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Díky společnosti ZAT má české
jaderné know-how dobré jméno
MARTINA BURDA

Západní Čechy – Ředitel divize Smart systémů firmy
ZAT, Plzeňan Václav Janoch,
spojil prakticky celý svůj
profesní život s touto společností. Sám říká, že je až
s podivem, když může akciová společnost, která patří
mezi zakladatele automatizace ve světě, fungovat jako
příjemná rodinná firma. Jde
o zcela českou společnost s
nejdelší historií v oboru a její
roční obrat se pohybuje
okolo třiceti milionů eur.

PŘÍBĚHY
PODNIKATELŮ
Společnost ZAT je předním
dodavatelem řídicích systémů pro energetiku a průmysl
ve světě. Ve svém oboru patří
mezi lídry v oblasti jaderné
i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů,
plynárenství a smart systémů. Jde o stoprocentně českou firmu, která příští rok
oslaví už 60 let působení na
trhu. „O náš řídicí systém
SandRA je ve světě opravdu
zájem. Naše technologie
a know-how najdete na
10 procentech jaderných

elektráren ve světě a 30 procentech v Evropské unii.
Systém SandRa je nasazený
například na obou jaderných
elektrárnách v České republice i na Slovensku. Aktuálně
realizujeme zakázky na jaderných elektrárnách ve
Finsku, ve Francii, v Maďarsku, na Slovensku i v Arménii. V České republice například řídí vodní elektrárnu
Lipno, teplárny Mělník
i Opatovice, na Slovensku
jsme aktuálně dokončili
projekt na vodní elektrárně
Gabčíkovo. Naše systémy
najdete také na polovině železničních tratí v České republice, v plynárenství, máme kompetence na výrobu
lékařských přístrojů a tak
dále,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy
společnosti ZAT a.s.
Zajímavé je také to, že
systémy z této firmy řídí jaderné elektrárny po celém
světě, dispečinky na Českých
drahách nebo třeba rychlovlaky v Jižní Koreji, ale můžeme je najít také v mateřské
školce v Plzni.

VELKÁ POMOC
V TELEMEDICÍNĚ
V souvislosti kolem situaci
s Covidem pomáhá produkt
společnosti ZAT také tolik

Radíme čtenářům
MICHAL KOREJS,
manažer NN Životní pojišťovny

Pojištění a roztroušená skleróza
OTÁZKA:
Sestřenici lékaři zjistili roztroušenou sklerózu. Kvůli
hypotéce je však pojištěná
jen na riziko smrti a invalidity, takže v tomto případě
nedostane nic. Dá se proti
této nemoci vůbec pojistit?
Olga Nerudová, Stříbřec

VÝROBA průmyslové elektroniky v závodě v Příbrami, kde ZAT
ročně zhotoví přes 70 tisíc kusů zboží. Foto: archiv společnosti ZAT

vytíženým zdravotníkům.
„Jde o další inovativní použití
bezdrátové technologie SimONet v oblasti, která se ve
zdravotnictví nazývá telemedicína nebo e-Health. Při
nasazení v nemocničních
pokojích dokáže ulehčit práci
zdravotníkům, kteří nemohou být u všech pacientů
současně. S využitím čidel
dokážeme monitorovat nestandardní stavy na pokoji,
například pád pacienta z lůžka, kdy se událost okamžitě
objeví na monitoru počítače,
v mobilu nebo v chytrých
hodinkách zdravotního personálu,“ říká Janoch.

A jak zvládají přímo ve firmě současnou nelehkou dobu „covidovu“? „Aktuální situace je samozřejmě pro
všechny složitá. Nicméně
jsme stabilní firma, máme
v týmu schopné lidi a umíme
si poradit. Českým průmyslovým firmám také může
přinést nové zakázky dostavba jaderné elektrárny
Dukovany. Naše české jaderné know-how má ve světě
velmi dobré jméno, proto
věříme, že pro český stát budou moci pracovat také české
nejenom stavební, ale i průmyslové firmy,“ uzavírá Janoch.

