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DIGITALIZACE 
ZEMĚDĚLSTVÍ NEBO 
TRADIČNÍ PRODUKCE? 
 

Vážení a milí čtenáři, 
 

léto je v plném proudu a zemědělci neví, kam dřív skočit. Ale my, co 
zemědělci nejsme, se na nejšikovnější z nich můžeme podívat v letním tv 
speciálu AMSP ČR a České televize „Toulavá kamera - Za rodinným 

stříbrem“, a to každý pátek v 18:25 h před Událostmi na ČT1 či v repríze 
hned v sobotu dopoledne. Zrovna v pátek 19. července jsme představili 
rodinnou farmu Zámečníkových „U Stromovouse“, kde Pepa Maršál 
pomáhal s přípravou kozího sýra. Farma získala i ocenění Regionální 
potravina za svůj Jesenický bochník. Jeho výroba je úplná věda, i proto 
se zakladatel farmy přihlásil na Vyšší odbornou školu potravinářskou  
v Kroměříži. Úspěch zaručila prvorepubliková tradice a jeho ruční 
zpracování. Klíčové je ovšem také kontrolní měření pH metrem během 
zrání, takže ke slovu přichází i digitalizace. Vítěznou chuť Jesenického 
bochníku ladil farmář celé 4 roky. Tak vida! Nenechme se zmást, že kdo 
nedigitalizuje, zahyne, ale berme vše selským rozumem! 
Přejeme Vám pěkné léto a na viděnou na Zemi živitelce 23. srpna, kdy 
před 1000 diváků oceníme všechny rodinné firmy ze seriálu na podiu  
v Pivovarské zahradě za přítomnosti protagonistky pořadu Ivety Toušlové! 
 
 

Eva Svobodová, MBA 
členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR 
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FARMA 4.0, co Vás čeká? 
 

 
 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2019 
 
Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu 

zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České 
republice a na Slovensku. Jednotlivé zemědělské obory jsou 
prezentovány napříč celým areálem, mají své pavilony a svůj vlastní 
program. Výjimkou nebudeme ani my 😊. Tento rok na Zemi Živitelce 
připravujeme pro naše farmáře a hospodáře veletrh praktických 
inovativních řešení pro malé a střední farmy a firmy podnikající 
v zemědělství.  
 

Po celou dobu výstavy (22. – 27. 8) se bude AMSP ČR prezentovat 
stánkem v pavilonu T2 k projektu Rok digitálního podnikání 2019, který je 

hlavním projektem asociace v roku 2019. Náš stánek je takzvaným ,,mini 
veletrhem praktických řešení´´ pro zemědělce a farmáře, kde můžete 
vidět například jak funguje ,,Chytrý kurník´´, dozvědět se jak ČSOB 
dlouhodobě podporuje české zemědělce a jejich investice. Můžete také 
získat další praktické tipy například pro export zboří, vidět ukázky 
inovativních technologií využitelných v zemědělství od agentury 

CzechInvest, a stejně mnoho dalších užitečných informací od společnosti 
Volkswagen Financial Services. 

 
 

Nevynechejte tento Mezinárodní agrosalón roku! 
Těšíme se na Vás! 
Vaše AMSP ČR :) 
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https://www.zemezivitelka.cz/


 

Speciální rubrika k tématu 
FARMA 4.0 🐑 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravit se na suché sezony 
znamená budovat i modernizovat infrastrukturu 
 

 
Sucho. Všemi a všude skloňované a rostoucím počtem lidí pociťované. 
Omezování spotřeby vody se dotýká už i naší středoevropské země  
a čím dál více se mluví o nutnosti vybudování nových vodních staveb za 
účelem opětovného udržení vody v krajině. Problémem ovšem je, že se 
o tom pouze mluví, a asi ještě nějakou dobu pouze mluvit bude. Možná 
nastal čas, aby se každý zamyslel nad svou budoucností a svými 
možnostmi, jak ji ovlivnit k lepší, méně suché verzi. 
 
