
und hocheffiziente Isolierung, um 
die Betriebskosten zu senken. 
Die Büros wurden von BREEAM 
mit „sehr gut” bewertet.

Energieeffizienz wird für das 
Endergebnis immer wichtiger 
und CTP konzentriert sich 
darauf, erstklassige Immobilien 
zu bauen, die durch verschie-
dene Strategien den Energiev-
erbrauch senken. Alle Gebäude 
sind serienmäßig mit LED-Voll-
beleuchtung und branchen-
führender Dachisolierung (450 
mm) ausgestattet, mit deren 
Hilfe Kunden Energiekosten von 
bis zu 33% im Vergleich zu 
einem Gebäude von vor 9 
Jahren einsparen können. 
Darüber hinaus sorgt die 
durchgängige Verwendung von 
hochwertigen Materialien und 
Einrichtungsgegenständen 
durch CTP für niedrigere 
langfristige Wartungskosten, 
was zu einer längeren  
Betriebszeit führt.

Die Gebäude, die wir für 
Thermo Fisher und METRO 
geschaffen haben, gehen weit 
über die Standards hinaus. 
Damit können unsere Kunden 
noch mehr erreichen.

Gebäudeeffizienz 
steigern 
Produktionsanlage

Energy Costs €/m2/month

Energy Savings in %

Neue Produktionsanlage, die mit dem 
aktuellen CTP-Standard im Vergleich 
zu früheren Standards gebaut wurde

„Wir möchten unseren 
Kunden an Top-
Standorten problemlose 
Gebäudelösungen mit 
den neuesten Qualitäts- 
und Effizienzstandards 
bieten, Plug-and-Play 
und Raum für 
Wachstum, damit sich 
unsere Kunden voll und 
ganz auf ihr 
Kerngeschäft 
konzentrieren können“

Hendrik Jung
Key Account Director
hendrik.jung@ctp.eu
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METRO investierte in ihre tschechische Tochtergesellschaft 
MAKRO, um die halbautonome Lager- und Distributionsanlage 

zu pilotieren, die sie kürzlich auf 67.000 m2 erweitert hat.
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GERINGERE 
DyNaMIK aM 

IMMOBIlIENMaRKT

Der Daueraufschwung des 
tschechischen Immobilien-
marktes verliert nach 
vielen jahren an Tempo. 
einen deutlichen beleg 
dafür lieferte die 
gesunkene Nachfrage 
nach Wohnraum. 

Zuzana Mocková, ARTN

• in der Branchenstatistik für 2018 belegt der Bereich 
 „Werbung und Medien“ den ersten Rang. sein anteil 
 beträgt bei der Nachfrage 15 % am Gesamtvolumen, 
 gefolgt von der it-Branche und dem verarbeitenden 
 Gewerbe.  
• der am häufigsten nachgefragte standort mit Blick auf 
 erfolgte transaktionen war 2018 wiederholt der vierte 
 Prager stadtbezirk (25 %). dahinter landeten Prag 8 
 und Prag 5. 

Retail 

auch 2018 setzte sich der um die Jahreswende 2013/2014 
eingesetzte positive trend fort. das anhaltende Wirt-
schaftswachstum und das erfreuliche Konsumklima ließen 
die ausgaben der tschechischen Haushalte weiter anstei-
gen – und damit auch die Umsätze im Einzelhandel. in der 
zweiten Jahreshälfte konnte man allerdings auch eine ge-
wisse verlangsamung der Wachstumsdynamik beobachten. 

• die Zahl der ladenbesucher stagniert, die Umsätze im 
 Einzelhandel sind dennoch stark gestiegen.
• die Nachfrage nach neuen ladenflächen steigt nur 
 noch langsam. im Fokus der investitionen stehen die 
 Modernisierung und Qualitätsverbesserung der 
 Geschäftsräume.
• in den shopping-Centern geht der anteil klassischer 
 Geschäfte zurück. die Flächen für „Food & Beverage“, 
 dienstleistungen und Unterhaltungsangebote nehmen zu.
• offline- und online-Handel nähern sich immer mehr 
 an und werden noch stärker miteinander verbunden.
• die transaktionsaktivität war auch 2018 recht hoch. 
 das Niveau der vorangegangenen Rekordjahre wurde 
 allerdings nicht übertroffen. investoren sind am begrenzten 
 angebot im meistgefragten segment der erfolgreichen 
 Einkaufszentren interessiert.

Wohnungsmarkt

in Prag sind nach angaben von trigema, skanska Reality 
und der Central Group im vergangenen Jahr insgesamt 
rund 5.000 neue Wohnungen verkauft worden. Zum 
vergleich: 2017 waren es 5.500, im Jahr zuvor 6.650 neue 
Wohnungen. in den Regionen fällt der Rückgang noch 
deutlicher aus. laut einer analyse von trigema wurden 
im vorigen Jahr landesweit nur 4.440 neue Wohnungen 
verkauft. Einen großen anteil daran hat das letzte Quartal 
mit lediglich 685 verkauften Einheiten (vorjahresvergleich: 
1.689). außerdem sind in den Regionen im Jahr 2017 noch 
600 Wohnungen mehr verkauft worden als in der Haupt-
stadt.

büroimmobilien 

im Jahr 2018 stieg das Bruttovolumen der insgesamt 666 
abgeschlossenen transaktionen auf 519.200 m2. obwohl 
die Zahl im vergleich zum vorjahr leicht gesunken ist, liegt 
das Ergebnis noch immer über dem durchschnitt. die star-
ke Nachfrage der vergangenen Jahre wird bis auf Weiteres 
anhalten.

die Gesamtfläche aller in Prag angebotenen Büroräume 
betrug gegen Ende des Jahres knapp 3,5 Mio. m2. Zudem 
wurden 2018 überdurchschnittlich viele Büroflächen fertig-
gestellt – insgesamt 156.900 m2, davon 76 % in komplett 
neu errichteten objekten. Wie bereits in den Jahren zuvor 
wurden die meisten dieser Büroflächen noch vor der Fertig-
stellung vermietet.

Und bestätigte sich ein weiterer trend: der leerstand 
von Büroflächen ist auch im laufe des Jahres 2018 weiter 
zurückgegangen – von 6,2 auf 5,1 %, was etwa 178 800 m2 
entspricht. damit wurde auch die bisher niedrigste leer-
standsquote aus dem Jahr 2007 unterboten. damals lag 
der Wert bei 5,8 %.

ten westlichen länder zu und erfüllt alle voraussetzungen für 
eine hohe Nachfrage nach logistikimmobilien. die tschechische 
Republik übernimmt schon heute eine bedeutende Rolle in der 
logistikindustrie der Europäischen Union und stellt Flächen für 
die lagerung, die Montage, das verpacken und die Rücknah-
melogistik von unterschiedlichsten Waren bereit.
 
Investitionen 

2018 erreichte das gesamte investitionsvolumen in tschechien 
einen Wert von 2,343 Milliarden Euro. Hotels und Unterkünfte 
sind dabei nicht eingeschlossen. im vergleich zum vorjahr
ist das volumen um 31 % gesunken. der größte anteil der 
investitionen entfällt auf Büroimmobilien (42 %), gefolgt 
vom Einzelhandel (32 %) und industrieimmobilien (26 %). 
Um die 60 % des gesamten transaktionsvolumens gehen 
auf tschechische investoren zurück. Zu den größten aus-
ländischen Kapitalgebern gehören deutschland (21 %), 
Frankreich (6 %), Österreich und Russland (jeweils 3 %). 

trotz des geringeren investitionsvolumens gegenüber dem 
vorjahr war auch 2018 ein sehr aktives Jahr. die investitionen 
wurden gut in einzelne Marktsegmente diversifiert. der 
investitionsmarkt befindet sich noch immer in guter ver-
fassung. aufgrund der hohen liquidität am Markt gestalten 
sich die aussichten auch für dieses Jahr positiv. allerdings 
könnte sich ein geringes angebot ansprechender immobilien 
negativ auf das Gesamtinvestitionsvolumen auswirken. 

Dieser Trend Report ist eine objektive Studie zur Entwicklung auf 
dem tschechischen Immobilienmarkt. Er erscheint seit 2002 und 
wird vom Immobilienverband ARTN (Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí) herausgegeben. Die diesjährige zwölfte Ausgabe gibt 
erneut einen Überblick über aktuelle Probleme und eine Analyse 
quer durch alle Segmente. Die Texte beruhen auf den Erfahrungen
und Standpunkten der Autoren und stützen sich zudem auf eigene  
Umfragen des Verbandes ARTN.

logistik 

von allen immobilien-segmenten ist die logistik derzeit die 
Branche mit dem größten Wachstumspotential. Nicht nur po-
tentielle Mieter (Nutzer), sondern auch investoren schenken ihr 
in letzter Zeit mehr aufmerksamkeit. 

im Jahr 2009 verfügte tschechien über 3,5 Mio. m2 moderner 
lagerflächen, der leerstand erreichte mit 18 % einen Negativ-
rekord. Knapp zehn Jahre später erlebte die tschechische Wirt-
schaft einschließlich der immobilienbranche ihren Höhepunkt. 
Mittlerweile gibt es mehr als doppelt so viele moderne lager-
flächen: fast 8 Mio. m2. der Zuwachs ist viel größer als etwa 
bei den Büroimmobilien, die ihr volumen im selben Zeitraum 
um ein drittel ausgebaut haben, oder den Einkaufszentren, 
die verglichen mit 2009 „nur“ über ein viertel mehr Flächen 
verfügen. der leerstand im logistikbereich beträgt im landes-
weiten schnitt nur noch 4,4 %, die Renditen wurden auf 5,5 % 
gedrückt. allein durch die Renditekompression bei unveränder-
ten Mieten liegt der Wertzuwachs bei mehr als 60 %, Quadrat-
meterpreise von über 1.000 Euro entsprechen heute der Norm.

der steigende trend bei den industrieimmobilien wird sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen. die logistikbranche öffnet 
sich zunehmend einer breiteren Gruppe von Fachleuten, Be-
ratern und investoren. die lange industrietradition der tsche-
chischen Republik, die günstige lage innerhalb Europas und 
die qualifizierten arbeitskräfte – das alles ist längst bekannt. 
tschechien bewegt sich im Konsumverhalten auf die entwickel-
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Große Logistikprojekte, 2018 fertiggestellt
Projekt region Fläche mieter

CtP Prague Nord Prag 53.000 m2 Makro
Prologis Park Prague Prag 38.400 m2 Eyelevel 
airport

P3 lovosice Nordböhmen 30.000 m2 FM logistic
Panattoni Park Cheb Westböhmen 31.900 m2 Esté lauder

Bi
ld

: P
3 

lo
vo

sic
e



2928

d i E  F R a G E  |  o t á Z K a

Real estate 2019

Wir erwarten, dass der Markt für industrielle immobilien weiter 
wächst. die Regionen Nordwestböhmen und Nordmähren haben 
momentan noch großes Potential. Für Nordwestböhmen spielt die 
Nähe zu deutschland eine Rolle. langfristig rechnen wir damit, 
dass der geplante ausbau der infrastruktur auch unsere Branche 
wesentlich beeinflussen wird. Zum Beispiel erwarten wir ein größe-
res interesse an Projekten in südböhmen. die Region braucht aber 
eine bessere verbindung nach Österreich. Wir müssen auch auf 
trends reagieren, die sich abzeichnen oder vielmehr zurückkehren. 
deutsche Firmen interessieren sich sehr für Brownfields, da kommt 
der Boom erst noch. Ein weiterer trend ist der eCommerce und 
die damit verbundene urbane logistik. all das hat auswirkungen 
darauf, wie wir als industrieller Bauträger über die standorte für 
weitere nachhaltige Projekte nachdenken.

Očekáváme, že trh průmyslových nemovitostí nadále poroste. 
Aktuálně má stále ještě velkou perspektivu region severozá-
padních Čech a severní Moravy, přičemž v případě Čech hraje 
roli blízkost Německa. V dlouhodobém horizontu je pak potřeba 
počítat s tím, že plánovaný rozvoj infrastruktury zásadně ovlivní 
i náš obor. Očekáváme například větší zájem o projekty v jižních 
Čechách, které by si však zasloužily lepší propojení na jih 
s Rakouskem. Musíme také reagovat na trendy, které se objevují, 
nebo spíše vrací. To je příklad využívání brownfieldů, o něž je 
v Německu velký zájem, nás jejich boom teprve čeká. Dalším 
trendem je rozvoj eCommerce a s ním související urban logistics. 
To všechno má pak vliv na to, jak jako průmyslový developer 
uvažujeme o lokalitách pro další udržitelné projekty.

tomáš Míček, P3

die liste von iot-lösungen im immobilienbereich wird immer länger, von 
natürlicher Belüftung bis hin zu Belegungsanalysen, so dass auch die Kosten 
dafür weiter sinken. das Einsparpotenzial bezahlbarer technologien bei der 
Energie- und Raumnutzung ist groß in unserem Business, ähnlich wie bei der 
Müllreduzierung. Und wir erwarten, dass das weiter an Bedeutung gewinnt. 
Ein Nebeneffekt der tatsache, dass diese grüne technologie immer selbst-
verständlicher wird, besteht darin, dass einige der größeren immobilien-
unternehmen sich nun anstrengen müssen, andere Unterschiede hervor-
zuheben. Für uns als developer und Manager sowie unsere Kunden ist es 
unentbehrlich, auf dem neuesten iot-stand zu sein. Wir sind im Geschäft, um 
sowohl architektonisches design als auch das lokale Umfeld zu 
verbessern. das iot spielt bei beidem eine große Rolle.

