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Firmy zavádějí moderní technologie proti covidu-19
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Energetická politika je historickým 
pilířem evropské integrace. Zavedení 

právních předpisů na úrovni EU zamě-
řených na zlepšení hospodářské sou-

těže mezi provozovateli elektroener-
getiky prostřednictvím postupné libe-

ralizace trhů s elektřinou a ukončení 
státních nebo regionálních monopolů 

však v praxi vedlo k růstu vlivu sub-
jektů mimo EU, které navíc nezříd-

ka těží z podpory domovských států. 
V  posledních deseti letech postave-

ní evropských společností ještě více 
oslabily snahy evropských institucí 

usilujících o globální změny v boji pro-
ti změně klimatu.

Tyto efekty spolu s  poptávkovými 
šoky vyplývajícími z  finanční krize 

v  roce 2008 významně snížily trž-
ní kapitalizaci velkých evropských 

podniků a  jejich investiční kapaci-
tu. V některých dnech vedla vysoká 

míra nadprodukce elektřiny z obno-
vitelných zdrojů dokonce k  tomu, 

že některé trhy zejména v Německu 
musely přistoupit k ochraně stability 

sítě i formou záporných cen. Tento jev 
je nevyhnutelným důsledkem obrov-

ských dotací vyplácených na obnovi-
telné zdroje energie, které jsou zvý-

hodněny i formou přednostního při-
pojování k  rozvodným sítím. Silná 

destabilizace ekonomické rovnováhy 
vedla k snížení bezpečnosti dodávek 

elektřiny v Evropě. Evropské institu-
ce, zejména Evropská komise, navíc 

dlouho zastávaly názor, že jejich 
mandátem není vytvářet evropské 

průmyslové šampióny, ale zajistit 
ochranu spotřebitele.
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Hospodářská komora doporučila fi r-
mám zapojit moderní technologie, pře-

hodnotit organizaci práce, zvýšit dez-
infekci provozů a nakoupit zásoby cer-

tifikovaných jednorázových ústenek, 
respirátorů a  dezinfekce pro zaměst-

nance, které vystačí na překlenutí epi-
demie do jara 2021.Z  průběžných v ýsledků nového 

a dosud neuzavřeného šetření Hospo-
dářské komory mezi podniky vyply-

nulo, že většina z  nich zásobila své 
zaměstnance ochrannými prostředky 

a sanitárními pomůckami (64 %), zvý-
šila osvětu a podporu informovanosti 

zaměstnanců (49 %) a  provedla změ-
ny v  organizaci práce (39  %), jako je 

např. směnný provoz, home offi  ce nebo 
rozdělení zaměstnanců do týmů. Pra-

videlně testují své zaměstnance 4 % 
firem, skoro desetina firem rozšířila 

zaměstnanecké benefity např. o vita-

miny a minerály, některé z nich i pro 
členy rodiny zaměstnanců.Zároveň roste počet firem, které 

nově zavedly do provozoven moderní 
technologie. Při přepočtu na všechny 

zaměstnavatele moderní technologie 
proti covidu-19 už aplikovalo více než 

pět tisíc podniků a jejich počty nadále 
rostou. Nejčastěji používají ionizátory 

vzduchu, speciální teploměry na měře-
ní teploty zaměstnanců a technologie 

na interní trasování zaměstnanců.CHYTRÉ NÁRAMKY
Příkladem takové technologie jsou 

chytré Bluetooth náramky C-19 Pro-
tector. Ty zaznamenávají vzájemnou 

přítomnost a sílu signálu mezi jednot-
livými zařízeními a při nedodržování

sociálního odstupu okamžitě upozorní 
uživatele vibracemi. V případě zjištění 

nákazy lze anonymizovaná dat
vést na jména a ř
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Čína díky svým technologickým znalostem a investičním možnostem hraje podle analýzy mezinárodní 

energetické poradenské společnosti Enerdata čím dál významnější roli nejen ve světové, ale i v evropské 

energetice. Rusko se v soutěži o evropský energetický trh omezuje na jadernou expanzi, a to zejména 

ve střední a východní Evropě. Za americkými investicemi v Evropě pak většinou stojí úspěšné 

technologické společnosti, které hledají příležitosti k investování do bezemisní energetiky.