V první linii těch, kdo se se suchem musí vypořádat, jsou samozřejmě 
zemědělci, pěstitelé, chovatelé. Zvláště v našich nejúrodnějších 
oblastech – v Polabí, na Hané, na jižní Moravě - již několik let pociťujeme 
nedostatek vody. Ovšem bez vody nelze žít. A nelze bez ní ani pěstovat, 
chovat, sklízet a spotřebovávat. A není to jen o tom, že je kukuřice nižší  
a obilí nese méně zrn. Následně rostou ceny potravin, které se najednou 

musí dovážet z větší dálky. Ubývá krmiva pro dobytek, protože neroste 
tráva, což nám zase zvedá ceny masa, mléka a může způsobit jeho 
nedostatek pro většinovou populaci. Schnou sady, vinohrady, pole, lesy.  
 
 
 

FARMA 4.0 

Digitální inovace 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ZDROJ 

ABB s. r. o. 
Generální partner projektu 
Rok digitálního podnikání 

2019 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

https://new.abb.com/cz
https://new.abb.com/cz


 
 

Podíváte-li se na geografii Česka, zajisté si všimnete, že se nám neříká 
„střecha Evropy“ bezdůvodně. Už od základních škol víme, že se u nás 
roztékají řeky do všech tří evropských úmoří, a to s sebou nese jeden 
podstatný fakt. Na naše území žádná voda nepřitéká. Naopak, všechna 
od nás odchází, odtéká do velkých evropských řek. Veškeré zásoby 
české sladké vody tvoří srážky, které spadnou v horách, případně 
podzemní zdroje, které ovšem vcelku hrozivě vyčerpáváme. A jestliže na 
Labi vídáme takzvané hladové kameny, jestliže ramena Dyje zcela 
vysychají, máme na obzoru skutečný problém.  
 

Řešením, které si již naštěstí mnohé společnosti i veřejní činitelé začínají 
uvědomovat, je obnovit či vybudovat závlahové systémy, případně 
nová vodní díla. V Česku byla v 70. letech minulého století 
vyprojektována a také zbudována poměrně široká zavlažovací síť. 
Jedná se o trubní sítě i čerpací stanice, případně také zásobní či 
přiváděcí kanály. Velká část této infrastruktury však zůstala zcela 
nevyužita a zchátrala do nepoužitelného stavu. Některá zařízení však 
fungují a pomáhají zemědělcům zavlažovat půdu v těchto suchých 
letech. Ovšem i tato fungující zařízení stárnou, opotřebovávají se a také 
technologicky zaostávají. Je tedy třeba je modernizovat a optimalizovat 
s ohledem na jejich široké využití v blízké budoucnosti a také je připravit 
na nevyrovnané rázy počasí, kterými nám klimatologové neustále hrozí. 
 
Modernizace stávajících zařízení zahrnuje obnovu jak stavební  
a technologické části, tak vybavení elektrickým zařízením. Čerpadla  
a další mechanické součásti musí být připraveny na větší objemy 
přečerpané vody a nepřetržitý provoz, ale zároveň vzájemně 
zastupitelná a také variabilní, pokud jde o celkový objem čerpání. 
Elektroinstalace a zařízení pak musí být dimenzovány tak, aby byly 
schopny spolehlivě a dlouhodobě obsloužit mechanickou část  
a samozřejmě co nejvíce šetřit energii. S přihlédnutím k rostoucím cenám 
energie se otázka úspor stává velmi aktuální, neboť ceny energií již 
dosahují skoro dvojnásobku cen předchozích let. Systém musí být 
dostatečně pružný k velkým i menším objemům a různým spotřebám 
energie. Také je třeba uživatelská přívětivost, aby se omezily servisní 
výjezdy a zemědělec či hospodář si mohl drobné rozdíly v nastavení 
korigovat sám a bez nutnosti mít fyzicky obsluhu na místě. Rozumnou 
variantou je pak volit jednotný systém (jedné značky), který je 
jednoduchý z pohledu zavádění, údržby, záruky a garance provozních 
parametrů. 
 
Značné úspory přináší moderní elektromotory, které jsou pochopitelně 
efektivnější než starší modely. Stejně tak nové konstrukční technologie 
využívajících reluktance – např. synchronní reluktanční motory – snižující 
celkové ztráty až o 40 %. Dalším užitečným pomocníkem, jednak pro 
úsporu energie a jednak pro šetření mechanických součástek, potažmo  
i elektromotorů, je samozřejmě frekvenční měnič. Regulace frekvence  
a tím i odběru proudu a otáček motoru a čerpadla nabízí značnou 
variabilitu, a tedy i větší možnosti využití celého systému.  
 
