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Briefing

Čeští motoristé mají letos
překvapivě větší zájem
o dovážené ojetiny, a to
i přes značná rizika s nimi
spojená a přes jejich
zdražení.
Martin Pajer
ředitel firmy Cebia
Kvůli uměle oslabené české koruně
se letos zvýší export ojetých aut
z Česka o 45 procent na 91 000
vozů. Kvůli odlivu ojetin tak roste
zájem lidí o rizikové vozy z dovozu.
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Lagardeová varuje
před levnými úvěry

V Číně vzniká mohutný
internetový hráč

Rizikem pro eurozónu
jsou rozvíjející se trhy

Exportní banka vyřešila
některé úvěry v Rusku

Šéfka Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Christine Lagardeová vybídla politiky k podpoře hospodářského růstu. Bojovat by se mělo také s finančními riziky,
která s sebou nese dostupnost levných
úvěrů, prohlásila Lagardeová před dnešním zahájením zasedání MMF a Světové
banky. Globální ekonomika podle MMF
letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských
3,4 procenta, hlavně kvůli nízkým cenám
komodit a zpomalení v Číně.

Dvě z největších čínských internetových
firem, Meituan a Dianping Holdings, se
sloučí. Vznikne tak firma s dominantním
postavením na čínském trhu v oblasti
poskytování služeb. Podle listu Financial
Times vznikne spojením firma s hodnotou
20 miliard USD. Meituan je částečně vlastněna čínským internetovým prodejcem Alibaba a nabízí slevové kupony. Dianping se
zaměřuje na nabídky restaurací, podporuje
ji Tencent Holdings, konkurent Alibaby.

Nejistota na mladých trzích, jako je
Čína, je rizikem pro eurozónu a zřejmě
zpomalí její hospodářský růst. Členům
měnového výboru Evropské centrální
banky (ECB) to v září řekl hlavní ekonom
této instituce Peter Praet. Zatím je ale
podle něj příliš brzy na to, aby bylo možné hloubku tohoto dopadu posoudit,
stojí v zápisu ze zářijového zasedání,
který včera ECB zveřejnila.

Česká exportní banka od července
do září vyřešila problémy u několika
nesplácených úvěrů v Rusku za více
než 7,3 miliardy Kč. Jde o devět procent
portfolia banky. Banka včera uvedla, že
zároveň dokončuje jednání s dalšími
dlužníky, jež mají vést k restrukturalizaci a postupnému ozdravení úvěrů
v předpokládané výši 3,2 miliardy Kč
(3,8 % portfolia). O jaké konkrétní
projekty jde, neuvedla.

Výrobce zámků a klíčů FAB vymyslel, jak
otevírat dveře pomocí mobilní aplikace
Kateřina Adamcová

katerina.adamcová@economia.cz

B

uclaté válečky čekají, až
na ně přijde řada. V lázních,
jak místní říkají jedné z továrních hal, se zámečnické
bubínky koupají v chromu a zinku.
Vedle sebe se tady louhují produkty jednoho z největších evropských
dodavatelů zámků Assa Abloy. Ten
ve východočeském Rychnově nad
Kněžnou pokračuje ve více než
stoleté výrobě klíčů a zámků s dogou ve znaku – značky FAB. A české dceřiné společnosti švédského
koncernu se v poslední době daří.
„Máme za sebou velmi úspěšný
rok, během kterého jsme vyrostli
o osm procent, a očekáváme, že porosteme dál,“ pochvaluje si ředitel
společnosti Assa Abloy Rychnov
Jan Galda loňské hospodářské výsledky závodu, zaměřeného na vývoj a výrobu cylindrických vložek
a zámků.
Tržby společnosti Assa Abloy
Rychnov se loni vyšplhaly na zatím rekordní sumu 828 milionů korun, zisk dosáhl téměř 50 milionů
korun. „Dokázali jsme přesvědčit
mateřskou společnost, aby k nám
přesunula výrobu ze zemí koncernu, z Izraele, Francie a Švýcarska,
a také nám roste podíl elektromechanických zámků,“ vysvětluje ředitel a ztrácí se mezi stroji v rychnovských „lázních“.
Továrnu na zámky v kopcovitém
kraji pod Orlickými horami spolkla v roce 1997 nadnárodní švédská
skupina Assa Abloy. Tehdy teprve
tříletá společnost po celé Evropě
skupovala zámečnické továrny.
„Hledali ty nejvýznamnější výrobce v jednotlivých zemích a snažili
se je akvírovat,“ konstatuje Galda,
který ve firmě pracuje téměř dvacet let. Assa Abloy tak vybudovala koncern podnikající v sedmdesáti zemích s obratem v přepočtu

