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Francouzsko-český obchod roste, 
proto je veletrh v Brně důležitý

T ěší mě, že se dvacet francouzských firem specializova-
ných na výrobu strojů a strojních komponentů, ale také 
plastikářů rozhodlo zúčastnit jubilejního 60. ročníku 

Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně a jsou tak 
součástí Francouzského pavilonu pořádaného Francouzsko-čes-
kou obchodní komorou. 

Strojírenství je základem veškerého průmyslu. Všechny obo-
ry využívají jeho výrobky a know-how: automobilový, letecký, 
energetický, stavebnictví, doprava, elektronika, informatika, 
potravinářství, zdravotnictví, chemie a další. Strojírenství 
ve Francii zaměstnává 620 tisíc zaměstnanců, což představuje 
21 procent všech pozic v průmyslu. Know-how průmyslového 
strojírenství je navíc zdrojem konkurenceschopnosti fran-
couzské ekonomiky. Každý druhý francouzský zaměstnanec 
v tomto sektoru pracuje pro export a 40 procent obratu plyne 
z vývozu.

Proto je důležitá přítomnost francouzských společností 
na tomto průmyslovém veletrhu, největším ve střední a vý-
chodní Evropě, na němž reprezentují francouzské strojíren-
ství. 

Francie buduje s Českou republikou dlouhodobé ekonomic-
ké partnerství, které se rozvíjí stále intenzivněji a dynamicky, 
jak z pohledu vzájemné obchodní výměny, tak z pohledu 
investic. Francie je pátým největším obchodním partnerem 
České republiky. V roce 2017 dosáhla vzájemná obchodní vý-
měna nového rekordu ve výši 11,5 miliardy eur, tedy o 10 pro-
cent více než v roce předchozím (údaje poskytl Francouzský 
celní úřad, Douane française – pozn. red.). Francie je podle 
Francouzské národní banky (Banque de France) také třetím 
největším investorem v celkovém objemu investic. Ty činily 
v roce 2017 9,7 miliardy eur. 

Více než 1200 českých společností, v nichž mají podíl 
francouzští akcionáři, z čehož 500 jsou dceřiné společnosti 
velkých francouzských firem, zaměstnává na sto tisíc osob 
v tak rozličných sektorech, jako je automobilový průmysl, 
veřejné služby pro města a obce, energetika, farmacie nebo 
kosmetika. Francouzské firmy jsou často lídry v oboru, 
do kterého investovaly: Toyota Peugeot-Citroën v automobi-
lovém průmyslu, Komerční banka, filiálka Société Générale 
v bankovnictví, Veolia a Suez ve vodárenství, Sanofi a Servier 
ve farmacii. Všechny tyto společnosti mimochodem reinvestu-
jí velkou část zisků v České republice, což svědčí o atraktivitě 
jejich českého působení. 

S cílem udržet tento dynamický rozvoj podepsali francouz-
ský prezident Emmanuel Macron a český premiér Andrej Babiš 
nový akční plán strategického partnerství pro období let 2018 až 
2022. Stalo se tak 30. června letošního roku na společné schůzce 
ve Francii, jež se konala u příležitosti oslav 100 let od vzniku 
bývalého Československa. Partnerství se zaměří na posílení vzá-
jemné spolupráce ve všech oblastech, zejména pak vzájemného 
obchodu. 

Francie buduje s Českou republikou oboustranně výhodné 
ekonomické partnerství. Francouzské firmy podporují inves-
tice do technologicky významných sektorů. Plně tak přispívají 
k rozvoji a skvělým výsledkům českého průmyslu v oblastech 
s vysokou přidanou hodnotou. Dále zvažují vstup či rozšíření pů-
sobení na českém trhu díky dvěma faktorům: česká ekonomika 
konstantně a kvalitativně roste a pracovní síla, zejména inženýři, 
zůstává velmi kvalitní. Francie má zájem sdílet své zkušenosti, 
aby se mohla podílet na velkých projektech české infrastruktury, 
jako jsou dostavba jaderných elektráren nebo modernizace že-
lezniční sítě. Navíc hodlá podpořit francouzské a české exportéry 
v jejich společných projektech ve vybraných třetích zemích 
mimo Evropskou unii. 

Investice českých společností ve Francii dosáhly v roce 2017 
podle Banque de France 500 milionů eur. Potenciál je však 
daleko vyšší. Přesto se v poslední době začaly české investice 
významně navyšovat a proudily zejména do oblasti energetiky, 
ale také médií, zdravotnictví a digitálních technologií. Polostátní 
skupina ČEZ koupila park devíti větrných elektráren ve Francii. 
Skupina EPH prostřednictvím své české dceřiné společnosti 
Czech Media Invest získala dvě česká rádia ze sítě Lagardère. 
Skupina Penta nově vlastní šedesátiprocentní podíl ve společnos-
ti Docteur Santé z Bordeaux, která se specializuje na softwarová 
řešení pro lékaře a pacienty. Český investiční fond Inven Capital 
investoval do francouzského start-upu Vulog, světového lídra 
technologií pro sdílenou přepravu. 