Náklady na zavádění technologií internetu věcí (IoT), od 
přirozené ventilace po analýzu obsazenosti budov, stále klesají. 
Navíc se tyto technologie daří stále zdokonalovat. Velký potenciál 
mají v našem byznysu cenově dostupné technologie pro využívání 
energie a prostorů, to samé platí pro snižování množství odpadů. 
Očekáváme, že jejich význam dále poroste. Fakt, že se zelené 
technologie stávají samozřejmostí, má i vedlejší efekt: velcí hráči 
na realitním trhu musí přemýšlet o tom, jak jinak se ještě odlišit 
od konkurence. My – jako developer a provozovatel komerčních 
nemovitostí – i naši zákazníci musíme držet krok s vývojem IoT. 
Hlavním cílem našeho podnikání je zlepšování architekto-
nického designu a kvality života místních komunit. IoT při tom 
hraje velkou roli.

tim addison, CtP

INDUSTRIELLE 
IMMOBILIEN

PRůMySLOVé 
NEMOVITOSTI

BüRO- 
IMMOBILIEN

KANCELáŘSKé 
NEMOVITOSTI

Was erwartet uns
Co nás čeká ?

Während tschechien bisher von schlechten Nachrichten aus dem 
Einzelhandelssektor weitgehend verschont geblieben ist, wird es 2019 
in Europa und den Usa weitere insolvenzfälle geben, welche dann 
auch hier langsam ihre auswirkungen zeigen werden. anhaltender 
druck aus dem onlinehandel, digitalisierung, technologisierung und 
sich ändernde Kundenwünsche zwingen Einzelhändler zu anpassun-
gen der Geschäftsmodelle und zu Kosteneinsparungen, z. B. durch 
stellenabbau. in tschechien sehen wir diese auswirkungen verspätet: 
Gute innenstadtlagen sind im vergleich limitiert und der Einzelhandel 
ist sehr viel jünger und teilweise auch noch in der aufbauphase. Für 
2019 erwarten wir daher noch keine einschneidenden veränderun-
gen. die Mieten in guten lagen und Einkaufszentren sollten maximal 
stagnieren und es sollte keine beunruhigenden leerstände geben. Man 
sollte jedoch aufmerksam ausländische Entwicklungen verfolgen.

Zatímco Česku se špatné zprávy z maloobchodního sektoru 
obloukem vyhýbají, v Evropě a USA lze letos očekávat další 
insolvence, které budou mít pozvolna dopady i na český trh. 
Neustálý tlak online obchodu, digitalizace, nové technologie 
a měnící se přání zákazníků nutí maloobchodníky, aby tomu 
neustále přizpůsobovali obchodní modely a snižovali náklady, 
např. rušili pracovní místa. V Česku se to projevuje se zpožděním: 
Množství dobrých lokalit v centrech měst je poměrně omezené, 
maloobchod tu nemá takovou tradici a částečně se ještě formuje. 
V roce 2019 proto neočekáváme žádné zásadní změny. Nájmy 
v dobrých lokalitách a nákupních centrech by měly nanejvýš 
stagnovat a plochy by neměly ve velké míře zůstávat neobsazené. 
Musíme ovšem pozorně sledovat vývoj v zahraničí.

Carlo Gradl, MaX Immo

Beim Wohnungsbau kommt es darauf an, wie viele Bauprojekte in diesem 
Jahr verkauft werden. dem Markt hilft es eindeutig, wenn die Baugenehmigun-
gen beschleunigt werden. Falls das angebot an neuen Wohnungen ausreichend 
sein wird, könnten die Preise allmählich stagnieren. aber auch andere Faktoren 
beeinflussen die Preise, beispielsweise die steigenden Baukosten, die steuerbe-
lastung der einzelnen Bauträger, aber auch die steigenden Grundstückspreise 
für Neubauten. Für einige anspruchsvollere Positionen oder arbeiten ist es 
schwierig, genügend qualifizierte arbeitskräfte zu finden. dem Bauwesen 
würden von daher eine größere offenheit und Flexibilität helfen, um neue 
arbeitskräfte bekommen zu können. die Nachfrage nach neuen Wohnungen 
ist weiterhin hoch. Zum Beispiel bleiben Prag oder andere größere städte in 
tschechien für immobilieninteressenten sicherlich auch in Zukunft attraktiv.

U rezidenční výstavby bude záležet především na tom, kolik 
projektů přijde letos do prodeje. Pokud se podaří zrychlit povo-
lovací procesy, trhu to jednoznačně pomůže. Bude-li nabídka 
nových bytů dostatečná, mohly by ceny začít postupně stagno-
vat. Na ceny však budou mít vliv i další faktory, jako například 
rostoucí náklady na stavební práce, daňové zatížení jednotlivých 
developerů, ale i rostoucí ceny pozemků pro novou výstavbu. 
Pro některé více kvalifikované pracovní pozice či práce se jen 
obtížně shání dostatek pracovníků. Stavebnímu trhu by proto 
pomohla větší otevřenost a flexibilita, aby dokázal nové pracovní 
síly lépe absorbovat. Poptávka po novém bydlení zůstává stále 
velká. Například Praha či další větší města v republice budou pro 
zájemce o nemovitosti určitě atraktivní i v budoucnosti.

Marcel soural, trigema 

HANDELS- 
IMMOBILIEN

OBCHODNí 
NEMOVITOSTI

WOHN- 
IMMOBILIEN

REZIDENČNí 
NEMOVITOSTI
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18 % hrubé přidané hodnoty, 3 miliony zaměstnanců 
a více než 800 tisíc firem* – to je německý trh 
s nemovitostmi. Celé odvětví je hnací silou 
a zároveň stabilním základem německé ekonomiky. 
Aktéři realitního trhu budují, spravují a financují 
prostory, v nichž lidé žijí a pracují.

i prodejní ceny kancelářských prostor, a to o 11,6 %. 
V sedmi největších německých městech (Berlín, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburk, Mnichov, Stuttgart a Kolín nad 
Rýnem) stál metr čtvereční kanceláře v průměru 11 050 eur. 

OBChODy A NáKuPNí CENTRA
Objem investičních transakcí v segmentu maloobchod-
ních nemovitostí v roce 2018 dosáhl cca 10 miliard eur,  
o čtvrtinu méně než o rok dříve. Hlavním důvodem pokle-
su byla nedostatečná nabídka zajímavých prostor. 

Maloobchod v současnosti prochází neustálými proměna-
mi. Rostou nároky zákazníků, s tím souvisí změna logistic-
kých procesů a nárůst digitalizace, zboží je potřeba dodat 
nejlépe okamžitě, tzv. same hour delivery už dávno není 
nic neobvyklého. Pro maloobchodní prostory, ať se jedná 
o nákupní centra, specializované velkoprodejny či obcho-
dy v centrech měst, je to velká výzva. Rozhodující konku-
renční výhodou se stávají takzvané multiobchodní kanály, 
tzn. propojení se zákazníky prostřednictvím více kanálů  
a úrovní. Pokud chtějí kamenné obchody konkurovat 
online shopům, musí nabídnout opravdovou přidanou 
hodnotu, zážitky, kterých se zákazníkům na internetu 
nedostane. Kamenné obchody jsou v každém případě pro 
živá centra měst a jejich ekonomický vývoj nenahraditel-
né. Jsou důležitým fundamentem zásobování obyvatel  
a vytváří pulsující a dynamická tržiště. Tržby v kamenných 
obchodech v Německu se při tom na celkovém obratu 
maloobchodu podílejí 87 % (419 miliard eur) a stále tak 
výrazně převyšují tržby v online obchodu (61 miliard eur). 

KANCELáŘE
Pro investory jsou nejdůležitějšími objekty na němec-
kém realitním trhu kanceláře. Loni tam směřovala téměř 
polovina celkového objemu všech investic do komerčních 
nemovitostí, vyjádřeno v číslech to bylo téměř 29 miliard 
eur. V mnoha velkých německých městech se ovšem kan-
celáře stávají nedostatkovým zbožím. Podíl neobsazených 
kanceláří klesá už osmý rok v řadě, ve 35 městech podíl 
neobsazených prostor atakuje 3% hranicí, která značí pl-
nou obsazenost, často je dokonce pod ní. Nejvyhrocenější 
je situace v Mnichově, kde je pouze 1,5 % neobsazených 
kancelářských ploch, následuje Berlín (1,7 %), Stuttgart 
(2,2 %) a Kolín nad Rýnem (2,8 %). 

Napjatá situace na trhu může mít značné důsledky pro 
ekonomický rozvoj měst, protože firmy mohou být nuceny 
odložit expanzi nebo si pronajmout kanceláře jinde. 

Nedostatek kancelářských ploch se odráží i v cenách.  
Nájmy v top lokalitách meziročně podražily v průměru  
o 5,9 %. V nejdražším městě, Frankfurtu, firmy za kance-
láře v nejlepších lokalitách platí 39,50 eur/m2, v Mnichově 
37,20 eur/m2 a v Berlíně 33,50 eur/m2. Výrazně rostly  

NěmecKý TRH 
NemOvITOsTí

* v této statistice jsou kromě přímých aktérů trhu, jako jsou správci nemovitostí, zprostředkovatelé, obchodníci a pronajímatelé, 
zahrnuti také architekti, plánovači, poskytovatelé úvěrů, poradci a stavební  firmy, údaje z roku 2017.

LOGISTICKé PROSTORy
Především díky rozvoji eCommerce byla vloni, stejně jako v před-
chozích letech, poptávka po logistických nemovitostech vysoká. 
Investiční možnosti ovšem omezuje nedostatečná nabídka, 
protože většina logistických ploch byla v posledních letech 
prodána či pronajata. Objem investic v segmentu logistických 
nemovitostí vloni proto celkově meziročně poklesl o 23 %. I přesto 
byl mnohem vyšší než v roce 2016 a rok 2018 byl historicky třetím 
nejsilnějším, co se investic a stavební činnosti týče. 

Výstavba nových logistických hal loni mírně poklesla. Nově bylo 
postaveno 3,9 milionu m2 ploch. Celkem tak v letech 2013-2018 
vzniklo téměř 24 milionů m2 nových logistických ploch. Díky dy-
namickému vývoji online obchodování lze očekávat, že poptávka 
po logistických nemovitostech bude vysoká i v roce 2019. 

Pro segment logistiky je nadále charakteristická výstavba 
areálů převážně na okrajích měst. Je ovšem potřeba více se 
zaměřit na městskou logistiku. Ta by mohla v budoucnu vý-
razně přispět ke snížení frekvence zásobování a tím i provozu 
v centrech měst. 

TRH S ByTy
Trh s byty je v řadě německých velkoměst a přilehlých oblas-
tech velmi napjatý. To se odráží i v neustále rostoucích ná-
jmech a cenách bytů. Průměrná výše nájmu v Německu ve  
3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o téměř 4 % na 7,06 eur/m2. 
Ještě více, o 8,2 %, se zvýšily ceny bytů, v celoněmeckém prů-
měru stál jeden metr čtvereční 1875 eur. Celkově jsou ceny  
i nájmy bytů vyšší v západní části Německa. 

Lze očekávat, že situace na trhu s byty se ještě přiostří. V roce 
2017 sice bylo postaveno 284 800 nových bytů, což je nejvíce od 
roku 2002, ale poptávka se pohybuje kolem 350 000. 

Nájmy i ceny bytů rostly především v atraktivních lokalitách 
velkých měst. Například v Berlíně se byty pronajímaly v prů-
měru za 10,04 eur/m2 (+9,2 %, údaje jsou ze 3. čtvrtletí 2018 
pro nově uzavřené nájemní smlouvy). Nejvyšší nájmy jsou 
ovšem v Mnichově, kde měsíční pronájem bytu stojí 16,54 
eur/m2 (+ 6,8%), následuje Stuttgart (13,16 eur/m2, +7,8 %) 
a Frankfurt (12,38 eur/m2, +5,7 %). Ještě více loni vzrostly 
ceny bytů. V Berlíně o více než 15 %, růst byl zaznamenán 
i v dalších velkých německých městech, od +9,6 % (Düsseldorf) 
do +13,2 % (Frankfurt). Nejdražší byty jsou s velkým od-
stupem v Mnichově, kde metr čtvereční stojí 6390 eur. Pro 
srovnání: V Hamburku se za metr čtvereční platí v průměru 
3850 eur, v Kolíně nad Rýnem 3240 eur. 

