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úvodník

se sídlem v Brně a organizační složkou 
v Bratislavě (www.dex.cz), dvě samostatné 
firmy se společným majitelem: v České re-
publice D-Ex Instruments, s. r. o., se sídlem 
v Brně, a na Slovensku D-Ex Instruments, 
s. r. o., se sídlem v Bratislavě. Veškeré kon-
takty, telefony a elektronické adresy zůstá-
vají beze změny. 

l	Ostrava, 10. 12. 2008 − Společnost Siemens 
(www.siemens.cz) otevřela v Ostravě nové 
účetní centrum, součást centra sdílených 
služeb, které zpracovává účetnictví, zajiš-
ťuje operativní nákup materiálu od nejrůz-
nějších dodavatelů z mnoha evropských 
států a poskytuje služby v oblasti lidských 
zdrojů pro společnosti Siemens z celé se-
verozápadní Evropy. Nová pobočka, která 
bude obsluhovat německé a české zákazní-
ky, nabídne 400 pracovních míst, většinou 
z oblasti účetnictví.

l	Praha, 12. 12. 2008 – Generálním ředite-
lem společnosti Logica (www.logica.com) 
ve střední a východní Evropě se od prosince 
2008 stal Radim Hradílek, který do společ-
nosti Logica přišel z firmy IBM. Prozatím-
ní ředitel Pavel Malínek bude nadále půso-
bit v pozici finančního ředitele a jednatele 
společnosti Logica Czech Republic.

l	Mladá Boleslav, 16. 12. 2008 – Společ-
nost Škoda Auto (www.skoda-auto.com) 
otevřela nové technické vývojové cent-
rum, které se bude podílet na vývoji au-
tomobilů v rámci koncernu Volkswagen. 
Automobilka právě v této době investuje 
do budoucnosti, která bude podle předse-
dy představenstva koncernu Martina Win-
terkorna spojena především s hybridními 
automobily, elektrickým pohonem a mo-
dulární konstrukcí. V centru najde uplat-

nění 300 pracovníků, převážně strojních 
a elektrotechnických inženýrů a dalších 
vysoce kvalifikované specialistů. 

l	Praha, 30. 12. 2008 – V polovině prosin-
ce obnovila agentura CzechInvest (www.
czechinvest.org) příjem registračních žá-
dostí o podporu z evropského dotačního 
programu Školicí střediska a za dva týdny 
od znovuotevření programu přijala již de-
vatenáct žádostí o dotaci v souhrnné hod-
notě přesahující 167 milionů korun. Lukáš 
Vymětal, ředitel Divize strukturální fon-
dy agentury CzechInvest, to považuje za 
důkaz ochoty českých podnikatelů přispí-
vat k dalšímu vzdělávání a školení svých 
zaměstnanců. Registrační žádosti o dota-
ci mohou podnikatelé posílat až do konce 
února 2009, příjem plných žádostí skončí 
30. dubna 2009.

l	Praha, 7. 1. 2009 – Společnosti Intel 
a AutoCont CZ představily službu pro 
malé firmy. Jde o počítačové sítě, o které 
se majitelé nemusí starat. Jestliže počíta-
čům hrozí porucha, umějí si zavolat tech-
nika dohledového centra. Počítače navíc 
samy zálohují a zabezpečují data, aktua-
lizují software a zpřístupňují uživatelům 
služby mobilní kanceláře.

l	Rueil-Malmaison (Francie), 7. 1. 2009 
– Společnost Schneider Electric (www.
schneider-electric.com) oznámila vydá-
ní dluhopisů s pevným úrokem o obje-
mu 750 milionů eur. Splatnost dluho-
pisů je červenec 2013. Zájem investo-
rů (celkový objem objednávek dosáhl 
3,5 miliardy eur) svědčí o jejich dů-
věře ve finanční stav firmy, jejíž rating 
podle Standard & Poor’s je A– a podle 
Moody’s A3.

l	Norimberk (SRN), 25. 11. 2008 – Spo-
lečnost ODVA (www.odva.org) oznámi-
la, že bude nabízet testy a certifikaci také 
pro produkty s komunikací EtherNet/IP. 
Toto rozšíření služeb ODVA o další pro-
tokol z rodiny CIP je výrazem podpory 
standardu EtherNet/IP jako moderního 
ethernetového komunikačního nástroje 
vhodného pro práci v reálném čase. 