Čeští investoři jsou důkazem úspěchu významných reforem 
francouzské vlády, které měly za cíl posílit atraktivitu Francie 
jako takové a jejího území a přitáhnout zahraniční investory. 
Rád bych také zdůraznil, že ekonomická strategie francouzské 
vlády stojí na dvou hlavních pilířích právě probíhajících refo-
rem. Prvním z nich je „uvolnění tvůrčí energie“, což má pomoci 
dlouhodobě obnovit pevné základy francouzské ekonomiky 
pomocí zavedení daňových úlev povzbuzujících k podstu-
pování či nesení rizik. Což znamená být odvážnější a nebát 
se únosně riskovat. Jde také o zjednodušení právního rámce 
a přizpůsobení odborného vzdělávání a učňovství potřebám 
na trhu práce.

Z plánovaných opatření bych vypíchl především snížení daní 
pro firmy na 25 procent do roku 2022. Druhý pilíř reforem tvoří 
rozvoj digitálních technologií a trvale udržitelného průmyslu, 
v čemž vidíme skutečnou průmyslovou revoluci, která před-
stavuje historickou příležitost tvořit hodnoty a zároveň plnit 
požadavky na ochranu životního prostředí. K realizaci má vládě 
pomoci Velký investiční plán v objemu 57 miliard eur na pět let. 
Tím se má podpořit ekologický rozvoj, vzdělávání, konkurence-
schopnost firem a digitální transformace. n  

Philipp Brunel  
Vedoucí ekonomického oddělení  

a ekonomický rada francouzského  
velvyslanectví v Praze
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Denně
vytáhnu

krabku

NEKOUŘÍTE A ŽIJETE ZODPOVĚDNĚ?
DÍKY TOMU U NÁS ZAPLATÍTE MÉNĚ.
Získejte slevu až 25 % na vybraná 
pojištění invalidity s rizikovým 
životním pojištěním.

axa.cz
Produkt ActiveLife nabízí AXA životní pojišťovna a.s. se sídlem Lazarská 13/8, 120 00  Praha 2. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem 
není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí.
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Na Češích oceňuji  
jejich pragmatismus 

V Česku žijete dvacet let, takže jste Čechy poznal téměř doko-
nale. Čeho si na nich ceníte ve srovnání s Francouzi? 
Oceňuji jejich pragmatismus, schopnost přizpůsobit se a umění 
jít dál bez melodramatických projevů. Nejlepším příkladem pro 
mě bylo rozdělení Československa. Naopak ve Francii najde-
me v aktuálním dění spoustu příkladů, že Francouzům tento 
přístup není vlastní. Zmínil bych také českou odolnost, která 
vám umožňuje překonat mnohé obtížné a složité historické 
okamžiky. 

Pamatujete si na své první dojmy z bývalého Československa, 
později Česka? 
V prvním okamžiku jsem měl smíšené pocity, protože jsem obje-
voval město. Praha byla velmi neudržovaná, ale zároveň nabízela 
architektonické skvosty. Čekala na své zhodnocení. Objevoval 
jsem také pro mě zcela neznámý národ, protože tehdejší železná 
opona činila ze zemí střední a východní Evropy jednotnou šeď. 
Tedy alespoň z pohledu Západu. Většina lidí ze Západu tehdy 
nerozlišovala mezi národy ani mezi státy, protože jen málokdo 
toto území navštívil. Na začátku devadesátých let jsem měl pocit, 
že lidé jsou šťastní, že zde došlo k převratu. Hlavu měli opět 
vztyčenou, nadšení bylo přímo hmatatelné, i když cesta vedla 
do neznámých vod. 

Jak se za těch dvacet let změnily český trh a společnost? 
Viděl jsem nejprve pozvolný a pak velmi rychlý rozvoj směrem 
ke konzumní společnosti, která se čím dál tím více podobá té 
v západní Evropě, což koneckonců není až tak daleko od Pra-
hy. Změnil se i způsob myšlení, zejména díky porevolučním 
generacím, které pomohly české společnosti k rychlému výkonu 
a smazání náskoku západních společností. Česko, v evropském 
měřítku poměrně malá země, disponuje velmi mocným průmy-
slem, který představuje 30 procent HDP, zatímco ve Francii je to 

Mnohé země západní Evropy mohou podle nového 
prezidenta Francouzsko-české obchodní komory 
Rolanda Georgese Bourgeoise závidět Česku jeho 
současný ekonomický růst. „Negativním důsledkem 
této situace je citlivost české ekonomiky na výkyvy 
evropské poptávky. Proto je důležité, že se české 
firmy již teď rozhlížejí po mimoevropských trzích, 
aby podpořily svůj růst a zároveň zmírnily riziko při 
propadu evropských trhů,“ říká.

pouhých 10 procent. Česká společnost se proměnila, moderni-
zovala, ale zároveň si uchovala některé charakteristiky, které zde 
existovaly už v první polovině 20. století. 