ODPOVĚĎ:
Roztroušená skleróza je nemoc, která se nejčastěji vyskytuje mezi 20. a 40. rokem
života. Nedá se sice vyléčit,
ale léčbou lze alespoň účinně
zpomalit negativní dopady,
takže nemusí nutně dojít
k nejobávanějším stavům,
příp. k nim dojde za dlouho.
V souvislosti s roztroušenou
sklerózou může být přiznána
i invalidita, ale opět až od

PETR PROCHÁZKA, ředitel
úseku pojištění osob, Kooperativa

Co je dobré vědět
před uzavřením smlouvy
OTÁZKA:
Zvažuji životní pojistku. Můžete mi ve stručnosti říct, co
všechno bych měl zohlednit?
Jan Mlýnek, Kladno

Životní pojištění je kotva, která
v případě potřeby ochrání i rodinu

Ž

ivotní pojištění je finanční produkt, který po dobu trvání
poskytuje pojistnou
ochranu proti dojednaným druhům rizika. Dobře
nastavené rizikové životní
pojištění tak během života
poskytuje jistotu, že událost,
jako je například nemoc nebo úraz, zásadně nenaruší
rodinný rozpočet a že kdyby
k tomu došlo, pojištěná osoba nebude řešit finanční potíže, ale získá možnost plně
se věnovat léčbě či rekonvalescenci. Jak se k takovému
dobře nastavenému životnímu pojištění dobrat? Na toto
téma jsme mluvili s Ivanou
Buriánkovou, tiskovou mluvčí Generali České pojišťovny.
Na které situace bychom
měli v životním pojištění
myslet především?

Prvotním účelem životního
pojištění není pouze pojistná
ochrana samotného pojištěného, ale i jeho blízkých. Pojištění tedy slouží k ochraně
rodiny v případě nepříznivých životních situací, které
znemožňují člověku pracovat
a finančně zabezpečovat základní potřeby.
Životní pojištění by mělo
pokrýt jak rizika spojená
s krátkodobými dopady
(pracovní neschopnost), tak
dlouhodobými (invalidita
následkem úrazu či nemoci
a také smrt).
Jak vysoké limity zvolit?

Limity neboli pojistné částky
by si měl každý vybrat na
základě konkrétní životní si-

tuace. Důležité je vzít v úvahu nynější příjmy a výdaje
a nezapomenout ani na veškeré závazky, které je nutné
měsíčně hradit. Například
spotřebitelské úvěry, hypotéky, ale i náklady související
se zajištěním chodu domácnosti apod.
Výhodná je proto taková
pojistka, kterou lze v během
let upravovat. V situaci, kdy
už je například spotřebitelský úvěr splacen, umožní
zrušit připojištění schopnosti
splácet a ušetřené finanční
prostředky věnovat například na zajištění jiných druhů rizik, která se mezitím
mohla objevit.
Má se zájemce pojistit proti
úrazu, nebo raději zvolit pojištění pro případ nemoci?

Ze statistiky vyplývá, že
zhruba 90 procent případů
pracovní neschopnost a asi
95 procent invalidity v ČR
nezpůsobují úrazy, ale nemoc. To je nejčastější důvod,
proč musí lidé zůstat doma
nebo trávit čas v nemocnici,
čímž ztrácejí schopnost vydělávat. Výpadek příjmu pak
ohrožuje celou domácnost.
Ten, kdo hodlá podepsat
smlouvu o životním pojištění, by proto měl myslet i na
pojištění závažných onemocnění. A aby šlo o ochranu
skutečně komplexní, je dobré začlenit do smlouvy také
úrazové pojištění.
Komu hlavně doporučuje
uzavření životní pojistky?

Životní pojištění je nezbytné
zejména pro lidi, na jejichž
příjmu závisí další osoby.

Chcete se podělit
o novinky z vaší firmy
se čtenáři Deníku?
Máte zajímavé
informace
z vaší společnosti, se
kterými byste se rádi
veřejně pochlubili?Pošlete nám tiskovou zprávu na e-mail
ekonomika@denik.cz

vážnějších
projevů.
Pro pokrytí
tohoto rizika
se hodí připojištění závažných onemocnění, kde je
roztroušená skleróza zahrnuta. Pohlídejte si však, aby
pojistné plnění nebylo podmíněno až natolik vážným
stavem, kdy je pacient už invalidní, či dokonce odkázaný
na vozík. V naší nové produktové řadě NN Orange považujeme připojištění závažných onemocnění za předstupeň případné invalidity.
Funguje tak, aby pojištěná
osoba dostala plnění i za stavy, kdy nemoc ani její dopady nejsou tak vážné, aby způsobily invaliditu. Sestřenici
přeji, aby to byl i její případ.