828

milionů Kč
činily loni tržby
společnosti Assa
Abloy Rychnov.
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milionů
Přibližně tolik
zámků každý
rok opustí závod
v Rychnově.

ŠVÉDI V ČESKU
Skandinávský koncern
Společnost Assa Abloy vznikla
v roce 1994. Podniká přibližně
v 70 zemích světa a zaměstnává okolo 40 tisíc lidí. Její loňské
tržby se vyšplhaly v přepočtu
téměř na 170 miliard korun.

Tradiční česká výroba
Firma FAB vznikla v Rychnově nad Kněžnou v roce 1911.
Od roku 1997 je součástí
švédské skupiny Assa Abloy.
Ta má v Česku a na Slovensku
pět závodů, celkově v nich
zaměstnává přibližně 950 lidí
a loni utržila tři miliardy korun.
Součástí skupiny v Česku je
například i závod v Týništi nad
Orlicí, který vyrábí autozámky
pro Škodu, Audi či Bentley.

téměř 170 miliard korun. „Občas
přemýšlím nad tím, kde by FAB
byl, pokud by fungoval jako samostatná firma. Dříve závod vyráběl
okolo milionu zámků ročně, dnes
jich děláme více než osm milionů.
Myslím, že bychom měli problém,“
uvažuje. Podnik dnes zaměstnává
přibližně pět stovek lidí a drtivou
část produkce vyrábí pro další členy skupiny. Východní Čechy opouští také zámky s logem francouzské společnosti Vachette, švýcarské Keso či německé Ikon. „Třeba
tyhle posílám do Skandinávie,“ říká
manažer pro výrobní jednotku Tomáš Hynek a do rukou bere masivní a těžký stříbrný bubínek.
Značka FAB tvoří přibližně pětinu rychnovské produkce a prodává
se především ve východní Evropě.
„Momentálně plánujeme navýšit
expanzi, naší snahou je rozvinout
značku FAB v zemích, jako je Polsko, Maďarsko, Rumunsko nebo
Bulharsko,“ nastiňuje Hynek. V tuzemsku si podnik konkuruje s výrobci zámků Kaba či Evva.
V posledních letech společnost
investovala miliardu korun do inovací, stavby nové haly a také vývojového centra. Právě tady, v menší
laboratoři, kde pár strojků zkouší
neustále odemykat a zamykat, vymýšlí mozky „fabky“ inovace pro
celou skupinu. A nedávno přišly
na to, jak otevřít pomocí mobilní
aplikace – pouhým přejetím prstu
po displeji.
„Vynalezli jsme programovatelnou vložku, která má v sobě zabudovaný čip. Ovládá se buď přes vyťukání kódu do aplikace, dálkovým
ovládačem, nebo přes PIN klávesnici přímo u dveří,“ přibližuje šéf
vývojového centra Roman Remeň
produkt s několika patenty. Konkrétně na tomto zámku firma spolupracovala v rámci skupiny s Izraelci. Zatím ho vyváží například
do Francie nebo Španělska. Na českém trhu se objeví v lednu.

Zámky z Česka
■ Jan Galda
(na snímku)
je ředitelem
továrny Assa
Abloy Rychnov
a zároveň
jednatelem
zastřešující
společnosti
Assa Abloy
Czech
& Slovakia.
Ve firmě
pracuje téměř
dvacet let. Byl
u toho, když
se tuzemský
podnik stal
součástí
nadnárodního
koncernu.
Podle jeho
slov to bylo
pro společnost
dobře.
■ Českou
„fabku“
v továrně
vyrábí přibližně
pět stovek
zaměstnanců.
Značka FAB
se tady vyrábí
mezi dalším
zámečnickým
zbožím
určeným pro
celou Evropu.
Foto: HN – Jiří
Koťátko
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