Téměř celou kariéru jste strávil v jedné firmě, čím se zabývá? 
Na konci studií mi nabídli místo inženýra ve firmě Pont-a-Mou-
sson, která se specializuje na rozvody pitné vody. Říkal jsem si: 
Uvidím, zkusím to. A ve firmě jsem zůstal 20 let a nikdy jsem 
se ani chvíli nenudil. Dnešní Saint Gobain zaměstnává v Česku 
ve 14 výrobních závodech více než čtyři tisíce lidí. 

Může vás z odborného hlediska ještě něco překvapit? 
Byl jsem překvapený mnohokrát. Pracoval jsem v době, kdy 
neexistovaly ani počítače, ani mobilní telefony. Svůj první mobil 
jsem dostal v roce 1997, tedy ve stejné době, kdy přicházely 
do Česka. Jistě vás pobaví, že jsme s kolegy s velkým překvape-
ním zjistili, že z telefonu se dá posílat i text, což byla zcela ne-
představitelná věc i ve Francii, která používala Minitel. Průmysl 
udělal velký skok, a to nejen v Česku, přestože musel dohánět 
velkou mezeru. Stačí se podívat na vozy Škoda ze začátku deva-
desátých let a na dnešní modely. To je přece evidentní pokrok. 
A takových příkladů je mnoho. 

Často se mluví o Průmyslu 4.0, jak se projevuje ve vašem 
oboru? 
Dnes se Průmysl 4.0 dotýká všech hráčů v automobilovém 
průmyslu, výrobců i dodavatelů, ale jde to i mnohem dál. 
Ve výrobních závodech Saint Gobain jde rostoucí automatiza-
ce a digitalizace ruku v ruce s potřebou zvyšující se produkce. 
Nedostatek pracovní síly na českém trhu nás nutí investovat, 
pokud chceme zvýšit kapacitu, zlepšit produktivitu nebo změnit 
výrobky. Musíme minimalizovat počet zaměstnanců, protože je 
prostě nemůžeme sehnat. Automatizace nám umožňuje nahradit 
nedostatek dělníků, mistrů a kvalifikované pracovní síly. Tento 
vývoj je v zemi se stabilním počtem obyvatel a plnou zaměstna-
ností nevyhnutelný. 

Jak si představujete průmysl za 50 let? 
Průmysl se bude i nadále vyvíjet směrem k robotizaci, 
automatizaci, digitalizaci stejně jako všechna odvětví lidské 
činnosti. V průmyslu je využití robotů, které budou pracovat 
vedle lidí nebo s nimi, nevyhnutelné. V budoucnosti už lidé 
ve výrobě nebudou vykonávat těžké, namáhavé nebo nebez-
pečné práce. Průmysl 4.0 vyžaduje více schopností v oblasti 
technologií, techniky, informatiky, robotiky. Tato výzva se 
však netýká jen průmyslu, ale v první řadě vzdělávání. Právě 
vzdělávání je pravděpodobně největší výzvou nejen v Česku, 
ale všude na světě. Je potřeba připravovat lidi na povolání, 
která vznikla teprve nedávno. Anebo dokonce ještě ani  
neexistují. 

Je potřeba 
připravovat lidi 
na povolání, která 
vznikla teprve 
nedávno. Anebo 
dokonce ještě ani  
neexistují.
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ROLAND 
GEORGES  
BOURGEOIS (61)  

Do bývalého Československa 
přijel poprvé v roce 1991, 
protože dostal na starost 
obchodní styky v regio-
nu, který západní Evropa 
teprve objevovala. Do Prahy 
se i s rodinou přestěhoval 
v roce 1998. Dvacet let strávil 
ve službách společnosti, kte-
rá je dnes součástí skupiny 
Saint-Gobain, jejímž je  
v současné době jednatelem. 
V roce 2013 se stal členem 
představenstva Francouz-
sko-české obchodní komory 
a 18. dubna 2018 byl zvolen 
jejím prezidentem. 
Vystudoval ENS Géologie 
v Nancy a Institut Supérieur 
des Affaires (Jouy-en Josas/ 
/MBA – 3eme cycle HEC). 
Tvrdí o sobě, že je Evropa-
nem s francouzským pasem. 