Svaz ZIA upozorňuje na to, že realitní branže v posledních 
letech pocítila řadu zásahů, které zvýšily náklady na výstavbu. 
Zajistit cenově dostupné bydlení je jedním z hlavních úkolů 
německé hospodářské politiky. 

Zdroj: Zentraler Immobilien Ausschuss ZIA

ZIA (Centrální výbor nemovitostí)je předním svazem německé 
realitní branže. Jeho členská základna čítá více než 25 zaměstnava-
telských svazů a cca 37 000 firem ze všech odvětví hospodářství. 
Na celoněmecké i evropské úrovni a ve spolkovém svazu německého 
průmyslu (Bdi) obsáhle a jednotně zastupuje zájmy branže tak, jak 
to odpovídá jejímu významu v německé ekonomice.

ANZEIGE / INZERCE

www.bremenports.de

PLATFORMA PRO VÁŠ 

NETWORKING

— — — — — — — — — — — — — — — 

Co všechno může Vaší firmě nabídnout př ístav 

a logistické centrum Bremen/Bremerhaven, se 

dozvíte na setkání LOGISTICS TALK, excelentní

platformě pro Váš networking s pódiovými 

diskuzemi, poutavými přednáškami a následným

get-together.

— — — — — — — — — — — — — — — 

PŘIJĎTE I VY! 

27.03. V PRAZE

REGISTRUJTE SE NA:  

marketing@bremenports.de
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 DE CZ
anteil an Bruttowertschöpfung* 10,9 % 8,6 %
podíl na hrubé přidané hodnotě*

Bruttowertschöpfung Branche* 303 Mrd. €  14,7 Mrd. €
hrubá přidaná hodnota branže*

anzahl / anteil Erwerbstätige* 467.000  /  1 % 98.500  /  1,9 %
počet / podíl zaměstnanců* 

anzahl immobilienmakler 12.000 14.602
počet realitních maklérů

Einwohner pro Makler 6.694 730
obyvatelé na makléře

 DE CZ
dauer Baugenehmigung lager 126 tage | dnů  246 tage | dnů
stavební povolení na sklad
 weltweites Ranking (Platz) 24 156
 celosvětové pořadí (místo)

Neue industriebauten 6.900.000 m2  800.000 m2

nové industriální plochy

Neue industriebauten pro 1000 Einw. 83,3 m2 75,5 m2

nové industriální plochy na 1000 obyv.
 Berlin Praha
spitzenmonatsmiete 
industrieimmobilien/m2 4,70 €/m2 4,20 €/m2

měsíční nájem prům. nemovitosti 
v top lokalitě/ m2

 Berlin Praha
Gesamtfläche 18,7 Mio. m2 3,5 mil. m2

celková plocha 

Fläche pro Einwohner 5,2 m2  2,7 m2

plocha na obyvatele

leerstand 1,6 %  5,1 % 
neobsazené plochy

Ø-Monatsmiete/m2 21,70 €  15,25 € 
Ø měsíční nájem/m2

spitzenmonatsmiete/m2 33 €  22,50 €
měsíční nájem v top lokalitách/m2

Immobilienmarkt
Trh nemovitostí
2018

Industrie/Logistik | Průmysl/logistika

Büro | Kanceláře

Z i F F E R N B l a t t  |  Č í s E l N í K

* 2017
** 2016
Quellen | Zdroje: ČSÚ, Weltbank | Světová banka, Deloitte, ZIA, BNP Paribas, Cushman & Wakefield, Grupe HandelsIndex®, Statista, Initiative Unternehmensimm
obilien, bulwiengesa AG, CBRE, Jones Lang LaSalle IP, MMR, CEPI. EKONOM, Fraunhofer IIS, Rat der Immobilienweisen, DZ HYP

   Berlin Praha
teuerste straße  tauentzienstraße Na Příkopě
nejdražší ulice
 Monatsmiete / m2 315 € 230 €
 měsíční nájem / m2

Einkaufsfläche in shopping-Zentren1)  1.200.000 m2 781.000 m2

nákupní centra – plocha1) 

Einkaufsfläche in shopping-Zentren 0,33 m2 0,60 m2

pro Einwohner
nákupní centra – plocha na obyvatele

Größtes shopping-Zentrum Mall of Berlin Centrum Chodov
největší nákupní centrum
 Einkaufsfläche  85.000 m2  102.266 m2

 plocha obchodů
 anzahl der Geschäfte 270 315
 počet obchodů 
 Parkplätze  1.000 3.433
 počet parkovacích míst

   DE CZ
Einwohner pro Wohnung* 1,97 2,15
obyvatelé na byt*

Neubau Wohnungen*  285.000 28.600
nově postavené byty*

Neubau Wohnungen pro 1000 Einw. 3,4 2,7
nově postavené byty/1000 obyv.*

Neubauwohnung (70 m2): Kosten
in Ø-Jahresbruttogehältern* 5,0 Jahre | let 11,3 Jahre | let
byt v novostavbě (70 m2): cena 
v Ø roční hrubé mzdě* 

Eigentumsquote** 51,7 % 78,2 %
osobní vlastnictví** 
   Berlin Praha
Ø-Kaufpreis Wohnung/m2 3.750 € 3.320 €
Ø cena bytu/m2

Retail | Maloobchod

Wohnen | Bydlení

1) Schätzungen | odhady
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První ze zmíněných firem využívá prostor na maximum            
a umožňuje svým zákazníkům mít vlastní pracovní místo i ve 
velmi stísněných podmínkách. Doslovný překlad jejich 
sloganu znamená „kancelář ve skříni“ a přesně takto si lze 
výsledný produkt představit. Svůj první model Pinetti tato 
mnichovská společnost poprvé prezentovala před velkým 

publikem na loňském veletrhu Heim+Handwerk.

Pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat, protože 
stále více lidí touží po multifunkčním a prostorově úsporném 
nábytku. Můžeme prozradit, že dalším přírůstkem do rodiny 
„kanceláří ve skříni“ bude menší model s názvem Moretti. 
Konstrukční tým DŘEVODÍLA na projektu pilně pracuje           
a společně s designérkou Marií Olingerovou dokončuje jeho 
poslední detaily. Nový model představí Raumio v březnu 
2019 ve svém showroomu. O šikovném konceptu „kanceláře 

ve skříni“ se více dozvíte na www.raumio.de.

Za prací do skříně

Raumio nutzt den Raum maximal aus und ermöglicht ihren 
Kunden, auch in sehr beengten Bedingungen ihren eigenen 
Arbeitsplatz zu haben. Ihr Slogan heißt „Das Büro im 
Schrank“ und genauso kann man sich ihr Endprodukt 
vorstellen. Das erste Modell „Pinetti“ präsentierte das 
Münchner Unternehmen im vergangenen Jahr zum ersten 

Mal einem breiten Publikum auf der „Heim+Handwerk“. 

Die Reaktionen fielen sofort positiv aus. Immer mehr 
Menschen sehnen sich nach multifunktionalen und 
platzsparenden Möbeln. Wir können verraten, dass das 
nächste Familienmitglied von „Büro im Schrank“ ein 
kleineres Modell namens Moretti sein wird. Das Team der 
Konstrukteure von DŘEVODÍLO arbeitet fleißig an diesem 
Projekt und feilt zusammen mit der Designerin Marie 
Olinger an den letzten Details. Das neue Modell wird im März 
2019 im Showroom von Raumio vorgestellt. Mehr über das 
clevere Konzept von „Büro im Schrank“ erfahren Sie unter 

www.raumio.de.

Für die Arbeit in den Schrank

Wir in DŘEVODÍLO wissen, wie schwierig es ist, im 
ausländischen Markt Fuß zu fassen.  Deshalb  freuen wir uns, 
dank der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handels- 
kammer interessante Aufträge bekommen zu haben, an 
denen wir arbeiten konnten. Wir haben unsere Kräfte mit 
zwei deutschen Startups vereint, die wir Ihnen gerne 
vorstellen möchten: Raumio und Miniwim. DŘEVODÍLO 
arbeitet derzeit zusammen mit ihnen an der Entwicklung von 

Prototypen ihrer Produkte.

DŘEVODÍLO hat Produkte deutscher 
Startups auf die Welt gebracht

V DŘEVODÍLE dobře víme, jak náročné je proniknout na 
zahraniční trh. Proto jsme rádi, že se k nám díky 
Česko-německé obchodní a průmyslové komoře dostaly 
zajímavé zakázky, na kterých jsme měli možnost pracovat. 
Spojili jsem síly se dvěma německými startupovými firmami, 
které bychom vám rádi představili. Jsou jimi Raumio                 
a Miniwim, DŘEVODÍLO momentálně s oběma spolupracuje 

na vývoji prototypů jejich výrobků.

DŘEVODÍLO přivedlo na svět produkty 
německých startupů

Oba produkty mají dle našeho názoru 
smysl a těší nás, že jsme se na jejich 
výrobě podíleli. Firmám přejeme co 
nejvíce úspěchů a těšíme se na naši další 

spolupráci.

Beide Produkte sind unserer Meinung 
nach sinnvoll und es freut uns, dass wir 
an der Entstehung beteiligt sind. Wir 
wünschen den Unternehmen viel Erfolg 
und freuen uns auf unsere weitere 

Zusammenarbeit.

DŘEVODÍLO - výrobce komplexních interiérů 
www.drevodilo.cz | www.dr-moebel.com

DŘEVODÍLO - Hersteller komplexer Inneneinrichtung 
www.drevodilo.cz | www.dr-moebel.com

Miniwim entwickelt Wickeltische mit der Betonung auf 
Sicherheit. Babys fallen häufig vom Wickeltisch. Das ist 
tatsächlich die häufigste Unfallursache und hat auch die 
Gründer von Miniwim überrascht. Ihr Konzept minimiert das 
Sturzrisiko, DŘEVODÍLO hat geholfen, das Konzept 

umzusetzen. 

Der Wickeltisch von Miniwim ist mit einer Klappfront 
ausgestattet, die verhindert, dass das Kind herunterfällt und 
verletzt wird. Diese Barriere wird einfach mit dem Fußpedal 
bedient. Wir freuen uns, dass dank dem Team der 
Konstrukteure von DŘEVODÍLO dieses nützliche Produkt 
entstehen konnte. Im Moment besprechen wir mit dem 
Unternehmen die Möglichkeiten der Produktion eines 
Wickeltisches auf Rädern. Wenn Sie interessiert, wie so ein 
sicherer Wickeltisch aussehen könnte, klicken Sie auf die 

Webseite www.miniwim.de.

Für die Sicherheit der Kleinsten 

Firma Miniwim přišla s přebalovacími stoly s důrazem na 
bezpečnost. I když se to nezdá, nejčastější příčinou nehody     
u batolat je právě pád z přebalovacího pultu. Tento fakt 
překvapil také samotné zakladatele společnosti, proto se 
rozhodli navrhnout svůj vlastní koncept, který DŘEVODÍLO 

pomohlo uskutečnit.

Dětský přebalovací pult od Miniwim je vybaven sklopným 
čelem, které zabraňuje tomu, aby došlo k pádu dítěte                 
a následnému poranění. Tato zábrana se snadno ovládá 
nožním pedálem. Jsme rádi, že díky konstrukčnímu týmu 
DŘEVODÍLA mohl tento užitečný produkt vzniknout. 
Momentálně s firmou rozebíráme možnosti výroby 
přebalovacího stolu na kolečkách. Pokud vás zajímá, jak 
takový bezpečný přebalovací pult vypadá, podívejte se na 

www.miniwim.de

Pro bezpečí těch nejmenších
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Die Weichen für eine vielversprechende Karriere in 
einem Großunternehmen waren gestellt. bei einem 
energieriesen war martin Pejša für die Finanzplanung 
verantwortlich. Nach drei jahren verließ er das un-
ternehmen und wechselte zu einem Mobilfunkanbieter, 
bei dem er sich bis zum verkaufschef hocharbeitete. er 
führte über tausend Mitarbeiter, verdiente mehr Geld, 
als er brauchte. Doch mit der Zeit spürte er, dass er 
in seinem job nicht das erreichen konnte, was ihm wich-
tig war. also startete er etwas eigenes, etwas Neues: 
company building.

Martin Pejša wuchs in einer Unternehmerfamilie auf. Und von 
klein auf wollte auch er Geschäftsmann werden. „doch im großen 
Unternehmen lief ich nur von einem Meeting zum nächsten. das 
brachte nichts wirklich Relevantes hervor und es war auch nicht 
möglich, irgendetwas Großes, Neues innerhalb des Unternehmens 
zu schaffen“, so Pejša. aus diesem Grund verließ er die Konzernwelt 
und gründete ein paar Monate später zusammen mit fünf weiteren 
leuten „eine Fabrik für Firmen“ – Creativedock. Für ihre Kunden, 
überwiegend Großunternehmen, baut sie maßgeschneidert neue 
Firmen auf. der Fokus liegt auf Fintech, versicherungs- und Gesund-
heitswesen, eCommerce und Energiewirtschaft. sechs Jahre nach 
der Gründung beschäftigt Creativedock rund 450 Mitarbeiter in 
neun europäischen ländern und hat bereits 47 Unternehmen aufge-
baut. dennoch hat es sich seine startup-Kultur bewahrt.

menschen für einen aktiven lebensstil belohnen

alle Projekte haben eines gemeinsam: sie bringen neue Geschäfts-
modelle in traditionelle Branchen hinein. Besonders viel hält Martin 
Pejša vom Projekt Zonky, tschechiens größte Crowdlending-Plattform. 
auf dem online-Kreditmarktplatz können sich Privatpersonen 
untereinander Geld leihen, meistens zu besseren Konditionen als bei 
einer Bank. aus Pejšas sicht wirkt sich das Business-Modell positiv 
auf den bestehenden Kreditmarkt aus. das Projekt entstand im 
auftrag von Home Credit.