l	Reinach (Švýcarsko), 25. 11. 2008 – Spo-
lečnost Endress+Hauser (www.endress.
com) založila ve Švýcarsku, USA a Sin-
gapuru kompetentní centra pro petroche-
mický a chemický průmysl (CoC, Centre 
of Competence). Centra budou napomá-
hat zákazníkům z celého světa při řešení 
jejich úloh v uvedené oblasti průmyslu. 

l	Taipei (Tchaj-wan), 28. 11. 2008 – Spo-
lečnost Advantech (www.advantech.com), 
dodavatel průmyslových počítačů a auto-
matizačních prostředků, která se v červ-
nu 2008 stala členem Intel Embedded & 
Communications Alliance, nyní získala 
od firmy Intel cenu Award of Excellence 
Growth in Co-selling Revenue and Fun-
nel za marketingové aktivity a komerč-
ní úspěchy jejích produktů využívajících 
komponenty od firmy Intel.

l	San José (USA), 3. 12. 2008 − Komunikač-
ní standard LonWorks se stal oficiálně sou-
částí normy ISO/IEC 14908. Oznámilo to 
sdružení LonMark International (www.lon-
mark.org), které tento standard podporuje. 
Uznání za součást mezinárodní normy po-
může přijetí LonWorks jako komunikační 
sítě pro řídicí aplikace po celém světě.

l	Brno, 5. 12. 2008 – Od 1. ledna 2009 na-
hradily firmu D-Ex Limited, spol. s r. o., 

Vážení čtenáři

„Výroba automobilů – perspektivní, ale ná-
ročný trh“, říkal titulek úvodního článku 
v dubnovém čísle loňského ročníku časopisu 
Automa. Platí to, nebo to byl ošklivý aprílo-
vý žert? Propad výroby dopravních prostřed-
ků v České republice v listopadu 2008 byl 
v meziročním srovnání více než třicet pro-
cent. Automobilový průmysl s sebou táhne 
ke dnu i další odvětví strojírenské a elektro-
technické výroby.

Analytici zjišťují příčiny krize a snaží se 
odhadnout další vývoj. Já jsem si pomohl 
podobenstvím z medicíny. Neustálý růst, to 
je životní názor rakoviny. To, v čem se teď 
nacházíme, je vlastně bolestivý začátek při-
rozeného ozdravného procesu. Tak jen dou-
fejme, že ten ozdravný proces bude rychlý a 
civilizovaný.

Hledat cestu z krize znamená hledat nové 
trhy, nová technická řešení, nové postupy 
výroby, nové způsoby marketingu a prode-
je. Troufám si tvrdit, že proto se právě teď 
výroba automobilů – levných, bezpečných 
a úsporných – stává skutečně perspektiv-
ním oborem. 

V souvislosti se současnou krizí průmys-
lu a hledáním cest, jak se s ní vypořádat, si 
dovoluji upozornit na dva články v tomto čís-
le: krátké vyjádření Patricka Schwarzkop-
fa, jednatele VDMA Robotik + Automation, 
s názvem „Nové příležitosti pro automatizaci 
v době ekonomické krize“ (str. 6) a rozsáhlej-
ší příspěvek Jana Snoeije „MES – šance pro 
výrobní podniky v Evropě“ (str. 10–11), kte-
rý je záznamem jeho přednášky z konference 
MESA 2008 – European P2E.

Systémy MES, a vůbec systémy pro projek-
tování, simulaci, modelování a řízení výroby, 

jsou hlavním tématem čísla. I pro ně je těžká 
doba. Je to pochopitelné: kdo by investoval 
do nástrojů, které slibují, že dokážou uspo-
řit náklady, v době, kdy se náklady tak jako 
tak snižují na nejnutnější minimum? Jedno-
duše šetřit je lehčí a efektivnější v době, kdy 
se podniku daří. Když přijde krize, už vlast-
ně není z čeho.

Jeden z našich autorů a současně čtenářů 
mi nedávno řekl: „Je to špatné, máme málo 
zakázek, nebudeme mít co dělat. Ale ales-
poň budu mít čas číst váš časopis a vzdě-
lávat se.“ Tak vám všem přeji, abyste brzy 
měli tolik zakázek, že zase nebudete mít čas 
náš časopis číst, ale my současně uděláme 
všechno pro to, abychom vám přinášeli ta-
kové informace, že si na nás i v nabitém pra-
covním programu čas uděláte.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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