Česko zažívá v porovnání s některými státy EU neobyčejný 
růst, nemůže to však být až nebezpečné?
Česká republika zažívá ekonomický růst, který jí mohou mnohé 
země západní Evropy závidět, a to již delší dobu. Útraty domác-
ností stoupají a ženou ekonomiku kupředu společně s průmys-
lem, který je v dobré kondici. Mnoho místních výrobních závodů 
se rozrostlo tak, aby vedle lokálního trhu mohly obsloužit celý 
region, západní Evropu i další oblasti. Některé výrobní jednotky 
jsou v poměru k velikosti země značně naddimenzované, ale 
plně vyhovují evropskému trhu, který vstřebá většinu českého 
exportu. Negativním důsledkem této situace je citlivost české 
ekonomiky na výkyvy evropské poptávky. Proto je důležité, že 
se české firmy již teď rozhlížejí po mimoevropských trzích, aby 
podpořily svůj růst a zároveň zmírnily riziko při propadu evrop-
ských trhů. 

V Česku chybějí zaměstnanci, ve Francii práce. Existuje 
společné řešení? 
Stav téměř plné zaměstnanosti je nejen v Česku, ale také na Slo-
vensku, blíží se k němu i Polsko a Rumunsko. Blízká země, která 
ještě může nabídnout zaměstnance, je Ukrajina. V nejbližších 
letech je to velká výzva pro český stát i firmy. Existují iniciativy, 
které mají za cíl propojit nabídky a poptávku práce v Česku 
a ve Francii. Řešením pro firmy je vzdělávání vlastních zaměst-

nanců pro neobsazené pozice. Jde o realistický a účinný přístup, 
který je však náročnější na čas i finance. 

Domluvíte se česky a slovensky, je znalost cizího jazyka pro 
byznys nezbytná? 
Abych řekl pravdu, mluvím spíše „československy“, takže ne-
mluvím dobře ani česky, ani slovensky. Pro každého Francouze 
nebo jakéhokoliv cizince, který se zde rozhodne trvale usadit, je 
znalost jazyka nutná. V podnikání si vystačíte s angličtinou. To, 
co bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, je dnes docela dobře 
možné, tedy v některých profesích. Pokud však chcete budovat 
a rozvíjet dlouhodobé a spolehlivé vztahy, znalost jazyka ničím 
nenahradíte, i pokud by byly jazykové znalosti zpočátku jen 
velmi povrchní. Vaši partneři to vždy ocení. Bez znalosti jazyka 
se dá žít, ale se znalostí jde všechno mnohem lépe. Stejné je 
to pro Čechy, kteří by se rozhodli podnikat ve Francii. Pro ně je 
francouzština zcela evidentně zásadní. Bez ní se prostě neobe-
jdou. U mladších generací se to mění, ale procentuálně najdeme 
ve Francii podstatně méně lidí hovořících korektní angličtinou, 
než je jich v Česku. Pokud chcete vyvážet do Francie, musíte 
mluvit francouzsky nebo si najít dobrého tlumočníka, zvlášť při 
obchodování a podnikání mimo největší města. Lidé ze zemí 
s menší populací mají vždy větší tendenci učit se cizí jazyky těch 
velkých zemí, které tuto potřebu nepociťují. n  Vít Chalupa
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Inovace pomáhají skupině AXA 
v Česku a na Slovensku růst

Skupina AXA oznámila za první polovinu roku 2018 rekordní 
výsledky. Čemu je přičítáte? 
Skupina AXA v České republice a na Slovensku pokračovala 
v první polovině letošního roku v růstu ve vybraných segmen-
tech svého podnikání. Dosáhla rekordního pololetního zisku 
téměř půl miliardy korun. To je meziroční nárůst o 46 procent. 
Skvělých hospodářských výsledků dosáhla skupina AXA v České 
republice a na Slovensku kvalitou poskytovaných produktů a slu-
žeb, zapojením a profesionalitou svých zaměstnanců, vlastních 
finančních poradců a externích partnerů. Hnacím motorem byla 
vysoká retence klientů, tedy jejich zůstávání u nás. 

Čím jste dosáhli toho, že od vás klienti neodcházejí? 
S našimi vlastními finančními poradci a externími partnery 
pracujeme na tom, abychom mohli našim klientům nabízet nej-
vhodnější řešení. Klademe velký důraz na péči o klienty a jejich 
udržení ve všech produktových řadách, procesech a službách. 
Retence je pro nás důležitým indikátorem klientské spokojenos-
ti, kterou chceme dále zlepšovat a rozvíjet. 