Měl slibně rozjetou kariéru v korporaci. Odstartoval 
ji v jednom energetickém gigantu, kde měl na starosti 
finanční plánování. Firmu po třech letech opustil  
a přešel do velké telekomunikační firmy, kde se vy-
pracoval na obchodního ředitele. Vedl tisícovku lidí 
a vydělával víc peněz, než potřeboval. Ale postupem 
času cítil, že jeho práce nemá takový dopad, jaký by 
si přál. Tak se pustil do „stavění“ firem.
 
Martin Pejša vyrůstal v podnikatelské rodině a vždycky chtěl 
podnikat. „V korporaci to pro mě bylo od schůzky ke schůzce  
a nevytvářelo se něco, co má zásadní hodnotu. Vytvářet 
cokoliv velkého, nového uvnitř korporace nešlo,“ vzpomíná 
Pejša. Korporátní svět proto opustil a po několika měsících 
s pěti dalšími lidmi založil „továrnu na firmy“ CreativeDock. 
Pro jiné, většinou velké firmy teď staví na míru nové firmy. 
Zaměřuje se hlavně na oblasti jako fintech, pojišťovnictví, 
zdravotnictví, eCommerce nebo energetika. Dnes, po šesti 
letech, zaměstnává v 9 evropských zemích na 450 lidí a na 
svém kontě má 47 nově založených firem. I přesto si Creative-
Dock zachoval svou startupovou kulturu. 

Odměňovat aktivní životní styl

Všechny jeho projekty mají jedno společné: do tradičních 
odvětví přinášejí nové obchodní modely. Nejvíce si Martin 
Pejša cení projektu Zonky – největší tuzemské nebankovní 
platformy, kde si jednotlivci mohou vzájemně půjčovat peníze 
za lepších podmínek než v bance. Zonky z jeho pohledu mění 
k lepšímu stávající trh finančních půjček. Projekt vznikl na 
zakázku Home Creditu. 

CreativeDock má ale i své vlastní projekty, například software 
pro právníky SingleCase. Je to online služba založená na 
cloudovém systému, která právníkům umožňuje efektivně  

martin Pejša und creativeDock ver-
ändern mit neuen Geschäftsmodellen 
traditionelle Märkte 

Martin Pejša a jeho CreativeDock 
mění novými byznysovými modely 
tradiční trhy

Andere  mAchen  Produkte, 
OSTATNÍ DĚLAJÍ PRODUKTY,

>>> >>>

Lenka Šolcová

Eine eigene erfolgreiche investition von Creativedock ist die software 
singleCase für Juristen. Mit dem cloudbasierten online-dienst können 
Juristen effektiv und ortsunabhängig ihre dokumente verwalten 
oder Rechnungen erstellen. singleCase ist die Nummer eins auf dem 
tschechischen Markt und expandiert in mehrere länder. den Markt für 
lebensversicherungen wiederum hat Creativedock mit dem Projekt 
Mutumutu betreten – eine lebensversicherung für Menschen, die sport 
treiben, sich gesund ernähren und regelmäßig ärztliche vorsorge-
untersuchungen wahrnehmen. dabei werden die Kunden mit einem 
Cashback-system zu einem aktiven lebensstil motiviert. „Wir hatten 
den Mut, mit relativ geringen Finanzmitteln den versicherungsmarkt zu 
verändern, und darauf bin ich stolz“, betont Martin Pejša. 

Wenn die Fertigungslinie ihre Reparatur selbst 
ordert

der erste auslandsmarkt für Creativedock war naturgemäß deutsch-
land. das Büro befindet sich in München. Mit der Zeit kamen Polen, die 
slowakei, die schweiz, die Niederlande, dänemark und Ungarn hinzu. 
aktuell eröffnet Creativedock auch ein Büro in Österreich. in deutschland 
konzentriert sich die „startup-Fabrik“ auf die Bereiche Energiewirtschaft, 
versicherungen und Mobilität, vor allem aber auf industrie 4.0. „deutsch-
land ist ein land mit einer vielzahl von starken mittelgroßen Produkti-
onsunternehmen, die auf Hochtechnologie setzen und sich oft auf neue 
Geschäftsmodelle einlassen“, erklärt Pejša. derzeit arbeitet das deutsche 
team mit einer Firma zusammen, die eine wichtige Rolle als lieferant 
von Fertigungslinien spielt. Geplant ist eine digitale Plattform, mit der die 
Fertigungslinie ihre Wartung selbst ordern kann. die linie vergibt auf der 
Plattform automatisch einen serviceauftrag, um den sowohl der Herstel-
ler als auch externe Unternehmen konkurrieren können. 

in einer solchen arbeit sieht Martin Pejša einen sinn – Märkte mit Kreativi-
tät und agilität dort zu verbessern, wo sich Raum dafür eröffnet. Für die 
nächsten fünf Jahre hat er mit Creativedock einen klaren Plan: Europas 
größter Company Builder im dienstleistungssektor zu werden.  

a odkudkoliv spravovat spisy či generovat faktury. Single-
Case je jednička na českém trhu a expanduje do dalších 
zemí. Na trh životního pojištění CreativeDock zase 
vstoupil s projektem Mutumutu – životním pojištěním pro 
lidi, kteří cvičí, zdravě jedí a pravidelně chodí na lékařské 
prohlídky. Jako pozitivní motivaci k aktivnímu životnímu 
stylu zákazník dostane čtvrtletně vyplacen cashback. 
„Měli jsme odvahu s relativně malými penězi měnit 
pojišťovací trh a na to jsem hrdý,“ říká Martin Pejša.

Když si výrobní linka sama řekne 
o servis

První zahraniční trh, na který CreativeDock vstoupil, bylo 
přirozeně sousední Německo. Kancelář má v Mnichově. 
Postupně přibyly pobočky v Polsku, na Slovensku, ve 
Švýcarsku, v Holandsku, v Dánsku a v Maďarsku a právě 
se otvírá kancelář v Rakousku. V Německu se firma 
zaměřuje například na energetiku, pojišťovnictví nebo 
mobilitu, hlavně ale na průmysl 4.0. „Německo je země, 
kde je spousta silných středně velkých výrobních firem, 
které využívají špičkové technologie. Tyto firmy se často 
pouští do nových byznysových modelů,“ vysvětluje Pejša. 
Německý tým kupříkladu spolupracuje s firmou, která 
je velkým hráčem v oblasti dodávek výrobních linek. 
Společně vyvíjejí digitální platformu, s jejíž pomocí 
si výrobní linka může sama objednat servis. Linka na 
platformě automaticky zadá servisní zakázku, o kterou 
pak soutěží dodavatel linky a zároveň externí firmy. 

Současná práce Martinu Pejšovi smysl dává – kreativitou  
a agilitou měnit trhy k lepšímu tam, kde se otevírá 
prostor. Jeho CreativeDock má na příštích pět let 
jasný plán: být největší evropský „company builder“ 
v segmentu služeb.  

er macht Firmen
on staví Firmy
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1977, eine Garage, ein mann, eine Idee. Wir sind nicht 
im kalifornischen Palo alto, sondern im westfälischen 
vreden. und es geht auch nicht um eine IT-revolution, 
sondern um den schutz von arbeitern, schweißern, von de-
nen die meisten an chronischem Husten leiden. Dass milch 
wirklich gegen den gefährlichen schweißrauch hilft, das 
wollte Gerd Kemper nicht glauben.

1977 erfindet der 29-jährige Kaufmann in seiner Garage den ersten 
Punktabsauger für schweißrauch in deutschland. sein Gerät saugt 
den giftigen Rauch ab, bevor er sich in den lungen der schweißer 
ausbreiten kann. arbeitsschutz war damals noch keine selbstver-
ständlichkeit. Gerd Kemper muss Überzeugungsarbeit leisten und 
Klinken putzen. in den Betrieben demonstriert er, wie viel dreck sein 
Filter aus der luft holt. dreck, den die arbeiter täglich einatmen. 
das bringt viele zum Nachdenken. Und die Zeit war reif für mehr 
arbeitsschutz. seine Methode findet sich später schließlich sogar 
im neuen Gesetz wieder: seit den 80er Jahren ist vorgeschrieben, 
schadstoffe dort abzusaugen, wo sie entstehen. Kemper hat damit 
einen Markt für sein Produkt.

Rok 1977, jedna garáž, jeden muž, jeden nápad. 
Nejsme v Palo Alto v Kalifornii, nýbrž ve Vredenu 
v německém Vestfálsku. A nejde o revoluci v IT, 
ale o ochranu dělníků, svářečů, z nichž většina 
trpí chronickým kašlem. Že by mléko opravdu pomáhalo
proti nebezpečnému svářečskému dýmu, tomu Gerd Kemper 
nechtěl uvěřit. 

V roce 1977 vynalézá tehdy 29letý obchodník ve své garáži první 
bodový odsavač svářečského dýmu na území Německa. Zařízení, 
které odsává jedovatý dým ještě před tím, než by se mohl dostat 
do plic svářečů. Bezpečnost práce tehdy ještě zdaleka nebyla 
samozřejmostí. Gerd Kemper se proto musí pustit do přesvěd-
čování odpovědných pracovníků. V továrnách názorně předvádí, 
kolik nečistot ze vzduchu dokáže jeho filtr zachytit. Nečistot, 
které dělníci denně vdechují. Přiměje mnohé lidi k zamyšlení. Také 
doba mezitím dozrála a vyšší nároky na bezpečnost práce se staly 
normou. Kemperova metoda se dokonce stává součástí nové 
legislativy: od 80. let platí nařízení odsávat škodlivé látky přímo  
v místě jejich vzniku. Kemper má konečně trh pro svůj produkt. 

Wie man sich seinen markt schafft 
und zum Weltmarktführer wird

Jak si vytvořit svůj vlastní 
trh a stát se světovým lídrem

>>> >>>

erst  das  Produkt, 

dann  der  BedarF

nejPrve  Produkt, 

Potom  PoPtávka

Sebastian Stachorra
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eine Nische besetzen und wachsen 

seitdem besetzt das westfälische Familienunternehmen erfolgreich 
diese Nische. Wachsen kann allerdings nur, wer Risiko eingeht. Nach 
dem Fall des Eisernen vorhangs folgt Kemper seinen Kunden aus  
der automobilindustrie und Metallverarbeitung Richtung osten. 
 „Wir haben 1994 in tschechien einen jungfräulichen Markt vorge-
funden und hatten die Möglichkeit, das zu wiederholen, was wir in 
deutschland geschafft haben“, erklärt Geschäftsführer Björn Kemper, 
der das Unternehmen 2007 von seinem vater übernommen hat, 
„Produkte auf den Markt zu bringen, die bisher noch keiner kannte.“

inzwischen ist tschechien der größte standort von Kemper, 200 der 
insgesamt 370 Mitarbeiter arbeiten in der tschechischen Produktion. 
„Es gibt hier viele gute Metallbauer und schweißer“, betont Kemper. 
Jedoch sieht er im Fachkräftemangel eine der größeren Heraus- 
forderungen für die Zukunft. Kemper kooperiert mit örtlichen  
schulen und bildet tschechische Nachwuchskräfte intern nach  
eigenen Maßstäben aus, um den Mangel an qualifizierten  
Mitarbeitern abzufedern. 

die Flexibilität und anpassungsfähigkeit des Unternehmens  
werden auch in der Krise geprüft. 2009 bricht der Umsatz um  
40 % ein, trotz Kurzarbeit müssen Mitarbeiter entlassen werden. 
in dieser schwierigen Phase steigt Kemper in das boomende solar-
business ein und entwickelt eigene solartracker. auch wenn dieser 
Geschäftszweig nicht von dauer war, ist Björn Kemper überzeugt: 
„die Entscheidung war in dem Moment absolut richtig. Wir konn-
ten dadurch freie Kapazitäten nutzen.“ Und arbeitsplätze retten.

Die Zukunft ist digital – auch beim schweißen

das Kerngeschäft rund um den schweißrauch bietet selbst 
genügend Herausforderungen. auch hier hält die digitalisierung 
Einzug. „Wir produzieren künftig ausschließlich vernetzte Produkte“, 
kündigt Björn Kemper an. schon jetzt überwacht und steuert das 
neue Produkt airWatch die schadstoffwerte und absauggeräte 
für unterschiedliche arbeitsplätze vom tablet aus. das ist die Welt 
des iot.