 

FARMA 4.0 

Digitální inovace 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Synchronní reluktanční motor 

ABB s měničem frekvence 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Při nynějších rychle rostoucích cenách energie se efektivita a úspory 
dostávají do popředí zájmu a zkracují dobu návratnosti investic skoro  
o polovinu. S poklesem cen v blízké době počítat nelze, spíše naopak,  
a tak je třeba hledat taková řešení, která při rostoucích cenách 
zachovají minimálně stávající standart na zařízeních se stejnými či nižšími 
náklady.   

 
Ukázkovým příkladem je řešení společnosti ABB pro čerpací zavlažovací 
stanici v Pasohlávkách. Stanice obsluhuje 1200 ha zavlažovatelné 
plochy, především zelinářsky využitelnou půdu, sady, vinice a také 

pastviny. Výkon čerpací stanice je špičkově 1,3 MW, čerpaný objem 
vody je až 1200 m3/s. Řešení dodané ABB a realizované firmou Hydro-X 

zahrnovalo 4 reluktanční motory o výkonu 75 kW a frekvenční měniče 
ACQ580. Očekáváná úspora je až 250 tis. Kč ročně. Pořizovací cena 
rekonstrukce byla 1,8 mil Kč. K provedenému řešení nám zadavatel 
uvedl: „Absolutní spokojenost. Zvýšená automatizace nám přinesla 
snížení hlučnosti, odpadního tepla, zvýšení efektivity, snížení mzdových 
nákladů, spotřeby elektřiny, a hlavně snížení pracnosti,“ uvedl Pavel 
Herko, ředitel Vinofrukt a.s., majitel a provozovatel čerpací stanice. 
 

 

 
Přehled o celé farmě z vašeho obýváku 

   

To nabízí technologie IoT neboli Internet věcí. Od hlídání odlehlých 
ploch, objektů, zvířat až po plodiny na poli. IoT je označení pro síť 
fyzických zařízení, které mezi s sebou vzájemně komunikují. V praxi to 
může znamenat například propojení lokální meteostanice, která měří 
vlhkost a PH půdy se zavlažovacím systémem. Na základě naměřených 
hodnot řekne meteostanice zavlažovacímu systému, ať například více 
zalévá. Škála využití je ale téměř nekonečná. Inspiraci naleznete v článku 
ZDE.  

ZDROJ 
Facebook Farma 4.0 

 

Jak to máte s roboty v zemědělství vy? 
 
Už žádné přehazování pytlů s bramborami holýma rukama. Dnes to přeci 

můžou dělat roboti. Jejich zavedení do zemědělství usnadní práci, zvýší 
produkci a ušetří nejedna bolavá záda. V zemědělském družstvu Vrbátky 
si sílu technologií uvědomili už v roce 2007. Od té doby využívají 
automatizovaný paletovací stroj, díky kterému dokážou naložit kamion  
s využitím celého nákladního prostoru. Ocelový stroj pomocí robotického 
kovového chapadla přenáší pytle brambor z balící linky přímo na palety. 
Více se dozvíte v článku ZDE.  

ZDROJ 

Facebook Farma 4.0 
 

 

 

FARMA 4.0 

Digitální inovace 

Čerpací stanice  
v Pasohlávkách 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.clevermaps.cz/blog/iot-prinasi-radu-vyhod-do-zemedelstvi?fbclid=IwAR2hYvA0oYr-6Xm9YMzcxC6NTZWlKWHQDO1LK3M2aJmg0M16BgG6A6V5RVM
https://logistika.ihned.cz/c1-66270170-na-veletrhu-kdysi-narazil-na-automaticke-paletovani-plodin-v-80-letech-se-tak-stal-prukopnikem-robotizace-zemedelstvi?fbclid=IwAR0_0UiA3fJuwQh_48_48o2YvpeCEGCPjpNcq0N0uBD3msN1Gr1yevurbJw
https://www.clevermaps.cz/o-nas


 

Přežvykování krav značí mnoho o jejich zdraví. 💚 

 
Žvejkometr. Zvláštní název pro technologii v zemědělství. Konkrétně se 
jedná o technologii SCR Heatime, která poskytuje kompletní řešení pro 
sledování zdraví a reprodukce krav.  