Hodně se hovoří o digitalizaci života. Ovlivňuje nějakým 
způsobem vaše podnikání a jeho výsledky? 
Pololetní hospodářské výsledky skupiny AXA v České republice 
a na Slovensku předčily očekávání. Na vysoké úrovni jsou jak v ma-
jetkovém, tak i v životním pojištění. Zlepšení ziskovosti je motivová-
no nejen zvyšujícími se prodeji, ale také vyšší efektivitou digitálních 
řešení podporujících distribuci. Více než 80 procent smluv bylo 
v první polovině roku 2018 zpracováno elektronicky. Téměř 50 pro-
cent všech škod v životním pojištění jsme vypořádali on-line. Tento 
inovativní přístup pomáhá skupině AXA v České republice a na Slo-
vensku zvyšovat zákaznickou spokojenost, kterou dokládá vysoká 
míra loajality zákazníků (Net Promoter Score) ve výši 42 procent. 

Jsou klientská spokojenost a loajalita důležitými ukazateli, 
které sledujete? 
Spokojenost zákazníků je základem k udržitelnosti našeho pod-
nikání. Dodává nám zpětnou vazbu, že jdeme správnou cestou. 
Inovace jsou nedílnou součástí naší DNA. Věříme, že budoucnost 
pojišťovnictví není jen o vyplácení škod. Naší misí je pomáhat 
lidem žít lepší život a stát se jejich partnery na každodenní bázi. 

Skupina AXA zaznamenala v první polovině letošního 
roku rekordní nárůst zisku o 46 procent. „Spokojenost 
zákazníků je základem k udržitelnosti našeho podni-
kání. Dodává nám zpětnou vazbu, že jdeme správnou 
cestou,“ říká v rozhovoru Robert Gauci, generální ředi-
tel skupiny AXA v České republice a na Slovensku. 

Co pro to konkrétně děláte? 
Jako první jsme v České republice a na Slovensku nabídli všem ři-
dičům bez rozdílu mobilní aplikaci AXA Drive, která jim pomáhá 
vylepšit styl řízení, což snižuje riziko nehod, a tedy počet škod. 
V tom jsou zájmy klientů i pojišťovny shodné. V rámci celé skupi-
ny hodně investujeme i do prevence u zdravotní péče. Samotné 
zdravotní pojištění sice v Česku nenabízíme, ale vybudovali 
jsme web Patalie.cz, kde se mimo jiné zabýváme otázkami zdraví 
a životního stylu. I to je vlastně prevence, protože pomáháme 
klientům porozumět, kde mohou vzniknout rizika, a radíme jim, 
jak překonat nesnadné životní situace. Také naši novou podzim-
ní reklamní kampaň jsme postavili na prevenci. 

O čem ta kampaň je? 
Mnoho z nás podceňuje rizika spojená s kouřením, nezdravým 
životním stylem a význam pravidelných návštěv u lékaře. Když 
pak nastanou zdravotní problémy, jejich léčba zabere více času, 
peněz a energie. Kampaň stojí na kontrastu sloganu, který budí 
dojem nezodpovědného chování a vizuálu ukazujícího pravý 
opak. Teprve jejich spojením se dokresluje celý příběh a přichází 
pointa s důrazem na prevenci. Ta z našeho pohledu nepřináší 
pouze produktové benefity, ale především vyšší kvalitu života. 
Téma zdravotních problémů plynoucích z kouření je stále velice 
silné. Stejně tak zdravý a zodpovědný životní styl či preventivní 
lékařské prohlídky. Pokud naše kampaň přispěje k jejich zviditel-
nění, budeme to považovat za její velkou přidanou hodnotu. 

V posledních letech se také mluví o spolupráci start-upů 
a velkých společností. Jste na tomto poli aktivní? 
Letos jsme se stali strategickým partnerem nejstaršího soukro-
mého akcelerátoru ve střední a východní Evropě – Start upYardu. 
V AXA věříme, že inovace jsou hnacím motorem pro vybudování 
lepšího světa pro naše děti a všechny budoucí generace. V naší 
filozofii společensky odpovědné firmy není jen vyplácení pojistek. 
Chceme pomáhat lidem. Abychom toho dosáhli, musíme být aktiv-
ním hráčem na poli inovací. Jedině tak můžeme vytvářet nejlepší 
řešení pro potřeby lidí a pomáhat budovat lepší svět. n  /par/

ROBERT  
GAUCI (46)   

V roce 2016 se stal generálním 
ředitelem skupiny AXA v Čes-
ké republice a na Slovensku. 
Předtím pracoval jako CEO 
Alico/MetLife v Itálii, následně 
jako provozní ředitel AXA Italy. 
Vystudoval ekonomii na Uni-
verzitě Versailles-St Quen-
tin, bankovnictví a finance 
na Univerzitě Paris-X Nanterre. 
Je ženatý, má jedno dítě, mluví 
francouzsky, anglicky, italsky 
a řecky. 
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Francouzská restaurace Art Nouveau 
v Obecním domě letos v březnu osla-
vila 20 let. Obecní dům patří k jedné 
z nejvýznamnějších kulturních pa-
mátek pro český národ, a to nejen 
v souvislosti jedné z nejstarších sta-
veb, ale také místem, kde si v letoš-
ním roce připomeneme oslavu 100 let 
založení Československé republiky. 