Übrigens, die Universität st. Gallen listet Kemper seit 2018 als 
„Future World Champion“. Björn Kemper lacht: „Nach unserer 
eigenen definition sind wir schon der absolute Weltmarktführer.“ 
aber auch die Kriterien der Uni st. Gallen sollen in wenigen Jahren 
erreicht sein. dazu fehlt lediglich ein noch größerer Umsatz: mehr 
als 40 Mio. Euro hat Kemper 2018 umgesetzt, ein Plus von 13 % 
gegenüber dem vorjahr. Für 2025 peilt das Unternehmen die  
60 Millionen-Euro-Marke an. 

den Pioniergeist aus der Gründerzeit hat die Firma sich bewahrt 
und bietet inzwischen auch Belüftungsanlagen für ganze  
Produktionshallen an. Kemper betont aber: „die Punktab-
saugtechnologie ist auch heute noch das meist verkaufte verfahren.“

die Garage, in der Gerd Kemper den ersten Punktabsauger 
zusammenschraubte, gibt es heute nicht mehr. der stadt vreden 
ist Kemper dennoch treu geblieben. Eine Familie verpflanzt man 
eben nicht so leicht. 

Vyplnit mezeru na trhu a růst
Od té doby Kemperův rodinný podnik z Vestfálska úspěšně 
vyplňuje tuto mezeru na trhu. Ale pouze ti, kdo riskují, mohou 
růst. Po pádu železné opony následuje Kemper své zákazníky 
z automobilového a kovozpracujícího průmyslu a vyráží s nimi 
směrem na východ. „V České republice jsme v roce 1994 objevili 
panenský trh a získali možnost zopakovat to, co jsme předtím 
dokázali v Německu – uvést na trh produkty, které do té doby 
nikdo neznal,“ říká současný jednatel společnosti Björn Kemper, 
který v roce 2007 převzal firmu od svého otce.

V České republice byl vybudován největší výrobní závod společnos-
ti Kemper, ve kterém pracuje 200 z celkových 370 zaměstnanců. 
„Našli jsme zde mnoho dobrých kovodělníků a svářečů,“ zdů-
razňuje Kemper. V hrozícím nedostatku kvalifikované pracovní 
síly však spatřuje jednu z hlavních hrozeb budoucnosti. Kemper 
proto spolupracuje se školami v regionu a interně vzdělává českou 
mládež dle svých vlastních kritérií s cílem zmírnit dopad nedostat-
ku kvalifikované pracovní síly. 

K dalšímu prověření flexibility a přizpůsobivosti společnosti 
dochází během krize. V roce 2009 se obrat propadá o 40 %  
a navzdory zavedení tzv. kurzarbeit nelze zabránit propouštění 
zaměstnanců. Během tohoto obtížného období Kemper vstupuje 
do prosperujícího solárního byznysu a vyvíjí vlastní sledovače 
slunečního svitu (solar tracker). I když toto obchodní zaměření 
nemělo dlouhé trvání, zůstává Björn Kemper pevně přesvědčen: 
„V daný moment to bylo naprosto správné rozhodnutí. Umožnilo 
nám využít volné kapacity.“ A zachránit pracovní místa.

Budoucnost je v digitalizaci – i ve svařování
Klíčový byznys na poli odsávání svářečského dýmu nabízí sám 
o sobě dostatek výzev. Dokonce i sem dorazila digitalizace. 
„V budoucnu budeme vyrábět pouze vzájemně propojené 
produkty,“ avizuje Björn Kemper. Nový produkt AirWatch 
monitoruje hodnoty škodlivých látek a pomocí tabletu řídí práci 
odsávacích zařízení na různých pracovištích. To je svět IoT. 

Univerzita St. Gallen ostatně od roku 2018 uvádí společnost Kemper 
jako budoucího světového šampiona („Future World Champion“). 
Björn Kemper se směje: „Podle naší vlastní definice už absolutním 
světovým lídrem jsme.“ Ale i kritéria této švýcarské univerzity 
budou dosažena během několika málo let. Je třeba ještě zvýšit 
obrat: v roce 2018 společnost Kemper realizovala obrat přesahující 
40 milionů eur, což meziročně představovalo 13% nárůst. Do roku 
2025 firma plánuje dosáhnout mety 60 milionů eur.

Společnost si zachovala průkopnického ducha z doby svého 
založení, začala již také nabízet větrací systémy pro celé výrobní 
haly. Björn Kemper však zdůrazňuje: „Technologie bodového 
odsávání zůstává i v dnešní době stále ještě naším nejprodáva-
nějším produktem.“ 

Garáž, ve které Gerd Kemper sešrouboval svůj první bodový 
odsavač, dnes již neexistuje. Nicméně městu Vreden zůstal 
Kemper věrný. Přesadit rodinu totiž tak snadné není. 
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als Juristin und Gerichtsdolmetscherin habe ich mich auf das 
immobilien-Management spezialisiert (komplexe abwicklung von 
share- und asset deals, Maklertätigkeit, vermietung, Property- 
und technisches Facility Management). Zusammen mit meinem 
erfahrenen team betreuen wir ihre immobilien professionell.

Seit 15 Jahren am Prager 
Immobilienmarkt 

Michaela Romanová 
Geschäftsführende Gesellschafterin 

M&a RealConsult spol. s r.o. 
28. října 767/12
110 00  Praha 1
tel.: +420 731 115 450
michaela.romanova@marealconsult.cz
www.marealconsult.cz

search Engine optimization (sEo) | Keyword analyse | linkbuilding | 
Pay-Per-Click advertising (PPC) | Content Marketing | Copywriting | 
social Media | international online Marketing

Wir machen Ihre Webseite 
maximal sichtbar.
Zviditelníme váš web na 
maximum.

evisions advertising
Jankovcova 1587/8a
170 00  Praha 7
tel.: +420 775 606 637
info@evisions.cz
www.evisions.cz

B U s i N E s s  t i P

In Tschechien hält der Trend der Gehaltserhöhungen 
auch in diesem Jahr an. Im Schnitt planen Unterneh-
men Blue-Collar-Arbeitnehmern 6,2 % mehr Gehalt zu 
zahlen, bei White-Collar-Mitarbeitern rechnen sie 
mit Erhöhungen um 4,8 %, wie der aktuelle DTIHK-
Gehaltsbenchmark zeigt. Trotz Gehaltserhöhungen 
macht die hohe Fluktuation den Firmen zu schaffen. 

auf einen mehr als 5-prozentigen Gehaltsanstieg bei den 
sogenannten Blue-Collar-arbeitnehmern (Fertigungs-
mitarbeiter) bereiten sich 2019 zwei von fünf Firmen vor, 
manche planen sogar über 20 % mehr zu zahlen. Mit einer 
3 bis 5-prozentigen anhebung rechnen 37 % der befragten 
Unternehmen. am meisten sollen Gehälter in Nord- und 
ostböhmen (+8,7 %) steigen, am wenigsten im Westen 
der Republik (+5,3 %). Bei einem viertel der Unternehmen 
können sich auch White-Collar-Mitarbeiter (Büroangestellte) 
auf eine mehr als 5-prozentige Gehaltssteigerung freuen.

trotz Gehaltsanhebungen kämpfen Firmen weiterhin mit 
hoher Fluktuation – bei manchen hieß es sogar, jeder dritte 
verlasse seinen arbeitgeber. im Beobachtungszeitraum lag 
die durchschnittliche Fluktuation der Blue-Collar-Mitarbeiter 
bei 11,4 %, bei den White-Collar-angestellten war die Quote 
mit 4,6 % wesentlich niedriger. Mit Zuschüssen und Benefits 
versuchen Unternehmen den Weggang von arbeitskräften 
zu verhindern und neue Kollegen zu gewinnen. Beinahe 
drei viertel der befragten Unternehmer zahlen den arbeit-
nehmern diverse Motivations- und treueprämien, etwa für 
Mitarbeiterrekrutierung, anwesenheit oder bei dienstjubilä-
en. Jeder dritte angestellte erhält ein 13. Gehalt. 

die Ergebnisse der Umfrage spiegeln das Gehaltsgefüge 
sowohl der gesamten tschechischen Republik als auch der 
einzelnen Regionen wider. Über 60 Positionen, verstärkt im 
verarbeitenden Gewerbe und unternehmensnahen dienst-
leistungen, fanden sich in der Befragung wieder. Neben 
Gehaltsangaben und -anhebungen gibt die studie auskunft 
über die Kranken- und Fluktuationsquote oder auch über 
freiwillige Zusatzleistungen. 106 Unternehmen nahmen teil.

vlna zvyšování mezd nepoleví ani letos. Firmy 
plánují přidat zaměstnancům ve výrobě v průměru 
6,2 %, technicko-hospodářští pracovníci si 
polepší o 4,8 %. I přes navyšování výdělků trápí 
firmy velký odliv zaměstnanců. vyplývá to z nejno-
vějšího mzdového benchmarkingu ČNOPK.

Více než pětiprocentní růst mezd na dělnických pozicích 
letos chystají dvě z pěti firem, některé z nich přitom 
budou zvedat i o více než 20 %. Tří až pětiprocentní přidání 
plánuje téměř 37 % dotazovaných podniků. Nejvíce by si 
pracovníci ve výrobě měli polepšit na severu a východě 
Čech (+8,7 %), nejméně pak na západě republiky (+5,3 %). 
U kancelářských profesí, tzv. THP pracovníků, se na více 
než pětiprocentní navýšení mezd mohou těšit zaměstnan-
ci u čtvrtiny firem. 

I přes přidávání peněz se firmy potýkají s vysokou fluktua-
cí, přičemž některé podniky opouští až každý třetí zaměst-
nanec. Ve sledovaném období činila průměrná fluktuace 
na výrobních pozicích 11,4 %, u THP pak byla se 4,6 % 
výrazně nižší. Zabránit odchodu zaměstnanců a nalákat 
nové zkouší firmy atraktivními příplatky a benefity. Skoro 
tři čtvrtiny zúčastněných firem svým zaměstnancům 
nabízí motivační a věrnostní finanční prémie, například za 
doporučení nového zaměstnance, docházku či k pracov-
nímu výročí. Rozšířené jsou i náborové odměny, které se 
pohybují mezi 5 a 10 tisíci korun. Třetina zaměstnanců pak 
dostává 13. plat.

Průzkum odkrývá jak platovou strukturu celé ČR, tak 
jednotlivých regionů. Do šetření bylo zahrnuto na 60 pozic, 
převážně ze zpracovatelského průmyslu a podnikových 
služeb. Kromě mzdového ohodnocení a navýšení podává 
průzkum informace o míře nemocnosti, fluktuaci nebo 
výši příplatků. Do průzkumu se zapojilo 106 firem. 

Report bestellen / objednat: Tereza Hofmanová, 
Tel.: + 420 221 490 383, hofmanova@dtihk.cz

>>> >>>
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WeIHNacHTs-jOur-FIxe, DTIHK-KuPPel
VáNOČNí JOuR FIxE, KOPuLE ČNOPK

13.12.2018

Foto: Jaromír Zubák, Christian Rühmkorf
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Arthur D. Little s.r.o.
Managementberatung
manažerské poradenství 
_

Petra aubrechtová    
aubrechtova.Petra@adlittle.com    

Praha
www.adlittle-cz.com

AVILO, s.r.o.
Unternehmensführung
řízení a rozvoj firem
_

dr.-ing. ivan oliva 
Praha
www.avilo.cz

Aplis Online s.r.o. 
sW-Plattform für Geschäftsprozesse
sW platforma pro firemní procesy
_

ing. venko ivanov
ivanov@aplis.eu   
Praha
www.aplis.cz

AUTODROM MOST a.s.   
autodrom / Eventveranstalter 
autodrom; pořádání akcí 
_

Josef Zajíček, Jana svobodová      josef.zajicek@autodrom-most.cz       svobodova@autodrom-most.cz      www.autodrom-most.cz 

Our names s.r.o.    
Marketing agentur
marketingová agentura
_

Petr Krejčí     
petr@our-names.com    
Praha
www.our-names.com

Le Hotels Group
Konferenzhotelkette
síť konferenčních hotelů
_

Martin Pšenička 
martin.psenicka@le-hotels.cz
Praha
www.le-hotels.cz 

Mgr. Klara Hubacek, LLM.
anwaltskanzlei
advokátní kancelář
_

klarahubacek@gmail.com
Rhein-Main Gebiet 
deutschland

CleverAnalytics
location data analysis 
analýza prostorových dat 
_

ondřej tomáš
ondrej.tomas@cleveranalytics.com
dolní Heršpice
www.cleveranalytics.com

MARITIM Hotel Berlin  
Hotel
_

Ulla schulz     
uschulz.vkd@maritim.de       
Berlin, deutschland
www.maritim.com  

QuantiCor Security GmbH
Next Generation Cyber security 
solutions for iot
_

dr. Rachid El Bansarkhani
info@quanticor-security.de 
darmstadt, deutschland
www.quanticor-security.de