Přežvykování krav je úzce spojené s jejich zdraví. Doposud ale nebylo 
příliš možné ho sledovat.  
Žvejkometr monitoruje přežvykování a pokud hodnota klesne pod 
nastavenou hranici, mohou zootechnici zvíře ihned zkontrolovat a zjistit, 

jestli nemá zdravotní potíže. Tady technologie opravdu pomáhají. 
ZDROJ 

Facebook Farma 4.0 
  

Pěstování plodin na malém prostoru nad sebou.  
To je takzvané vertikální zemědělství. 🌿 

 
Má menší spotřebu energie, vody a produkuje méně odpadu. Vertikální 
farmy navíc můžou stát poblíž měst a metropolí, takže se potraviny 
nemusí dovážet z velké dálky. Tento způsob pěstování zároveň šetří místo 
a plodiny, v takových podmínkách rostou nejméně dvakrát rychleji než  
v přirozeném prostředí. Více podrobností naleznete ZDE.  

ZDROJ 
Facebook Farma 4.0 

 
Nezapomeňte zhlédnout sérii krátkých 
vzdělávacích videí k FARME 4.0 
 

AMSP ČR a platforma ,,…a teď česky´´ připravila sérii krátkých 
vzdělávacích videí 

ZDE pro lokální 
producenty a bio-

producenty, která se 
na tato témata 

zaměřují. Videa 
ukazují, jak důležité 

je v dnešní době 
propojení internetu  

a sociálních sítí  
s osobním stykem se 

zákazníky a jak lze 
využít technologie 
ve svůj prospěch.   
 

ZDROJ 
…a teď česky 
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E-Learningová platforma 

s online kurzem 
„Jak chytře na PRODEJ 

ZE DVORA lokálních 
produktů a biopotravin“ ZDE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

https://atedcesky.cz/vyukova-videa/
https://www.csas.cz/cs/korporace/articles/precizni-zemedelstvi-v-cesku?fbclid=IwAR32Ip_beWDpt_WeOXxzWT_xxE1K4tymkcpqCtyFxjS4sfP11stdKCSLdMk
https://atedcesky.cz/vyukova-videa/
http://farma.atedcesky.cz/
https://www.csas.cz/cs/korporace/articles/precizni-zemedelstvi-v-cesku?fbclid=IwAR32Ip_beWDpt_WeOXxzWT_xxE1K4tymkcpqCtyFxjS4sfP11stdKCSLdMk
https://atedcesky.cz/
http://amsp.cz/
http://farma.atedcesky.cz/


 
 

I malý farmář může mít svoji digitální 
kancelář 
 
Využijte aplikaci Onesoft Connect a vybudujte si svou 

jednoduchou digitální kancelář, kterou budete moci využívat 
odkudkoliv. Již nikdy nezapomenete na termíny smluv nebo 
revize svého vybavení. Jakoukoliv dokumentaci budete mít 
přehledně na jednom místě. Budete mít pohromadě všechny 
své agendy a úkoly s nimi spojené. Aplikaci OneSoft Connect si 
přizpůsobíte přesně podle Vašich potřeb, tak abyste z ní vytěžili 
maximum a mohli jste se v klidu věnovat svému hlavnímu 
podnikání. 

ZDROJ 
Onesoft Connect – kancelářské starosti nechte na nás 

 

 
Plasma, satelitní data a termosolární energie 
– CzechInvest podporuje využití nových 
technologií v zemědělství 
 
Objektiv státní podpory start-upů namířil svůj hledáček i na 
inovace v zemědělství. Agentura pro podporu podnikání  
a investic CzechInvest zapojila do svých programů již čtyři 
mladé firmy nabízející řešení pro efektivnější využití našich 
zemědělských produktů/surovin. Celý článek naleznete ZDE.  