Do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie 

a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky 

před nákazou covidem-19 na pracovištích. Firmy mimo jiné 

reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory týkající se 

snižování rizik plošného lockdownu. 64 %
fi rem (podle dosud neuzavřeného šetření Hospodářské komory) zásobilo své zaměstnance ochrannými prostředky a sanitárními pomůckami.
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ČÍNA SE UJÍMÁ VEDENÍ V SOUTĚŽI MOCNOSTÍ 
NA EVROPSKÉM ENERGETICKÉM TRHU 
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Jak během koronakrize i v budoucnosti podporovat české exportéry
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Výhodou systému ma nagemen-

tu bezpečnosti informací, standar-

dizovaného normou ČSN EN ISO/

/IEC 27001 je, že je dobrovolný a svou 

univerzálností se hodí prakticky pro 

všechny fi rmy, protože aktivy se vlast-

ně rozumějí jakékoliv informace, kte-

ré jsou klíčové. „Může tak jít o  osob-

ní data klientů, data z  vývoje urči-

tých produktů včetně technických 

nákresů a  plánů, autorské umělecké 

návrhy, zápisy z porad vedení, ale tře-

ba i  o  všechny prostředky na  ulože-

ní, zpracování a zabezpečení primár-

ních  – nebo jinak řečeno informač-

ních – aktiv. Každá společnost si musí 

sama určit, co jsou její informační 

aktiva a jak je chce chránit, aby zacho-

vala nejen důvěrnost, ale také dostup-

nost a integritu svých klíčových infor-

mací,“ říká Petr Imlauf, auditor systé-

mu řízení z Elektrotechnického zku-

šebního ústavu.

Motivací pro to, aby se fi rmy či insti-

tuce rozhodly k aplikaci normy a certi-

fi kaci, může podle něj být konkurenč-

ní výhoda. Pokud totiž fi rma poptává 

například tvorbu informačního systé-

mu, bude preferovat dodavatele, kte-

rý má své vnitřní procesy nastavené 

tak, aby nedošlo k  úniku informací. 

„Z mých zkušeností vyplývá, že moti-

vací může být i  získání větší důvě-

ry v  práci svého interního IT oddě-

lení. Ne každý vedoucí jeho životu, 

tedy procesům, pravidlům, požadav-

kům a rutině, detailně rozumí, navíc 

z  předchozích pracovišť může mít 

s chodem tohoto oddělení jiné zkuše-

nosti. Pokud tedy nastaví jasná pravi-

dla této normy, podle kterých se bude 

hrát, může se na své IT spolehnout.“

Pokračování na str. 23

tost navazovat nové obchodní vazby,“ 

zmiňuje Doležal. 

AKTUÁLNÍ SITUACE A PODPORA

od světové fi nanční krize v roce 2009. 

Dolů ji táhly především klesající fi rem-

ní investice a exporty, zatímco zvýšené 

vládní výdaje působily opačným smě-

rem,“ říká náměstkyně ministra prů-

Standard managementu bezpečnosti informací fi rmám a institucím, které se nemusejí řídit zněním 

kybernetického zákona, slouží jako propracovaný návod, jak efektivně chránit klíčová aktiva, zejména 

citlivá data. Pokud tyto společnosti navíc obstojí u auditu, kontrolujícího splnění požadavků normy, mohou 

získat od akreditovaného certifi kačního orgánu certifi kát a výrazně tak zlepšit svou pozici na trhu.

Agentura CzechTrade v tomto týdnu organizuje letos již podruhé akci 
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