Dassault Systemes CZ s.r.o. 
softwareanwendungen für die 
Produktentwicklung
software pro vývoj produktů
_

tomáš ivančík
tomas.ivancik@3ds.com   
dolní Břežany        
www.3ds.com  

Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern Europe s.r.o.  
automobilindustrie
automobilový průmysl
_

tomáš Hora  
tomas.hora@daimler.com      Praha

N E U E  M i t G l i E d E R  |  N o v í  Č l E N o v é

Schaeffler Production CZ s.r.o.
automobil- und Maschinenbauindustrie

automobilový a strojírenský průmysl

_

Pavla Šebrlová
pavla.sebrlova@schaeffler.com
lanškroun
www.schaeffler.cz

TIFRA services s.r.o.     
Relocation & Concierge services
relokační a asistenční služby
_

timur Zaslavský  
tz@tifra.cz         
Praha
www.tifra.cz 

Rellox s.r.o.  
verkauf von immobilien im ausland
prodej zahraničních nemovitostí
_

Mgr. Jan Rejcha 
jan.rejcha@rellox.com    
Praha
www.rellox.cz 

Sphebotics
solar energy sharing platform
_

Xavier thibert
xavier@sphebotics.com
tallinn, Estonia
www.sphebotics.com

VyKRES s.r.o.   
design, Entwürfe, Konstruktion, 
FEa/CFd analysen, Produktion
design, konstrukční práce, FEa/CFd 
analýzy, výroba
_

Petr sýkora      
petr.sykora@vykres.com
České Budějovice
www.vykres.com

Xmarton s.r.o. 
fleet management and carsharing 
systems
_

Jan Pešek
jan.pesek@xmarton.com
Praha
www.xmarton.com

ANZEIGE / INZERCE
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28.11. jour Fixe budweis | České Budějovice 

12.12. Weihnachts-jour-Fixe, DTIHK-Kuppel, Prag
 Vánoční Jour Fixe, kopule ČNOPK, Praha

 Kontakt: Petr Žwak, zwak@dtihk.cz

17.- Woche der offenen Tür in den deutschen
23.06. Unternehmen in Tschechien | Týden otevřených 
 dveří v německých firmách v České republice

 Kontakt: Ivana Barková, barkova@dtihk.cz

Umwelt | Životní prostředí
16.04. start des 2. jahrgangs des berufbegleitenden 
 Weiterbildungskurses Young energy europe
 Zahájení 2. ročníku vzdělávacího kurzu Young 
 Energy Europe
 
 Kontakt: Renáta Knollová, knollova@dtihk.cz

Ausbildung, Seminare & Trainings 
vzdělávání, semináře a tréninky
12.03. Bezpečnost na internetu a sociálních sítích

24.04. Presentation skills

23.05. Industrieimmobilien in Tschechien
 Miete oder Eigentum | Genehmigungen | 
 Fallstudien | Marktübersicht
 Průmyslové nemovitosti v ČR
 Nájem nebo vlastnictví | povolovací procesy | 
 případové studie | přehled trhu

04.06. Jak správně skončit pracovní poměr
 
 Kontakt: Andrea Husmann, husmann@dtihk.cz

Events | eventy
28.03. jour Fixe mit anschließendem Konzert der 
 Prager symphoniker  | josé cura in den 
 rollen seines lebens | Gemeindehaus Prag 
 Jour Fixe s následným koncertem FOK  | 
 José Cura ve svých životních rolích | 
 Obecní dům, Praha

10.04. jour Fixe liberec 
 
29.05. Ordentliche mitgliederversammlung, 
 Gastredner: Premier andrej babiš
 Řádná členská schůze, hlavní řečník: 
 premiér Andrej Babiš

30.05. around the World with 10 chambers, Žofín 
 Garden Prag | Praha
 
20.06. DTIHK-Sommerfest im Garten der Deutschen 
 botschaft Prag | Letní slavnost ČNOPK 
 v zahradě Velvyslanectví SRN v Praze
 
29.08. jour Fixe: Dampferfahrt auf der moldau
 Jour Fixe: Plavba po Vltavě

September Oktoberfest 2019 in Prag | v Praze
září

Oktober jour Fixe: Hc sparta Prag | Praha
říjen

TopThema | TopTéma
24.10. Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz 
 & Winners‘ Night | Konference k tématu 
 umělá inteligence & Winners‘ Night 

 Kontakt: Lenka Šolcová, solcova@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
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lokomotivführerin. Feuerwehrmann. Polizistin. tierarzt. 
Rennfahrerin. Was wollten sie damals werden, als sie in 
der schule waren? aufregende Zeiten waren das, als einem 
die Welt offenstand und Berufswünsche sich immer wieder 
änderten, abhängig vielleicht von der neuesten lieblings-
fernsehserie. viele wirklich spannende Berufe tauchen jedoch 
nie in tv-serien auf – und schaffen es dann auch selten in die 
träume von schulkindern. 

Hier genau setzt die „Woche der offenen türen bei Unter-
nehmen“ an: Firmen informieren Kinder und Jugendliche, 
welche Berufschancen dort bestehen. der Blick durch das 
hochsensible Nanomikroskop, der Bau einer eigenen solar-
anlage oder das Erstellen einer Marketingkampagne – das 
interaktive macht die Besuche für die schülerinnen und 
schüler zu einem einmaligen Erlebnis. 

„Fachkräfte sind Mangelware – Firmen bieten dabei sehr 
interessante arbeitspositionen und viele Möglichkeiten für 
die berufliche Weiterentwicklung an. Junge leute können, 
oft auch ohne studium, gerade im technischen Bereich 
großartige Karrieren starten. die Woche der offenen türen 
bei deutschen Unternehmen in ganz tschechien zeigt den 
arbeitskräften von morgen genau diese Chancen auf“, so 
Bernard Bauer, geschäftsführendes vorstandsmitglied der 
dtiHK, die gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Prag 
und dem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer 
Jugendaustausch taNdEM nun schon die dritte auflage 
dieses besonderen Projekts organisiert. 

in der Woche vom 17.-23. Juni 2019 öffnen wieder zahlreiche 
Firmen in ganz tschechien ihre türen und zeigen jungen 
Menschen ihre Berufswelten. vielleicht heißt der traumberuf 
ja dann Mechatronikerin oder verzahnungstechnologe?

Öffnen auch Sie Ihre Türen, melden Sie sich jetzt an. Alle 
Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie unter 
www.prag.diplo.de/DOD

Strojvedoucí. Hasič. Policistka. Veterinář. Nebo snad 
automobilová závodnice? Čím jste chtěli být Vy, když jste 
chodili do školy? Byla to vzrušující doba, svět skýtal tolik 
možností a profesní cíle se neustále měnily, často podle 
toho, který seriál byl právě v oblibě. Mnoho skutečně 
zajímavých povolání se však v televizních seriálech vůbec 
neobjevuje – a tak se jen těžko mohou stát snem školáků.

A právě tady přichází do hry Týden otevřených dveří 
ve firmách: Firmy informují děti a mládež o tom, jaké 
pracovní příležitosti se u nich najdou. Práce s vysoce 
citlivým nanomikroskopem, konstrukce vlastního solárního 
zařízení nebo tvorba marketingové kampaně – interaktivní 
návštěvy ve firmách bývají pro školáky nezapomenutelným 
zážitkem.

„Kvalifikovaní pracovníci jsou nedostatkovým zbožím 
– firmy přitom v současnosti nabízejí velmi zajímavé 
pracovní pozice a zároveň celou řadu možností profesního 
růstu. Mladí lidé mohou nastartovat skvělou kariéru 
v technických oborech, a to často i bez vysokoškolského 
diplomu. Týden otevřených dveří v německých firmách 
po celé České republice seznamuje budoucí zaměstnance 
právě s těmito příležitostmi,“ říká Bernard Bauer, výkonný 
člen představenstva ČNOPK, která spolu s německým 
velvyslanectvím v Praze a Koordinačním centrem česko-
-německých výměn mládeže TANDEM organizuje již třetí 
ročník tohoto jedinečného projektu.

V týdnu od 17. do 23. června 2019 otevře řada firem po celé 
České republice znovu své brány mladým lidem a ukáže 
jim, jaké pracovní příležitosti nabízí. Stane se mecha-
tronička či technolog ve výrobě ozubených kol vysněným 
povoláním školáků?

Přihlaste se do projektu a otevřete své brány i Vy! 
Veškeré informace a přihlášku naleznete na 
www.prag.diplo.de/DOD.

>>> >>>

Machen Sie mit: Unternehmen 
öffnen ihre Türen für Kinder 
und Jugendliche 
Firmy otvírají své brány mladým 
lidem: Buďte u toho i vy!Tolik svým firmám každý rok ušetří noví manažeři se zaměřením na energetiku
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Die DTIHK hat im Kurs european energymanager 
(eurem) elf neue energieeffizienz-manager ausgebildet. 
Sie helfen ihren Unternehmen dabei, zukünftig insgesamt 
670 Tausend euro zu sparen. eine Win-Win-situation: 
auch die umwelt profitiert, wenn zukünftig 4.000 
Tonnen weniger cO2 ausgestoßen werden. 

die dtiHK hat im EUREM-Kurs seit 2008 insgesamt 134 Energy-
Manager ausgebildet. in den Kursen werden konkrete lösungen 
für einzelne Unternehmen erarbeitet, die anschließend zumeist 
umgesetzt werden. 

so hat beispielsweise Roman Huňáček eine Kompressorstation des 
Produktionsbetriebs der dFH Haus CZ modernisiert. Neue Kompres-
soren verbrauchen weniger strom und ermöglichen Wärmerückge-
winnung. durch die Maßnahmen sinken die Betriebskosten jährlich 
um mehr als 13.000 Euro, zudem werden 83 tonnen Co2 eingespart.

Einen noch größeren Effekt hat der austausch der Belüftungsanlage 
einer Fertigungshalle für Elektronik von Continental automotive 
Czech Republic in Brandýs nad labem. das Projekt von Energy-
Manager Martin soukoup wurde 2018 umgesetzt. die neuen 
Einheiten verbrauchen weniger Energie und verbessern zugleich das 
Mikroklima der Halle. 454 MWh strom und 532 tonnen Co2 werden 
dadurch gespart. 

Gleich 60 % weniger Kosten bringt die modernisierte Beleuchtungs-
anlage in einem administrativen lagerareal in Nehvizdy. Jan 
vokřínek, integrator von Energiesparmaßnahmen der Firma aXEN, 
bewertete in seiner abschlussarbeit die vorhandene anlage und 
baute lEd-leuchtmittel ein. allein diese Maßnahme reduziert den 
Co2-ausstoß um 244 tonnen jährlich.

im EUREM-Kurs werden Unternehmensmitarbeiter ausgebildet, die 
Potentiale in ihrem Energiemanagement aufdecken und nutzen 
wollen. die Mitarbeiter entwickeln im Kurs konkrete Maßnahmen 
für ihre eigene Firma, die in vier von fünf Fällen auch tatsächlich 
umgesetzt werden. der dreizehnte Jahrgang des Kurses in tschechien 
startet im März 2019.  

Jedenáct nových absolventů má kurz Manažer se zamě-
řením na energetiku/European EnergyManager (EuREM). 
Ti firmám, které je do kurzu vyslaly, pomohou ročně 
snížit náklady na energii o 17 milionů Kč. A to není 
všechno: Díky jejich projektům se každý rok sníží 
emise CO₂ o 4000 tun. 

Kurz EUREM má v České republice již 134 absolventů, kteří 
během něj pracují na projektech úspor energie ve firmách. 
Většina jejich řešení se posléze realizuje.

Například Roman Huňáček z firmy DFH Haus CZ navrhl 
výměnu kompresorů ve výrobní hale. Nové kompresory mají 
nižší spotřebu a mohou rekuperovat teplo. Provozní náklady 
ročně klesnou o více než 300 000 Kč a emise CO2 se sníží 
o 83 tun.

Ještě větší efekt přinesl projekt energetického manažera 
Martina Soukupa z firmy Continental Automotive Czech 
Republic v Brandýse nad Labem, který se zabýval moderni-
zací vzduchotechniky v hale pro elektronickou výrobu. 
V roce 2018 tam byla instalována nová jednotka, která šetří 
energii a zároveň zlepšuje mikroklima. Ročně se tak uspoří 
454 MWh a sníží emise CO₂ o 532 tun.

O 60 % nižší provozní náklady na osvětlení a o 244 tun 
méně emisí CO₂. To jsou výsledky závěrečné práce Jana 
Vokřínka, integrátora energeticky úsporných opatření 
z firmy AXEN, který navrhl výměnu původního osvětlení za 
LED úsporná svítidla v administrativně-skladovém areálu 
v Nehvizdech.

V kurzu EUREM posluchači získají teoretické i praktické 
znalosti z energetického managementu, hledají potenciály 
úspor a především navrhují konkrétní optimalizaci spotřeby 
energie ve firmách, které je do kurzu vyslaly. Čtyři z pěti 
projektů se následně realizují. Další, v pořadí již 13. ročník 
kurzu startuje v březnu.  