Francouzská restaurace, která se nachází 
v pravém křídle Obecního domu, byla otevřena 
na Silvestra roku 1911. Uchvátí vás nejen 
původní dekor, ale také noblesní atmosféra, 
která na vás dýchne ihned při vstupu 
do restaurace. Francouzská kuchyně pod 
vedením šéfkuchaře Patrika Bečváře, člena 
Národního týmu kuchařů a cukrářů, se může 
chlubit nejen jeho výtečnými pokrmy, ale také 
celkovým vítězstvím, které vybojoval letos 
v dubnu společně s celým týmem na Mistrovství 
světa v Singapuru. V současné době se 
připravuje na prestižní soutěž, která proběhne 
na konci listopadu v Lucembursku. 

Noblesa a skvělá gastronomie ve Francouzské 
restauraci Art Nouveau

ným plzeňským pivem a živou folklorní hudbou. 
A kde začít váš gastronomický zážitek? Určitě 
v jednom z pražských nejstarších barů. Ame-
rický bar nabízí širokou škálu světových likérů, 
whisky a míchaných koktejlů, které si můžete 

Jen o poschodí níže se nachází tradiční česká 
pivnice a restaurace spolu se sálem, kde si jistě 
pod vedením šéfkuchaře Svatoslava Skřipce 
pochutnáte na té nejlepší pečené kachně, jakou 
jste kdy jedli, doprovázenou skvěle vychlaze-

vychutnat před samotnou večeří jako aperitiv, 
nebo digestiv. Tmavý interiér místu přidává 
na intimnosti a romantice. 

Francouzská restaurace je dlouhodobě jedním 
z hlavních catererů prezidentů České republiky. 
Tradičně můžete ochutnat speciality Francouz-
ské restaurace na Českém či Československém 
plese, Prague food festivalu či Grand restaurant 
festivalu. Catering Francouzské restaurace 
nesmí chybět ani na svatbách a oslavách 
po celé republice. Během celého roku můžete 
ochutnat denní menu, které pro vás šéfkuchař 
spolu s týmem kuchařů a cukrářů pod vedením 
šéfcukrářky Adély Hostáškové připravuje každý 
den od 12 do 16 hodin. Nevšedním zážitkem 
jsou také nedělní brunche, které se konají 
každou první neděli v měsíci. V současné době 
se můžete těšit na brunch k 100. výročí zalo-
žení Československé republiky, který se koná 
7. a 14. října. Celý tým Francouzské a Plzeňské 
restaurace pro vás také tento rok již tradičně 
připravuje TAKE AWAY, které si lze objednat již 
v polovině prosince. 

french_1_2.indd   1 12.9.2018   13:51:31
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Školení zaměstnanců je časově 
náročné a náklady na něj se šplhají 
do astronomických částek. Problém 
však lze nyní efektivně řešit díky 
virtuální realitě. 

Česká republika se potýká s absolutním nedostatkem 
volné kvalifikované pracovní síly na trhu. V boji o za-
městnance je potřeba neustále školit nové pracovníky. 
Díky Virtuální realitě však školení nezdržuje od výroby, 
neubírá čas již tak vytíženým zkušeným zaměstnancům 
a k dispozici je kdykoliv, takže nezávisí na volném času 
školitele či dostupnosti výrobních prostor. Jeden účast-
ník výcviku ve virtuální realitě potřebuje jenom 3 x 3 
metry vyhrazeného prostoru.

První projekty už běží
Řeč přitom není o žádném trendy prototypu bu-
doucnosti – systém zaškolování ve virtuální realitě 
od francouzské společnosti Atos již v praxi provozuje 
například i strojírenská firma z Humenného, Andritz 
Slovakia, která ho využívá na tréning montáže kon-
krétního stroje. Aplikace virtuální reality tak klien-
tovi vyřešila nedostatek kvalifikovaných odborníků 
na trhu.