 
ZDROJ 

czechstartups.org 

Revoluce v chovu slepic 
 
Doby, kdy se vstávalo se slepicemi jsou dávno pryč. I do oblasti 
jako je chov drůbeže proniká automatizace. Proč si život 
neulehčit? Jednou z každodenních povinností chovatele je 
otevírání a zavírání kurníku, aby drůbež neohrozili noční 
predátoři. 
S nápaditým řešením přichází autoři projektu Chytrý kurník, který 
nabízí chytrá automatická kurníková dvířka. Dvířka reaguji na 
pokles a vzestup hladiny osvětlení, autoři mysleli i na situace 
jako je například setmění při bouřce nebo měsíční svit.  
V připravované verzi Chickdoor SMART mohou chovatelé 
dokonce sledovat svůj kurník online v mobilní aplikaci, 
upravovat funkce dvířek, ovládat krmičku a další součásti 
kurníku. Chov slepic či jiných opeřenců se s chytrým kurníkem 
rázem mění v příjemný koníček. Více naleznete ZDE.  

ZDROJ 

Ing. Vojtěch Kolomazník, CEO 
Hexpeak s.r.o. 
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http://www.czechstartups.org/plasma-satelitni-data-a-termosolarni-energie-czechinvest-podporuje-vyuziti-novych-technologii-v-zemedelstvi/
https://blog.chytrykurnik.cz/
http://hexpeak.com/cs/
https://www.onesft.com/cs
http://www.czechstartups.org/plasma-satelitni-data-a-termosolarni-energie-czechinvest-podporuje-vyuziti-novych-technologii-v-zemedelstvi/
https://eshop.chytrykurnik.cz/
https://eshop.chytrykurnik.cz/


Co dalšího nás čeká  
 

v srpnu a v září 2019?  
 

 
 
Seminář: Jak systém na míru zrychlí vaše podnikání 
a k čemu slouží progresivní aplikace? 
 

Ať už pracujete v jakémkoliv oboru, krabicová řešení nikdy zcela nevyřeší 
vnitřní procesy vaší firmy. Pojďte s námi zjistit více o systémech na míru, 
která pracují pro Vaši firmu, zrychlují procesy a přinášejí do firmy nové 
peníze. Na konkrétních případech Vám ukážeme, jak lze různá odvětví 
digitalizovat a co všechno dnešní technologie dokážou. Ukážeme si  
v praxi, jak pracují progresivní aplikace a jaké jsou jejich největší výhody. 
Budete mít také možnost získat analýzu digitální připravenosti vaší firmy  
v hodnotě 40 000 Kč. 
 

o DATUM: 29. 8. 2019 

o ČAS: 9:00 – 13:00 
o MÍSTO: AMSP ČR, Praha 

 
 

Exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO 🔧⚙️ 
 

Návštěvníci nahlédnou do zákulisí tradičního a současně vysoce 
moderního výrobního závodu společnosti ŠKODA v Mladé Boleslavi. 
Pocítí, jak podlaha vibruje v rytmu transferových lisů, budou svědky toho, 
s jakou precizností se tu pracuje na detailech našich automobilů. 
 

o DATUM: 23. 9. 2019 
o ČAS: 10:00 – 12:00 

o DOPRAVA: 8:30 SVOZOVÝ AUTOBUS Z PRAHY A ZPĚT – MÍSTO BUDE 
UPŘESNĚNO 

 
 
 
Diskuzní stůl: Podnikání v digitální době 
 
Digitální Česko, co si pod tím představit? Příležitost nebo hrozba pro 
podnikání? Vzdělávání pro podnikání v digitálním Česku.  
 

o DATUM: 17. 9. 2019 
o ČAS: 15:30 – 17:00 

o MÍSTO: Budova P, TUL, Komenského 314/2, Liberec, V-Kristiánov 
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https://drive.google.com/file/d/1k26VFPN2NKG5LwOCzjrry99Xxkn9zKes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k26VFPN2NKG5LwOCzjrry99Xxkn9zKes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJIjSqszRaCKp29pXgzc1LXFE2CqlPym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJIjSqszRaCKp29pXgzc1LXFE2CqlPym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3DMm3MSnrqgWQXs0MA4IO8MQ5pqFSb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3DMm3MSnrqgWQXs0MA4IO8MQ5pqFSb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k26VFPN2NKG5LwOCzjrry99Xxkn9zKes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UnE8Zj9Yfk-tFgPh4qFaoOTDEYMrhP0/view?usp=sharing