>>> >>>

17 milionů Kč
Tolik svým firmám každý rok ušetří noví 
manažeři se zaměřením na energetiku

670 Tausend
Euro Das sparen Unternehmen 

durch neue EnergyManager Fo
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Noch Fragen / Chcete vědět více: Hana Potůčková, Tel.: +420 221 490 306, E-Mail: potuckova@dtihk.cz

In Pilsen ging es am 5. Februar um 3D-Druck in der 
Produktion. Zum Thema „additiv gefertigte schneidwerk-
zeuge“ organisierte das regionalbüro Pilsen eine 
Fachveranstaltung im rahmen des Partnerkreises „science 
& Industry“. besser bekannt als 3D-Druck, ist die Nutzung 
der additiven Fertigungstechnologie Hauptbestandteil der 
Industrie 4.0 und bringt noch mehr Tempo und Präzision 
in die heutige Produktion.

Über 30 Fachleute aus tschechien und der bayerischen oberpfalz 
versammelten sich im techmania science Center in Pilsen zum 
Erfahrungsaustausch. Miroslav Zetek unterstrich in seinem vortrag 
die Bedeutung der technologie und des dazugehörigen grenzüber-
greifenden Wissenstransfers. Zusammen mit seinem Forschungs-
team hat Zetek im Regionalen technologischen institut (Rti) an der 
Westböhmischen Universität mit Hilfe eines 3d-Metalldrucks einen 
einzigartigen Fräskopf entwickelt. 

das Gewicht des Fräskopfes ist um 60 % geringer, gleichzeitig wurde 
die schneideproduktivität durch komplex geformte Kühlkanäle erhöht. 
dadurch verkürzt sich die Produktionszeit und die Gesamtkosten 
verringern sich. 

2018 wurde das schneidewerkzeug bei der internationalen Maschinen-
baumesse in Brünn für das beste Exponat in der Kategorie innova-
tionen für technische Komponenten ausgezeichnet. 

5. února se v Plzni vše točilo kolem 3D tisku 
ve výrobě. V rámci platformy „Science & Industry“ 
organizovala Regionální kancelář Plzeň odbornou 
akci na téma Inovace řezných nástrojů s využitím 
aditivní výrobní technologie. Aditivní výrobní 
technologie, známá spíše jako 3D tisk, je jedním 
z hlavních principů průmyslu 4.0 a do současné 
výroby přináší vyšší rychlost a přesnost.

K diskuzi o tomto tématu se v prostorách Techmania 
Science Center sešlo více než 30 odborníků z českých 
a východobavorských firem. Miroslav Zetek z Regionálního 
technologického institutu (RTI) Západočeské univerzity 
v Plzni ve svém příspěvku zdůraznil význam aditivní výrobní 
technologie a souvisejícího přeshraničního transferu techno-
logií. Zetek společně se svým výzkumným týmem pomocí 3D 
tisku kovů vyvinul jedinečnou frézovací hlavu nové generace.

Nová frézovací hlava má o 60 % nižší hmotnost, zároveň se 
díky inovativnímu řešení vnitřního systému chlazení podařilo 
zvýšit produktivitu obrábění. Zkrátí se tak výrobní doba 
a sníží celkové náklady.

Na MSV 2018 v Brně byla frézovací hlava oceněna jako nej-
lepší exponát v kategorii inovace komponenty ve 
strojírenství. 

>>> >>>

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

3D
Druck in der 
Produktion
Wissensaustausch in Pilsen

tisk ve výrobě
Transfer vědomostí v Plzni
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moderní autobusy a vše,
co k nim patří

19. - 21. 3. 2019, Berlín
Posunout autobusovou dopravu do digitální doby – to je cílem 
druhého ročníku veletrhu inovativních technologií a služeb 
v autobusové dopravě BUs2BUs, který se uskuteční na berlín-
ském výstavišti v druhé polovině dubna. Představí se tu vše 
kolem autobusů: komponenty a příslušenství, design, digitální 
servis, ale také údržba, související služby a infrastruktura. Ná-
vštěvu veletrhu navíc zpestří prezentace nejnovějších modelů 
autobusů a jejich testování, a to přímo na výstavišti. 
Kromě samotného B2B veletrhu proběhnou na výstavišti para-
lelně tři další akce. Prostor bude věnován mladým firmám, které 
mohou na speciální ploše nazvané Startup Area potenciálním 
investorům představit své inovativní nápady. součástí výstavy  
je také Future Forum, na němž budou účastníci diskutovat  
o nejnovějších trendech v autobusové branži. třetí událostí bude 
kongres, pořádaný společně s partnerskou společností Bdo, 
jehož se zúčastní kolem 3000 zástupců firem z branže.

Levnější vstupenky!
Jako oficiální zastoupení veletrhu v České republice 
máme pro návštěvníky k dispozici slevový kód pro 
nákup vstupenek, díky němuž lze ušetřit až 33 % 
z cen na pokladně. vstupenky lze zakoupit na webu 
www.bus2bus.berlin/Ticketshop, do kolonky 
„Zugangscode“, případně „access Code“ je potřeba 
zadat slevový kód B2BAVCZE.

POZváNKa Na DeleGaČNí cesTu

ve dnech 9.-10. dubna organizujeme za podpory 
Messe Berlin pro odborníky z branže delegační cestu 
na největší evropský veletrh informačních technologií 
v péči o zdraví DMEA, o kterém jsme vás podrobně 
informovali v minulém vydání Plusu. Účast je zdarma, 
zájemci se mohou hlásit na messe1@dtihk.cz. 

BEZPlATNý SERVIS PRO VySTAVOVATElE   V našem předprodeji ZlEVNěNé VSTuPENKy Až O 70 % Zdeňka Goedertová, tel.: +420 221 490 310, e-mail: messe1@dtihk.cz

mezinárodní veletrh hraček, dětského 
zboží, sportovního náčiní, vybavení 
pro volný čas a hobby

26. – 28. 9. 2019, Bombaj
Na největším indickém veletrhu hraček Kids india každoročně prezen-
tují přední společnosti z celého světa své produkty nejen z hračkářské 
branže. v loňském roce veletrh navštívilo 5356 odborných návštěvníků 
ze všech kontinentů. společnost spielwarenmesse eG zde organizuje 
společný stánek a zahraničním vystavovatelům nabízí program World 
of toys, v jehož rámci zajišťuje technickou i organizační realizaci 
a poskytuje veškerý marketingový servis.

Další informace: www.world-of-toys.org

mezinárodní veletrh papírenských, 
kancelářských a školních potřeb

9. – 12. 10. 2019, Norimberk
v říjnu tradičně hostí norimberské výstaviště veletrh insights-X. 
setkávají se zde lídři v oboru papírenských, kancelářských 
a školních potřeb a prezentují klíčové novinky a trendy. o velké 
popularitě veletrhu svědčí i čísla: v loňském roce jej navštívilo 5512 
odborných návštěvníků a vystavovalo zde 311 společností. 

Novinky pro letošní ročník:
•	 Veletrh	se	koná	od	středy	do	soboty.	
•	 Hala	3	bude	nahrazena	halou	3C,	která	perfektně	navazuje	na	haly	1	i	2,	
což návštěvníkům zkrátí cestu mezi jednotlivými halami.

Firmy, které na insights-X vystavují poprvé, mohou využít zvýhod-
něnou nabídku eXperience. ta zahrnuje stánek o velikosti 6 m2 

s kompletním servisem. Noví vystavovatelé mohou balíček využít 
dva roky po sobě, první rok za 1666 eur a druhý rok za 2222 eur. 
součástí registrace je automaticky také marketingový balíček.

NEPŘEHLéDNĚTE: Uzávěrka pro přihlášení vystavovatelů je 31. 3. 2019!
Přihláška je k dispozici online na www.insights-x.com

Největší veletrh spotřební 
elektroniky a domácích
spotřebičů na světě

Přípravy na letošní veletrh iFa běží na plné obrátky. Berlínský 
iFa si ve spolupráci s veletrhy CE Week v New yorku (12.-13. 
června 2019) a CE China v Guangdongu (19.-21. září 2019) pro 
vystavovatele přichystal řadu novinek. Pokud se zúčastní dvou 
či všech třech těchto veletrhů, mohou těžit z výhod balíčků 
IFA Global Packages. 

K dispozici jsou tři balíčky:
GLOBAL SHOW PACKAGE
Při přihlášení na všechny tři eventy si vystavovatelé zajistí 
mimo jiné garanci umístění na berlínském iFa 2019, kde běžně 
končí stovky zájemců na čekací listině. 

GLOBAL DISCOUNT PACKAGE
Při účasti na minimálně dvou veletrzích mají vystavovatelé 
zvýhodněné veletržní poplatky: 5% sleva platí při vystavování 
na iFa + CE Week a 10% sleva na iFa + CE Week + CE China. 

GLOBAL INNOVATION PACKAGE 
Podniky s celosvětovou působností, které chtějí představit své 
inovativní produkty a vystavují na minimálně dvou ze tří vele-
trhů, se stanou globálním partnerem iFa a získají tak slevu až 
20 % na PR služby. 
Podrobná nabídka jednotlivých balíčků: https: //b2b.ifa-berlin.com

GLOBAL PRESS CONFERENCE
Mezinárodní tisková konference iFa letos proběhne 25.-28. 
dubna ve španělské andalusii. tato událost přiláká každoročně 
na 300 novinářů z celého světa. 

Více informací na https://gpc.ifa-berlin.com/
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aNImal TecH
lIvesTOcK
NaTIONale jaGDaussTelluNG

12. – 15. 5. 2019, Messegelände 
BRÜNN
die internationale Messe  für tierhaltung aNiMal tECH 
wird 2019 zum zweiten Mal in diesem Format abgehalten. 
im Fokus stehen die themen tierzucht, Genetik, tiermedizin 
sowie technologien für die tierhaltung. damit richtet sich 
die Messe primär an Fachbesucher wie tierzüchter, land-
wirte und veterinäre.

Ein breiteres Publikum spricht hingegen die parallel statt-
findende nationale ausstellung für tierzucht und landtech-
nik livEstoCK an. sie findet alle zwei Jahre statt und ist 
die größte Messe für tierhaltung, viehzucht und zugehöriges 
Management in tschechien. im Rahmen der nationalen 
Meisterschaft werden auf der Messe über 800 Rinder, 
schafe, Ziegen, schweine und Pferde einer internationalen 
Jury präsentiert. auch dieses Jahr werden wieder 45.000 
Besucher erwartet. 

die dritte veranstaltung im Bunde ist die Nationale Jagd-
ausstellung. auf dieser Messe wird dem Fach- und laien-
publikum ein breites sortiment an Jägerbedarf präsentiert. 
dazu gehören u. a. Jagdwaffen, Munition und optische 
systeme. Ebenso präsentiert werden nationale und interna-
tionale Jagdtrophäen sowie Jägeruniformen. 

doch ist die Jagd auch untrennbar mit der Wildhege ver-
bunden, mit Maßnahmen zur Pflege eines gesunden Wild-
bestands. Neben der Jagd sind daher auch der tierschutz 
und die tierpflege themen auf der Messe. Zusätzlich spielt 
auch die Forstpädagogik eine große Rolle auf der Nationalen 
Jagdausstellung. Ziel der Forstpädagogik ist es, Kinder 
in eine Beziehung zur Natur zu bringen, um so die lange 
tradition von Jagd und Wildhege auch in nachfolgenden 
Generationen zu bewahren und fortzuentwickeln.

die Messen finden vom 12. bis 15. Mai 2019 auf dem Brünner 
Messegelände statt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.animaltech.cz

M E s s E N  |  v E l E t R H y v E R t R E t U N G  |  Z a s t o U P E N í
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Die Häfen bremen und bremerhaven sind ein Tor 
zur Welt für deutsche, aber auch tschechische 
exporteure. Nun öffnet die Hafengesellschaft 
bremenports, die beide Häfen betreibt, eine 
repräsentanz in Prag unter dem Dach der DTIHK. 

Waren „Made in Germany“ werden von dort aus in die ganze Welt 
verschifft. auch der tschechische Kfz-Exporteur kann sie kaum 
umgehen: die Hafengruppe  Bremen/Bremerhaven ist mit über 
2 Millionen umgeschlagenen Fahrzeugen im Jahr eine der größten 
automobil-drehscheiben der Welt.  

„tschechien ist im Bereich Container der wichtigste europäische 
Hinterlandpartner“, erklärt bremenports-Geschäftsführer Robert 
Howe. Mit der neuen Repräsentanz in Prag wollen die bremischen 
Häfen ihre gute Marktposition in tschechien weiter ausbauen. 
Mittels Beratung, Fach- und Networking-Events soll auch der 
bremisch-tschechische Wirtschaftsaustausch gestärkt werden. 