ODPOVĚĎ:
Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu. Nikdo
nepojišťuje rychlovarnou
konvici, ale chrání si celou
domácnost nebo dům. Často
se setkáváme s tím, že zákazníkům stačí získat z pojistky
peníze za zlomenou nohu či
za dvoutýdenní neschopenku. Když však člověka postihne vážná nemoc, může se ocitnout na dlouhou dobu bez
řádného příjmu. A v případě
invalidity to může být natr-

valo. Naši poradci využívají
moderní nástroj pro sjednávání pojištění, tzv. průvodce.
Díky němu poradce důkladně
zjistí potřeby klienta; z nich
pak vzejde doporučená pojistná ochrana.
Aby Kooperativa podpořila
pojistnou ochranu v případě
těchto vážných onemocnění,
připravila zajímavou akci.
Těm, kteří si do 30. června
sjednají pojištění rizika invalidity v rámci životní pojistky, po dobu trvání smlouvy
zaručuje dvojnásobné plnění
u invalidity 3. stupně. Při pojistné události lze získat zvýhodnění až milion Kč. Záruka
platí po celou dobu smlouvy,
a to i při změně pojistné
částky v průběhu pojištění.

Podpora malých a středních podnikatelů
PAVLA BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně AMSP ČR
IVANA BURIÁNKOVÁ

Nejčastěji jde tedy o rodiče
neplnoletých dětí. Už dávno
však neplatí, že životní pojištění uzavírá pouze hlava rodiny, která zpravidla i nejvíce
vydělává. I pro zaměstnanou
matku je to vhodné řešení
pro chvíle, kdy by z toho či
onoho důvodu čelila výpadku příjmu.
Jak se orientovat v nabídce
pojišťoven?

Především je potřebné zajímat se o parametry pojištění,
tedy o to, co kryje, a co už ne.
Důležité je prostudovat si také výluky z pojištění. V tomto ohledu se pojišťovny dosti
liší a dá se říci, že právě zde je
hranice, která odlišuje kvalitní pojistné produkty od
těch levných.
Kromě toho není vhodné
srovnávat všechno jen podle
ceny. Několik set korun, které lze v důsledku levnější
pojistky ročně ušetřit, může
nakonec člověka vyjít velmi
draho. (ks)

Stát ukazuje vlídnější tvář

V

každodenním
přísunu nových
informací mohla
zapadnout zajímavá forma podpory, která může někomu
pomoci. Totiž jde o to, že
podnikatelé, kteří se nacházejí v tíživé sociální či ekonomické situaci, a to i z důvodů koronavirové krize,
mohou požádat správce daně
– tedy finanční úřad – o posečkání při úhradě daně, případně o rozložení daňové
povinnosti na splátky.

mu, že neprodlená úhrada
daně by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu.
Důvodem může také to, že
úhradou nedoplatku by byla
ohrožena výživa daňového
subjektu nebo osob odkázaných na výživu z jeho strany.
Další důvody odložení či
rozložení daně jsou uvedeny
na internetové stránce finanční správy nebo je zájemce najde i v pravidelném
Zpravodaji Asociace malých
a středních podniků ČR.

NA CO SE LZE ODVOLAT

Novinkou je též ustanovení
z novely zákona o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, na základě které je pro
všechny osoby samostatně
výdělečně činné termín pro
podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2020 posunut – lze tak učinit až do
2. srpna 2021.
V případě přehledu příjmů
a výdajů pro správu sociální-

Podání žádosti o posečkání
nebo o rozložení na splátky
sice podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, ale
pokud podnikatel žádost podá do 16. srpna 2021, bude
tento správní poplatek v plné výši prominut, stejně jako
úrok z prodlení.
Žádosti může správce daně
vyhovět například kvůli to-

PRODLOUŽENÉ TERMÍNY

ho zabezpečení
mohou podnikatelé dokumente podat
a nedoplatek
uhradit nejpozději
do 30. června 2021.
V tomto případě však
nejde o prodloužení či posunutí lhůty, ale podobně jako
u přiznání k dani z příjmů
Česká správa sociálního zabezpečení pouze promíjí
sankce za pozdní podání.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby přehled byl podán a případný nedoplatek
uhrazen do 30. června 2021.
Za den úhrady se považuje
den připsání platby na účet
příslušné okresní správy.
Pokud daňové přiznání
podává daňový poradce,
přehled je možné podat do
2. srpna 2021.
Lze konstatovat, že posunutí termínu pro podání
přehledů bude určitě velkou
úlevou všem živnostníkům.