Webinář ŠKODA AUTO 🔧⚙️ 
 

Digitalizace procesu komunikace ŠKODA AUTO ČR s dealerskou sítí  

a zefektivnění prodejního procesu pomocí tabletové aplikace Sales 
Support Tool. Více informací a registraci naleznete v pozvánce ZDE.  
 

o DATUM: 15. 8. 2019 

o ČAS: 13:00 – 14:00 
o PŘIPOJENÍ: DEN PŘED WEBINÁŘEM VÁM ZAŠLEME NA E-MAIL 

ODKAZ, PŘES KTERÝ SE NA WEBINÁŘ PŘIPOJÍTE. 
 
Festival vědy v Praze 
 
Dne 4. 9. 2019 budeme součástí Festivalu vědy v Praze. Letošní téma 
festivalu „Věda v profesích“ ukáže, že věda má rozmanité podoby  
a využití v každodenním životě. Budete si moci na vědu a její výsledky  
v různých profesích doslova „sáhnout“. Na mnoha venkovních 

stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) v Praze 6  
a v celé Technické ulici naleznete propojení pro mnohé těžko 
představitelného světa vědy a jejího praktického využití. Náš stánek Roku 
digitálního podnikání s ukázkou praktických řešení zde naleznete také 

😊. Pozvánku obdržíte do e-mailů v nejbližších dnech. Zatím více 
informací naleznete ZDE.  
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https://drive.google.com/file/d/1UNddm792F0dLlvPleDRg6e1K8UC5wos4/view?usp=sharing
http://www.festival-vedy.cz/


Aktuality a tipy na digitální 
vzdělávání, které Vás 
budou bavit! 📰👌 
 
 
 
Obsahová strategie pro Facebook v 8 krocích 
 
Firemní stránku na Facebooku dnes má kdekdo, zdaleka ne každý ale 
svůj profil spravuje efektivně. Postovat náhodné příspěvky nestačí, 
mnohem lepší je strategicky budovat značku a podporovat své 
byznysové cíle. Jak to ale udělat, když nemáte mnoho zkušeností  
s marketingem? Sestavte si jednoduchou obsahovou strategii pro 
Facebook podle 8krokového návodu Modrého ducha ZDE.  

ZDROJ 
Jakub Kašpar  

BlueGhost 

 
 
 

Expandujte do zahraničí pomocí digitálních nástrojů 
 
Uspět na zahraničních trzích není lehké, ale zejména sociální sítě mohou 
pomoci snadnějšímu navázání kontaktu se zákazníky v různých 
lokalitách. Podle OECD studie Future of Business využívají české malé  
a střední firmy sociální sítě k představení svých produktů (86 procent), 
informování zákazníků (79 procent), či přímo k prodeji výrobků a služeb 
(63 procent). Nicméně, pouze méně než 10 procent malých a středních 
firem obchoduje na zahraničních trzích. Přečtěte si článek o tom ZDE, jak 

firmy Mixit, Favi nebo Notino využívají sociální sítě k zahraniční expanzi. 
 

ZDROJ 
FACEBOOK 

 
Pozor na digitální a virtuální myšlení u MSP 
 
Malý a střední podnikatel či živnostník by se měl vyvarovat přehnaně 
digitálního či virtuálního myšlení. Je jasné, že ve vztahu se zákazníkem či 
investorem musí neustále pilovat svůj sociální jemnocit, jinak určitě 
nebude schopen plně využít přínos svého i dobře odvedeného díla. Jeho 
klient bude vždy vyvažovat profesionalitu při přístupu k zákazníkovi  
s kvalitou odvedené práce a její cenou. Celý článek naleznete ZDE.  
 