„Ganz ähnlich wie Bremen ist tschechien stark in automotive, 
logistics und innovativen technologien. das sind hervorragende
voraussetzungen in Bremen anzudocken und die Wirtschafts-
beziehungen zur Freien Hansestadt und ihrer starken Hafeninfra-
struktur zu intensivieren. Und genau darin sehen wir unsere 
aufgabe als vertretung von bremenports in tschechien“, sagt 
René Harun, stellvertretender dtiHK-Geschäftsführer. Ende 
Februar stellten die vertreter der dtiHK und der bremenports die 
agenda in Bremen vor.  

Přístavy Bremen a Bremerhaven jsou bránou do světa 
pro německé, ale i české exportéry. Společnost 
bremenports, která oba přístavy provozuje, nyní 
v Česku otevírá zastoupení pod hlavičkou ČNOPK. 

Zboží „Made in Germany“ odtud ve velkém vyplouvá do 
světa a také čeští exportéři, především ti silničních vozidel 
a jejich dílů, se jim jen sotva vyhnou: Severomořské 
přístavy Bremen a Bremerhaven jsou jednou z největších 
automobilových točen na světě, ročně přeloží na dva 
miliony aut. 

„Co se kontejnerů týče, je Česko naším nejdůležitějším 
vnitrozemským partnerem v Evropě,“ shrnuje jednatel 
bremenports Robert Howe. Pražská kancelář při ČNOPK 
má pozici brémských přístavů na českém trhu ještě posílit. 
Prostřednictvím poradenství, odborných a networkingových 
akcí chce podpořit také česko-brémský obchod. 

„Devizou Česka, podobně jako Brém, jsou logistika, 
automotive a inovativní technologie, což značí vynikající 
předpoklady pro zintenzivnění hospodářských vazeb 
s brémskými přístavy a jejich infrastrukturou. A přesně 
v tom vidíme úlohu zastoupení bremenports v ČR,“ 
upřesnil René Harun z ČNOPK. Koncem února se na 
tom v Brémách dohodli zástupci ČNOPK a přístavního 
managementu bremenports. 

>>> >>>

DTIHK vertritt bremenports 
in Tschechien ČNOPK 
zastupuje brémské 
přístavy

Noch Fragen | Chcete vědět více: Peter Hrbik, Tel.: +420 221 490 313, E-Mail: hrbik@dtihk.cz
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Neues Kompetenzzentrum für Produktions-
maschinen von siemens in Prag 
 
Mehr als 20 Fachleute mit höchster Qualifikation beschäftigt 
siemens in seinem neuen Prager Zentrum für Produktions-
maschinen mit weltweiten Kompetenzen im Bereich des 
industriellen internets der dinge. „das neue Kompetenzzentrum 
wird sich künftig auf die Elemente der künstlichen intelligenz, 
Edge Computing und Machine learning konzentrieren. das 
sind Bereiche, die sich sehr schnell entwickeln, und ich hoffe, 
dass unsere Prager Fachleute eine Reihe von innovationen in 
diesem Bereich entwickeln“, sagt Eduard Palíšek, General-
direktor siemens in tschechien. in das Prager Zentrum investierte 
siemens über 1 Mio. Euro. insgesamt acht derartige Kompetenz-
zentren betreibt siemens in tschechien und beschäftigt dort 
140 Mitarbeiter. vier der Zentren wurden erst 2017-2019 eröffnet.

Iveco steigt auf Gasheizung um und leistet 
damit einen beitrag zum umweltschutz 
 
senkung der verluste bei Erzeugung und verteilung der Wärme 
um ca. 35 %, Reduktion der Co2-Emissionen um mehr als 
30 % und der Co, so2 und NoX um 90 %. dies erreicht der 
Bushersteller iveco Czech Republic durch die Umstellung auf 
Gasheizung. das alte Kohleheizwerk wurde neulich durch zwei 
moderne Gaskessel ersetzt. „Es freut uns, dass wir nicht nur 
durch die Entwicklung der Busse, die die strenge abgasnorm 
Euro 6 erfüllen, sondern auch durch unsere technologische 
Modernisierung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten 
können“, so Jiří vaněk, Generaldirektor iveco Czech Republic. 
2018 stellte iveco in seinem Werk im östböhmischen vysoké 
Mýto 4286 Buse her. Momentan hat iveco fast 3800 Mit-
arbeiter und wurde zum zweitbesten arbeitgeber der Region 
Pardubice 2018 ausgezeichnet.

Pre erweitert ihr Netz der ladestationen 
 
125 schnellladestationen an den verkehrsadern in ganz tsche-
chien und weitere 80 ladestationen in den Wohngebieten in 
Prag will die Pražská energetika (PRE) innerhalb der nächsten 
drei Jahre installieren. damit wird ihr Netz der öffentlich 
zugänglichen ladestationen, sog. PREpoints, stark ausgebaut. 
PRE reagiert damit auf die größere verbreitung von E-autos 
und der damit verbundenen steigenden Nachfrage nach auf-
ladestationen. der stromabsatz in den PREpoints stieg 2018 
im Jahresvergleich um ein drittel auf 98 MWh, die anzahl der 
ladezyklen verdoppelte sich fast auf 10.000. Momentan hat 
PRE ca. 1000 regelmäßige PREpoint-Kunden. alle PREpoints 
werden nur mit Ökostrom versorgt.

Siemens otevírá v Praze nové aplikační 
centrum pro výrobní stroje
 
V novém aplikačním centru pro výrobní stroje v Praze, které 
má globální kompetence v oblasti průmyslového internetu 
věcí, Siemens zaměstnává více než 20 odborníků s nejvyšší 
kvalifikací. „Nové aplikační centrum se v budoucnu zaměří 
i na prvky umělé inteligence, edge computing a machine 
learning. To jsou oblasti, které se velmi rychle rozvíjejí, 
a věřím, že naši pražští odborníci přinesou řadu inovací,“ 
prohlásil Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká 
republika. Siemens do kompetenčního centra investoval 
přes milion eur. V Česku provozuje celkem osm takovýchto 
center a pracuje v nich 140 odborníků. Čtyři kompetenční 
centra při tom byla otevřena v letech 2017-2019.

Iveco přechází na vytápění plynem a přispívá 
tak k ochraně životního prostředí
 
Snížení tepelných ztrát při výrobě a distribuci tepla o cca 
35 %, snížení emisí CO2 o více než 30 % a emisí CO, SO2 
a NOX v průměru o 90 %. Toho všeho dosáhl výrobce auto-
busů Iveco Czech Republic tím, že původní uhelnou kotelnu 
nahradil dvěma plynovými. „Jsme rádi, že můžeme přispět 
k ochraně životního prostředí nejen vývojem autobusů 
splňujících přísné emisní normy Euro VI, ale i modernizací 
našeho technologického zázemí,“ říká Jiří Vaněk, generální 
ředitel Iveco Czech Republic. Společnost ve svém závodě 
ve Vysokém Mýtě zaměstnává téměř 3800 lidí, v roce 2018 
vyrobila 4286 autobusů a získala ocenění pro druhého nej-
lepšího zaměstnavatele Pardubického kraje.

Pražská energetika rozšiřuje síť svých 
dobíjecích stanic
 
125 rychlodobíjecích stanic na dopravních tepnách po 
celé České republice a dalších zhruba 80 dobíjecích stanic 
především v obytných částech Prahy plánuje instalovat 
Pražská energetika (PRE) v příštích třech letech. Značně 
tak rozšíří síť svých veřejně přístupných dobíjecích stanic 
PREpoint. Pražská energetika tím reaguje na růst počtu 
elektromobilů a s tím související zvýšenou poptávku po 
dobíjení. Momentálně registruje tisíc pravidelných klientů 
sítě PREpoint, do baterií elektrovozidel z této sítě loni na-
teklo 98 MWh elektřiny, což je o třetinu více než v roce 2017, 
počet dobíjení se téměř zdvojnásobil a míří k hranici 10 000 
nabíjecích cyklů. Všechny stanice jsou napájeny výhradně 
elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Tschechisch sprechender Roboter unterhält T-Mobile-Kunden
 
Er ist 120 cm groß, 30 kg schwer, heißt Pepper t-dee und jetzt spricht er 
auch akzentfrei tschechisch. Pepper t-dee ist ein humanoider Roboter und 
unterhält Kunden in einem t-Mobile-laden in Prag. Er hilft ihnen, die Zeit zu 
vertreiben, bis einer der menschlichen Mitarbeiter Zeit für die Kunden hat. 
tschechisch gehört mittlerweile zu den 17 sprachen, in denen Pepper t-dee 
einen vollwertigen dialog führen kann. Er beginnt das Gespräch mit dem 
Kunden selbst und kann Gesichter sowie bis zu fünf menschliche Emotionen 
(traurigkeit, Ärger, Glück, Überraschung und Neutralität) erkennen. „Momen-
tan testen wir Pepper t-dee in einem laden. die Kunden reagieren positiv. Nun 
wollen wir ausprobieren, inwieweit er sich einbinden lässt. danach entscheiden 
wir, wie viele wir anschaffen“, sagt Radek Janíček, store support Manager bei 
t-Mobile und der engste Kollege von Pepper t-dee. Zurzeit werden weltweit über 
20.000 solcher Roboter eingesetzt, vor allem im Einzelhandel, in der telekommu-
nikation, bei autohändlern sowie im Finanz- und Hotelwesen.

Robot s perfektní češtinou baví zákazníky T-Mobile
 
Měří 120 cm, váží 30 kg, jmenuje se Pepper T-Dee a nyní mluví také perfektně 
česky. Pepper T-Dee je humanoidní robot a baví zákazníky v jedné pražské 
pobočce T-Mobile. Zpříjemňuje jim čas, který stráví na prodejně, než se jim 
začne věnovat skutečný pracovník. Čeština se zařadila mezi 17 světových 
jazyků, v nichž robot může vést plnohodnotný dialog. Pepper T-Dee je schopný 
sám začít a vést konverzaci, rozeznává obličeje a až pět základních lidských 
emocí: smutek, naštvání, štěstí, překvapení a neutrální výraz. „Zatím Peppera 
T-Dee testujeme na prodejně a reakce zákazníků jsou jen pozitivní. Nejprve si 
chceme vyzkoušet, kam až v jeho zapojení můžeme zajít. Poté se rozhodne-
me, kolik jich v budoucnu pořídíme,“ říká Radek Janíček, manažer podpory 
T-Mobile a Pepperův nejbližší kolega. Po celém světě je umístěno přes 20 000 
podobných robotů. Nacházejí uplatnění především v maloobchodě, telekomu-
nikacích, u automobilových prodejců, ve finančnictví a hoteliérství.
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ich gebe ungerne Ratschläge, aber bei meinem jüngeren selbst mache 
ich eine ausnahme: „Habe keine angst, deiner intuition zu vertrauen. 
Gefühle sind genauso wichtig wie harte Fakten. Warte nicht, dass der 
Erfolg von alleine kommt, alles musst du hart erarbeiten. Und abkür-
zungen führen nirgendwohin, probiere das gar nicht erst aus. Wenn 
der Erfolg kommt, nimm ihn mit demut, wenn etwas schiefgeht, lerne 
daraus, stehe auf und gehe weiter. Behandle die leute um dich herum 
so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und nimm dich selbst 
nicht zu ernst, sonst hättest du nichts zu lachen, wenn du in den 
spiegel schaust.“

… ist seit 2010 Generaldirektor der siemens-Gruppe in 
Tschechien und für die Führung der ganzen Gruppe ver-
antwortlich. seit langem unterstützt er das technische 
und naturwissenschaftliche Schulwesen und Wissenschaft 
in Tschechien. Zu seinen Hobbies gehört sowohl analoges 
als auch digitales Fotografieren.

Radím nerad, ale když je to mému mladšímu já, udělám 
výjimku: „Neboj se důvěřovat své intuici, pocity jsou stejně 
důležité jako tvrdá fakta. Nečekej, že úspěch přijde sám od 
sebe, všechno si musíš tvrdě odpracovat. A zkratky nikam 
nevedou, vůbec to nezkoušej. Až úspěch přijde, ber ho s po-
korou, když se něco nepodaří, pouč se z toho, postav se a jdi 
dál. K lidem, které máš kolem sebe, se chovej tak, jak bys 
chtěl, aby se oni chovali k tobě. A neber se moc vážně, to by 
ses neměl čemu zasmát, když se podíváš do zrcadla.“

… zastává pozici generálního ředitele skupiny Siemens 
v České republice od roku 2010 a odpovídá za říze-
ní celé skupiny. Je dlouhodobým podporovatelem českého 
technického a přírodovědného školství a vědy. Mezi jeho 
záliby patří fotografování, jak digitální, tak klasic-
kou technologií.

Was würden Sie Ihrem jüngeren 
Selbst empfehlen?

Co byste dnes poradil svému 
mladšímu já?

Vertraue deiner Intuition!
Důvěřuj své intuici!

eduard Palíšek
Generaldirektor der Siemens-Gruppe in Tschechien 

generální ředitel skupiny siemens v ČR
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MÍSTO, KDE SE VÁŠEŇ K JÍDLU 
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