Pro ČEPS byl zpracován virtuální model rozvodny 
velmi vysokého napětí v Hradci u Kadaně. V součas-
nosti se používá na virtuální prohlídky, je však možné 
jeho rozšiřování i o další funkcionality. V úvahu připadá 

například nácvik servisních činností na zařízeních roz-
vodny, nebo interaktivní nácvik zvládání havárií.

Návratnost do roka
Virtuální realita se ještě donedávna považovala 
za příliš nedostupnou pro reálné využití v českých 
podmínkách. Po letech vývoje byl však vytvořen flexi-
bilní systém, který je cenově dostupný. Virtuální kurzy 
jsou obecně vhodné pro firmy, kde je klasické školení 
nemožné nebo nákladnější. Hodí se například pro 
trénink servisních úkonů v nepřetržitých provozech 
v chemickém průmyslu, nebo k nácviku výrobních 
postupů na výrobních linkách. Příprava fyzické trénin-
kové linky je totiž velice drahá.  V takových případech 
je návratnost investice do virtuální reality velice rychlá 
– obvykle do jednoho roka. Využít se dá ale i v obo-
rech s vysokými personálními náklady, protože školení 
všech zaměstnanců zvládne obsluhovat jedna osoba. 

V současnosti je k použití připraven modul pro stro-
jírenský průmysl, ale technologie virtuální reality je 
vhodná pro všechna průmyslová odvětví a využít ji lze 
i v kancelářském prostředí. Například proto, že smazává 
vzdálenosti. Z jednoho centra můžete školit zaměst-
nance po celém světě. Lidé si nasadí brýle a ocitnou se 
v nasimulovaných prostorách, kde budou později pů-
sobit. Jednoduchý systém je možné připravit k použití 
do tří měsíců od dodání podkladů.

Systém je možné prohlédnout si a vyzkoušet na Mezi-
národním strojírenském veletrhu v Brně, kde má společ-
nost Atos svůj stánek. 

VIRTUÁLNÍ REALITA PŘINÁŠÍ FIRMÁM NOVÉ MOŽNOSTI



SPECIÁL

Francouzi představí špičkové technologie

Součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, 
který proběhne od prvního do pátého října, je již šestnáct 
let také Francouzský pavilon. Letos sdružuje na ploše  

300 metrů čtverečních celkem 18 vystavovatelů z oblastí přesné-
ho strojírenství, výroby strojů a komponentů, plastikářství nebo 
svářecí technologie. Na brněnský veletrh letos také zamíří dele-
gace osmi francouzských firem z regionu Occitanie. Pořadatelem 
Francouzského pavilonu i celé obchodní mise je Francouzsko-
-česká obchodní komora.

Svářecí show pro návštěvníky na stánku G2/5 si společně při-
pravily společnosti Air Liquide a Gys, přední francouzský výrobce 
svařovací techniky, Air Liquide číslo jedna na technické plyny 
a spolupráci firmy zahájily speciálně u příležitosti Francouzského 
pavilonu na MSV. Firma Numalliance předvede na stánku B5 pří-
mo v chodu jeden ze svých CNC strojů na ohýbání trubek a drátů. 

Velmi silné zastoupení ve Francouzském pavilonu mají plas-
tikářské firmy. V pavilonu G1 se představí specialista na extruzi 
a koextruzi technických plastových trubek a profilů ABI Profils. 
V těsné blízkosti pod vlajkou Francie bude Addiplast, jeden 
z hlavních evropských výrobců kolorovaných plastových slouče-
nin a předsměsí pro automobilový průmysl. Třetím plastikářem 
ve Francouzském pavilonu je Vernicolor, specialista na kolo-
rované vstřikované plastové díly pro automobilový průmysl, 
elektroprůmysl nebo kosmetiku. 

Francouzsko-česká obchodní komora je členem sítě francouz-
ských obchodních a průmyslových komor CCI France Internatio-
nal, jejímž partnerem je i regionální hospodářská komora CCI 
International Occitanie. FČOK a jihofrancouzská obchodní komo-
ra společně iniciovaly vznik zmiňované podnikatelské delegace 
osmi firem z okolí jihofrancouzských měst Nîmes a Toulouse, 
která jsou spojována s leteckým průmyslem. Francouzské firmy 
budou objevovat potenciál jihomoravského regionu, vystavo-
vatele ve Francouzském pavilonu i na veletrhu obecně a také 
se v rámci předem dojednaných obchodních schůzek setkají 
s potenciálními českými partnery.

„Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi nadále roste. Česko 
zůstává druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Fran-
cie z nových členských států Evropské unie. Zároveň je Francie 
dlouhodobě pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem 
České republiky a také pátým největším investorem,“ říká Michal 
Macko, obchodní manažer a zástupce ředitele Francouzsko-české 
obchodní komory.