ZDROJ 
Ing. Drahoslav Matonoha 

Ředitel Akademie řemesel Praha – střední škola technická 
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které Vás budou bavit! 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

https://www.blueghost.cz/clanek/obsahova-strategie-pro-facebook/
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-expanduji-do-zahranici-vyuzivaji-k-tomu-digitalni-nastroje-122633.html
https://drive.google.com/file/d/1uHMSXpL1W7TDBKBNNXEsSqqD9W2fnFj4/view?usp=sharing
https://www.blueghost.cz/
https://www.blueghost.cz/clanek/obsahova-strategie-pro-facebook/


Digitalizace ve výrobě a prodeji čalouněného nábytku  
a matrací 
 
V květnu se konal, tak jako vždy v lichých letech, v Německu v Kolíně 
nad Rýnem Mezinárodní veletrh pro výrobu nábytku a interiérový design 
INTERZUM 2019, letos již šedesátý. Digitalizace byla skloňována na 

veletrzích, hojně navštěvovaných českými výrobci, ve všech úrovních - 
od digitalizace tisku, jednotlivých strojů, zařízení až po systémy propojující 

celou výrobu od vstupu materiálu do závodu. Digitalizace umožní třeba 
přenos dat do mobilu majitele, který si i na dovolené vše může 
zkontrolovat - využívání každého stroje, anebo pomocí čárového kódu 
řízení výrobního toku od skladů materiálu po celou výrobu až po 
expedici, prodej a různá dílčí využití. Celý článek naleznete ZDE.  

ZDROJ 

Ing. Helena Prokopová 
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

 

REKLAMAČNÍ PORTÁL – komunikace se zákazníkem je 
základ 

REKLAMAČNÍ PORTÁL umožňuje zadání, úpravu, sledování a vyřizování 
reklamací zákazníků. Není třeba vytvářet papírové doklady, vše je řešeno 
jednoduchým portálem. Naše řešení obsahuje veškeré informace dané 
legislativou, stanovené uživatelem, lze sledovat historii dané zakázky, 
veškeré aktuální údaje o dané reklamaci. Celý proces je možné 
nadefinovat podle reálných postupů uživatele.  Hlavní princip veškeré 

správy je dán definovanými přístupovými právy. Důležité přínosy jsou 
jednoduché centrální řízení v případě vícero poboček, zjednodušená 
administrativa pro personál i zákazníka, efektivní průběžná komunikace 
se zákazníkem pomocí SMS nebo emailem a v neposlední řadě eskalace 
jakýchkoliv odchylek od standardního procesu. 

 

ZDROJ 
https://www.u-sluno.eu/ 
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https://drive.google.com/file/d/1XKY-FurwT_KEGXK-rhYlvxfLp3DNTPL4/view?usp=sharing
http://www.cech-cal.eu/
https://www.u-sluno.eu/
https://drive.google.com/file/d/1XKY-FurwT_KEGXK-rhYlvxfLp3DNTPL4/view?usp=sharing
https://www.u-sluno.eu/
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/


RDP 2019 v médiích 📰 
 
 
Aktualita AMSP ČR: Digitalizace zemědělství není žádné sci-fi 
 
Jarní vzdělávací akce AMSP ČR pro zemědělce „Jak chytře na prodej ze 
dvora“ měly nabito. Žně jsou nyní v plném proudu, a tak pro zemědělce 
není jednoduché se „utrhnout“ k nějakému vzdělávání. Proto jsme  
v rámci Roku digitálního podnikání 2019 připravili pro úsporu času 
zemědělců a farmářů 40 krátkých edukačních videí pro lokální 
producenty a bioproducenty, která jednoduše a srozumitelně ukážou, 
jak může digitalizace pomoci v zemědělském podnikání. Celý článek 
naleznete ZDE.  
 

BusinessInfo.cz: Roboty: Revoluce v českém maloobchodě?  
I data AMSP ČR pomáhají v přípravách na budoucnost 
 
Robotizace ohrozí do patnácti let v obchodním sektoru až sto tisíc 
pracovníků, kteří mohou přijít o práci. Celý článek naleznete ZDE.  

 
BusinessInfo.cz: AMSP ČR se snaží pomáhat českým firmám 
vyhledávat, zavádět a realizovat digitální inovace 
 
Zatímco tuzemské startupy si s digitalizací dokážou poradit velmi dobře,  
a často se prosazují na mezinárodní úrovni, další firmy nebo státní správa 
v tuzemsku velmi výrazně pokulhávají a dělají chyby. Celý článek 
naleznete ZDE.  
 
