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Již 300. rodinný podnik registrován
Před necelými šesti měsíci spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR registraci rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Koncem srpna
byl registrován jubilejní 300. český rodinný
podnik. Průměrně se za týden registruje
deset nových ﬁrem.

„Rodinné firmy jsou významným stavebním
kamenem české ekonomiky a jsem moc rád, že
to vypadá, že koronavirovou krizi zvládly. Odolnost se dá přičíst i tomu, že rodiny přirozeně
drží pohromadě a nejde jim o krátkodobý zisk,
ale o tradici, pokračování rodinného stříbra,“
řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček a dodal: „Podpora rodinných firem od státu je proto nanejvýš na místě, umožnila ji definice těchto podniků, kterou jsme před
víc než rokem přijali, a certifikace, které, jak je
vidět, nezastavil ani covid-19.“
Rodinné firmy v době krize dostávají pořádně „zabrat“, protože není v sázce jen příjem
někoho ze členů rodiny nebo ztráta z investice,

ale v případě společného rodinného podnikání
je v sázce reputace celé rodiny a stejně tak živobytí pro všechny nejbližší. Rodiny majitelů většinou vsadí na jednu kartu a každý den se snaží,
aby v této hře neprohrály. A pokud najednou
přijde vnější vliv v takovém rozsahu, jaký jsme
v některých oblastech podnikání zaznamenali
v posledních měsících, tak se vše otřese v základech. Možná si málokdo dovede představit, co
takto postižené rodiny, musí nyní překonávat.
Východiskem v této situaci je právě to, co
rodinné firmy charakterizuje. A to je schopnost
semknutí rodiny, vysoká zodpovědnost vůči zaměstnancům a obchodním partnerům, a rodinná síla přežít to nejhorší období. Tlak na majitele rodinných podniků je vysoký. Trhy se sice neztratily, ale více či méně oslabily. Majitelé rodinných podniků musí hledat náhradu za ztracené
příjmy. Cítí odpovědnost za všechny okolo sebe
a neskládají ruce do klína s tím, že ořežou náklady, aby si udržely svoje příjmy. Toto není
strategie rodinných firem v době krize. Naopak
investují vlastní úspory, rodinný majetek a další
soukromé rodinné zdroje, včetně půjček od ro-

dinných příslušníků pro udržení firmy.
Stát by měl tuto oblast podnikání povzbuzovat a podporovat. Na počtu registrovaných
podniků je vidět, že firmy mají zájem o spolupráci se státní správou. Ukázal to i nezávislý
průzkum agentury IPSOS pro AMSP ČR z letošního května mezi rodinnými firmami, který
jednoznačně prokázal, že tahounem v krizi jsou
právě rodinné firmy a že mají chuť investovat.
Proto se AMSP ČR obrací na vládu, aby při
příležitosti registračního jubilea podpořila toto
národní „rodinné stříbro“. Předložila vládě soupis sedmi aktuálních opatření („srdcová sedma“), která by měla podpořit a dynamizovat
aktivitu rodinných firem při obnově hospodářství. Pro ty majitele, kteří si mohou dovolit investovat, by to měl být signál – „právě teď je to
potřeba“ – a pro ty, které krize dostala skoro do
kolen, by to měl být signál – „záleží nám na vás,
věříme vám“. Pokud rodiny vlastníků budou investovat svoje peníze, vytvoří další pracovní
místa, dají příjem dalším firmám a státu odvedou z této činnosti daně. Je to princip: firmy firmám, firmy státu, stát firmám.

Registrace rodinných podniků je zde proto,
aby:
■ ověřila funkci první historické definice ro-

dinného podnikání u nás;
■ poskytla přehled o tom, jak si rodinné firmy

stojí;
■ registrovaným umožnila přístup k podporám

a výhodám;
■ dala možnost firmám používat oficiální logo

Rodinný Podnik Česká Republika.
Libor Musil, místopředseda představenstva
AMSP ČR a garant asociačního projektu Rodinná firma k tomu uvedl: „Mám jednak radost
z toho, jak se registrace rozeběhla, ale také z toho, že historicky poprvé zde funguje Výbor pro
rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, který je složen ze zástupců Ministerstva
průmyslu a obchodu, Českomoravské záruční
a rozvojové banky, Hospodářské komory ČR
a AMSP ČR a pracuje s podporou několika univerzit. Spolupráci Výboru se nám z nuly podařilo rozeběhnout i přes krizi a my jsme odhodláni
pokračovat v pomoci tomuto důležitému druhu
podnikání.“
(tz)

Obrat skupiny Packeta, majitele Zásilkovny, strmě roste
Skupina Packeta, která vlastní přední českou
logistickou ﬁrmu Zásilkovna a další společnosti zajišťující služby výdejních míst, logistiky a doručení do zahraničí, zaznamenala
v prvních šesti měsících letošního roku obrat
ve výši téměř 918 miliónů korun. V meziročním srovnání jde o nárůst o 118 %.

více zákazníků přesouvá nákupy zboží na internet. To platí jak pro ČR, tak pro všechny evropské trhy, kde působíme. Packeta dokáže získávat
stále větší podíl na trhu díky stále hustší síti výdejních míst, rychlosti a komfortu doručení a samozřejmě konkurenceschopné ceně,“ řeklá Si-

mona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO
skupiny Packeta. „Očekáváme, že význam ceny
v celém řetězci přepravy zboží bude v souvislosti
s dopady koronakrize na ekonomiku dále růst.
Výborně se také daří naší službě pro přepravu zásilek mezi fyzickými osobami Mezi námi, kde se