V úterý 2. října od 16 hodin proběhne mezi stánky v pavilonu 
V50 a V51 Francouzsko-italsko-český koktejl, který oficiálně 
zahájí 16. ročník Francouzského pavilonu. 

Francouzsko-česká obchodní komora se již více než 20 let vě-
nuje rozvoji francouzsko-české podnikatelské komunity, obchod-
ních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň je podporovatelem 
myšlenky jednotné Evropy. Sdružuje více než 300 členských 
společností, pořádá na 70 akcí ročně a více než 70 firem ročně vy-
užije služeb obchodního oddělení FČOK pro vstup na zahraniční 
trh nebo služeb podnikatelského inkubátoru. n  /chal/

VYSTAVOVATELÉ VE FRANCOUZSKÉM PAVILONU 2018
Společnost Internetová stránka Obor, zaměření
ABI PROFILS www.abiprofils.cz Výroba technických plastových profilů a trubek 

(extruze a koextruze). 
Addiplast www.addiplast-group.com Sloučeniny pro (petro)chemický, automobilový 

a elektrotechnický/elektronický průmysl. Vývoj 
a výroba speciálních polymerních materiálů.

Air Liquide CZ & SK prumysl.airliquide.cz Dodavatel průmyslových, potravinářských 
a speciálních plynů.

CCI Occitanie www.occitanie.cci.fr Regionální hospodářská komora.
DEVEHO consulting www.deveho.com Implementace systému Sage ERP X3.
DIMO Maint www.dimosoftware.com Vývoj softwaru, specializace na systémy  

pro počítačově řízenou údržbu.
DOM France www.dom-france.fr Výrobce a distributor komponentů pro přenos 

mechanické energie.
GYS www.gys.fr Výroba zařízení pro obloukové svařování a nabíječek 

baterií.
HUTCHINSON LE 
JOINT FRANCAIS

www.oring.hutchinson.fr Výroba těsnicích systémů, O-kroužků, X-kroužků, 
USIT kroužků.

CHAMBRELAN www.chambrelan.cz Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární 
kolejnicová vedení.

LACHANT SPRING 
CZ

www.lachantspring.com Vývoj a výroba přesných pružin z kruhových 
i plochých profilů, obchod s dráty.

Numalliance www.numalliance.com Vývoj, výroba a prodej CNC strojů k ohýbání drátů, 
trubek a kovových pásů.

PRECIA MOLEN CZ www.preciamolen.com/cs Výroba, prodej, kalibrace, servis vah a vážních 
zařízení pro průmysl.

PRINTACK www.printack.com Vývoj softwaru pro tvorbu etiket, výroba 
průmyslových etiket.

SCS – Systèmes 
Climatiques Service

www.scs-se.com Vývoj, výroba, prodej a pronájem klimatických 
komor a podobných zařízení.

SIEBEC www.siebec.com Vývoj, výroba a kompletní dodávky průmyslových 
čerpadel, filtrů a odsávacích zařízení.

TOTAL ČESKÁ 
REPUBLIKA

www.total.cz Průmyslové oleje, plastická maziva a speciální 
kapaliny.

VERNICOLOR www.vernicolor.ro Automobilový dodavatel specializovaný na výrobu 
dekorovaných plastových dílů.

DELEGACE FRANCOUZSKÝCH FIREM Z REGIONU OCCITANIE
Společnost Internetová stránka Obor, zaměření

7tech www.7tech-ingenierie.com Specializované měřicí a testovací přístroje.
AC-Sperhi www.acsp-metrologie.com Výrobce mikrobiologických systémů odběrů vzorků.
Exavision www.exavision.com Výrobce specializované audiovizuální techniky.
MERIDIES www.meridies-plasturgie.

com
Vstřikování plastů, 3D a UV tisk.

MGS Přesné strojírenství.
NEWTEC Scientific www.newtec.fr Optická a elektronová mikroskopie.
Oil Services Limited www.osl-group.com Přesné obrábění.
TMI-Orion www.tmi-orion.com Výrobce měřicích systémů do náročných prostředí.

EXPORTUJTE SVŮJ 
ÚSPĚCH

ZÁZEMÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SKUPINY SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

kb.cz 800 521 521

Obchodujte v zahraničí s podporou našich 
expertů. Poradíme vám, jak ošetřit kurzová rizika 
a pomůžeme s investicemi do vývoje a výroby.

22601 KB CORP Export-Import 2018 inzerce E15 225x297 v01.indd   1 24.09.18   12:54
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vzdělávácí  
technologie 
třetího tisíciletí 
v průmyslu

Virtuální 
realita

digitalnitransformace.cz
Zjistěte více:

Trusted partner for your Digital Journey
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