Digibiz.cz: 42 % českých podnikatelů nemá přesnou 
představu, co to jsou chytré služby, vyplývá z průzkumu 
AMSP ČR 
 
Téměř polovina (42 %) českých podnikatelů nemá přesnou představu, co 
to jsou chytré služby (typicky jde o aplikaci či web, který je vystavěný na 
základě znalosti potřeb zákazníků a zprostředkuje jim službu nejjednodušší 
možnou cestou). V praxi je však často využívají a nemusí se přitom jednat 
pouze o aplikace šité na míru. Celý článek naleznete ZDE.  
 
Marwick: Menší, ale digitální 
 
Investice do moderních technologií a digitalizace firem může 
živnostníkům i malým a středním podnikům pomoci udržet krok se 
zahraniční konkurencí. Jak to udělat správně?  
Celý článek naleznete ZDE.  
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http://amsp.cz/digitalizace-zemedelstvi-neni-zadne-sci-fi/
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/roboty-revoluce-v-ceskem-maloobchode-122731.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-21&utm_campaign=rss_portal
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-nezvladaji-digitalizaci-kvuli-tomu-jim-utikaji-zamestnanci-122811.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-21&utm_campaign=rss_portal
https://www.digibiz.cz/aktualita/firmy-sazi-na-data-ale-jen-necela-polovina-z-nich-ma-spravna/
https://drive.google.com/file/d/1JfxwpoNOqSOjtBLEPXjl2UhFpALy3jiE/view?usp=sharing
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https://new.abb.com/cz
https://www.csob.cz/portal/
https://www.mastercard.cz/cs-cz.html
http://www.skoda-auto.cz/
https://www.digiskills.cz/
https://www2.deloitte.com/cz/cs.html
https://www.economia.cz/
https://www.seznam.cz/
http://itradenews.cz/
https://www.blueghost.cz/?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT259ugUWOZPOhtagOx3kE5OQsgND8Vrd7I1ZypOaXhxdgv3Zpyf_jgQaAigsEALw_wcB
https://www.czechinvest.org/cz
https://www.facebook.com/


Podporovatelé 
 
Tvůrčí dílna obchodních dovedností, U&sluno a.s., CE-PA spol. s.r.o., 

PERFORMIA, spol. s r.o., Asociace pro komunikační nástroje a internet 
věcí, z.s., HAHN Automation, s.r.o., Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., 
Retailys.com s.r.o., Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, 
Jihočeská hospodářská komora, Entrydo s.r.o., ILA s.r.o., CORTIS 
Consulting s.r.o., Trivi a. s., Vltava Labe Media a.s, CzechInno, 
DigiKoalice, CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., Jan Kozumplík, Dexta, 
s.r.o., Buldok Marketing s.r.o., Moore Stephens s.r.o., DC VISION, s.r.o., 
Nadace ZET profesora Milana Zeleného, FLOWBOX s.r.o., SNADNEE, 

SKOUMAL s.r.o., FutLab (Byznyslab s.r.o.), ADVIS Marketing s.r.o., 
Algotech, a.s., Obchodní úspěch, SmartEdu s.r.o., Jihočeský 
vědeckotechnický park, a.s., UVM interactive s.r.o., České 
radiokomunikace.    

Univerzitní a středoškolská 
platforma 
 
UNIVERZITNÍ PLATFORMA: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta 

ekonomická, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, 

Vysoká škola finanční a správní, a.s., České vysoké učení technické -  
Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Masarykova univerzita -  Pedagogická fakulta, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická 
fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská 
fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, 
Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v 
Praze, MICEP. 

 
STŘEDOŠKOLSKÁ PLATFORMA: Střední průmyslová škola kamenická                  
a sochařská, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Střední 
škola Kateřinky – Liberec s. r. o., Střední odborná škola Jarov, Akademie 

řemesel Praha - Střední škola technická.  
 

Záštita 
 
Ing. Miloš Zeman, prezident ČR 
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR 
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR 
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR 
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí 
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, 
Vláda České republiky
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