Počet přepravených zásilek překonal 14,5 miliónu, což je meziroční navýšení o 103 %. Letos
očekává Packeta obrat ve výši 2,5 miliardy korun
a 35 miliónů přepravených zásilek. Packeta také
naplňuje své cíle v počtu výdejních míst. V ČR
překonal jejich počet i přes negativní dopady
pandemie koronaviru hranici 3000, za celou skupinu Packeta je jich aktuálně téměř 4800. „Za výrazným nárůstem obratu a množství zásilek stojí
především stále rostoucí trh e-commerce, který
navíc urychlila pandemie koronaviru, kdy stále

blížíme hranici dvou miliónů. S počtem výdejních míst cílíme letos na hranici 4000, čímž se
staneme největší sítí v České republice, v Evropě
se celkově chceme dostat na číslo 6800.“
Do konce roku plánuje skupina Packeta
spustit ještě řadu nových produktů a služeb. Půjde například o unikátní projekt v oblasti automatických výdejních míst, zavedení doručení zásilek do kufru aut nebo další rozšíření komfortu
pro zákazníky u služby Mezi námi. Packeta také
otevře další nová depa, jejich celkový počet
vzroste do konce roku 2020 na 26 (14 v ČR, sedm
na Slovensku, tři v Maďarsku a dvě v Rumunsku). Letos spustí Packeta doručování zásilek do
oblasti Středního východu. Výdejní místa bude
rozšiřovat i v zahraničí, především na Slovensku
(cíl pro 2020 je 1200), Maďarsku (790) a Rumunsku (800). Celkově by skupina Packeta, majitel
Zásilkovny, měla na konci letošního roku mít kolem 6800 výdejních míst.
(tz)

GASCONTROL má za sebou další velké projekty
Společnost GASCONTROL
dokončila další velké projekty, které ji řadí mezi
přední české dodavatele
technologií a výrobků pro plynárenství i další energetická odvětví. Podílela se například
na rozšíření technologického zařízení kompresních stanic společnosti Net4Gas a stala
se nejlepším Dodavatelem roku 2019
v kategorii regulačních stanic společnosti
GridServices.

GASCONTROL instaloval turbosoustrojí 12 MW
v kompresní stanici Kouřim a turbosoustrojí
15 MW v kompresní stanici Břeclav. Projekt byl
součástí iniciativy zaměřené na zajištění bezpečného a finančně efektivního přístupu k dodávkám plynu prostřednictvím nových plynovodních kapacit. Společnost GASCONTROL se stala
hlavním dodavatelem stavební i technologické
části, turbosoustrojí vyrobila americká firma
SOLAR Turbines. Kompresory poháněné plynovou turbínou slouží pro přepravu zemního plynu
na území ČR. Turbosoustrojí v Kouřimi dokáže
přepravit až 1 250 000 Nm3/hod, turbosoustrojí
v Břeclavi dokonce 2 166 666 Nm3/hod.
„Zakázky tohoto typu jsou vždy pro naši
společnost výzvou, náročná bývá příprava, organizace i samotné provedení stavby. Všechny
činnosti a části je potřeba propojit v jeden
funkční technologický celek. Zároveň musíme
dodržet dohodnuté termíny i odpovídající
kvalitu a splnit projektované parametry zaříze-

ní a to vše bezpečně,“ popsal Jan Michálek,
projektový manažer ze společnosti GASCONTROL. Havířovská firma zajišťovala dodávky
zemních a stavebních prací, montáže ocelových konstrukcí a jednotlivých technologických zařízení, dodání potrubních rozvodů
(zemního plynu, tlakového vzduchu, oleje,
CO2, chlazení atd.), elektroinstalací a systému
měření a regulace. Firma pracuje i na dalších
zakázkách pro společnost Net4Gas.
GASCONTROL má však širší záběr. Specializuje se na výstavbu plynovodů, dalších doprovodných zařízení a výstavbu plnicích stanic
CNG a LNG nebo bioplynových stanic. Jeho
kvality potvrdil i provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice –
společnost GasNet a její servisní společnost
GridServices. Firma GASCONTROL se stala jejich nejlepším Dodavatelem roku 2019 v kategorii regulačních stanic.
„Ocenění od významného a dlouholetého
obchodního partnera má pro nás velký význam.
Je to nejen potvrzení zkušeností i sehranosti týmu našich zaměstnanců a naší snahy odvádět
práci v co nejvyšší kvalitě za všech okolností, ale
i závazek do budoucna. Nesmíme v ničem polevit a nadále prokazovat, že spolupracující firmy
se na nás mohou spolehnout,“ uvedl výrobně
technický ředitel společnosti GASCONTROL
Stanislav Przeczek, který ocenění přebíral.
Mezi hlavní kritéria hodnocení dodavatelů
patřily kromě kvality technologií a provedených
prací také aspekty zdraví a bezpečnosti na pracovišti i zajištění ochrany životního prostředí.

GASCONTROL prováděl například rekonstrukci strojního zařízení regulační stanice
v Hrabyni, včetně plynovodu, telemetrie a dalších doprovodných prvků. Rekonstruoval také
regulační stanice v Boskovicích, Hlučíně,
v Šumperku či Prostějově.
GASCONTROL má mnohaleté zkušenosti
ve výstavbě regulačních stanic, v jeho portfoliu
jsou komplexní dodávky staveb „na klíč“ za-

hrnující návrh řešení, výrobu a montáž, tlakové a funkční zkoušky, revize, stavební úpravy
a zpracování dokumentace k předání díla. Firma nabízí variabilní řešení v různých tlakových stupních a také servis a opravy. Kromě typizovaných regulačních stanic dodává i technologie pro velké průtoky, předávací stanice
plynu nebo podzemní regulační stanice vhodné do měst.
(tz)

GASCONTROL instaloval turbosoustrojí v kompresorových stanicích Kouřim a Břeclav

