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Zájem o aditivní technologie roste
Zatímco ještě před několika lety byly 3D tiskárny domé

nou nadšenců a vizionářů, dnes už si tato technologie 

definitivně našla cestu do průmyslové výroby. 3D tisk 

už dokonce neslouží jen k vytváření zkušebních mode
lů a prototypů, ale uplatňuje se i při výrobě plně funkč

ních dílů a různých náhradních komponent pro výrobní 

technologie. 3D tisk si našel cestu do technologicky nej

vyspělejších segmentů průmyslu včetně automobilové

ho, leteckého či kosmického. Nezastupitelnou roli hraje 

rovněž v lékařství.
Podle nejnovějšího šetření Českého statistického úřadu 

(ČSÚ) využívalo v roce 2019 3D tisku dílů pouze 6% čes

kých firem, nicméně současná pandemická situace podle 

informací jednotlivých výrobců poptávku po aditivních 

technologiích zvyšuje. Zatímco většina z nich ještě při loň

ské jarní vlně zaznamenávala spíše propady, s koncem roku 

se naopak dostavily rekordní růsty tržeb.

Firmy reagují na výpadky v dodavatelsko-odběratel- 
ských řetězcích a hledají cesty k zajištění výroby někte

rých součástek či nástrojů přímo na místech jejich potře

by. Složitější situace navíc firmy nutí věnovat větší pozor

nost i menším či individuálně přizpůsobovaným zakáz
kám a zde se 3D prosazuje jako velmi vhodné a flexibilní 

řešení. V mnoha oblastech užití se už totiž aditivní tech

nologie stávají strategicky i ekonomicky výhodnější ces

tou, v některých případech pak tištěné díly vykazují 

dokonce kvalitativně lepší parametry.
Využití 3D tisku v ČR podle informací ČSÚ nachází uplatně

ní především u velkých subjektů s více než 250 zaměstnan
ci (cca 25% firem). Z hlediska odvětví se trojdimenzionální 

výrobky tisknou a využívají především ve zpracovatelském 

průmyslu, nejvíce v odvětví výroby počítačů, elektronických 

a optických přístrojů a zařízení (34%), dále v ostatním zpra

covatelském průmyslu (31%) a v automobilovém průmyslu 

(28%). Mimo odvětví zpracovatelského průmyslu je 3D tisk 

často využíván ve výzkumu a vývoji (27%).

Vlastní nebo pronajaté zařízení na výrobu trojdimen- 
zionálních výrobků mělo v roce 2019 celkem 5% firem, tj. 

více než 80% subjektů, které využily 3D tisk. Vlastní 3D 

tiskárnou disponovaly nejčastěji subjekty působící v elek
tronickém průmyslu (výroba počítačů), v ostatním zpra

covatelském průmyslu, automobilky, subjekty působící 

ve výzkumu a vývoji nebo firmy zabývající se výrobou 

elektrických zařízení.
Nákup 3D tisku na zakázku zatím není u českých firem 

příliš rozšířen. Využila jej pouze 2% všech subjektů, 

tedy třetina firem, které využily 3D tisk. Nákup 3D tisku 

jako služby od jiného subjektu využívají nejčastěji firmy 

zabývající se výrobou ostatních dopravních prostředků 

(tedy např. lodí, kolejových vozidel, letadel), dále podniky 

z oblastí průmyslu skla, keramiky, porcelánu a stavebních 

hmot a výroba výrobků z kůže. Ani 3D tisk za účelem dal

šího prodeje výrobků není v českých podnicích zatím pří
liš rozšířen, nicméně i na tomto poli se už podle informací 

řady firem začíná situace měnit.

O platební terminál zdarma mohou žádat 
malí a střední obchodnici i samosprávy
Díky projektu Česko platí kartou, který 

bude fungovat nejméně do roku 2022, si 
lze požádat o platební terminál a získat ho 
na půl roku zdarma stejně jako s ním spo
jené služby včetně nulových transakčních 
poplatků z realizovaných plateb.

ČESKO PLATÍ KARTOU

Drobní živnostníci, firmy a nově i samo
správy, tedy města, obce a kraje, mohou 
díky projektu Česko platí kartou získat pla
tební terminál zdarma, a to bez poplat
ků za instalaci. Proces žádosti je velmi 
jednoduchý, stačí vstoupit na stránky 
www.ceskoplatikartou.cz, zvolit si jedno
ho z poskytovatelů terminálu nebo on-line 
platební brány a projevit zájem vyplněním 
on-line formuláře. Po vyplnění formuláře 
podnikatel či úřad obdrží nabídku na šes
timěsíční období zdarma, a pokud pro něj 
bude akceptovatelná, podepíše s daným 
poskytovatelem smlouvu bez dalších zá
vazků po uplynutí bezplatného období.

Bezplatné je také zaškoleni, pronájem, 
provoz a transakce. Po uplynutí šesti měsí
ců mohou uživatelé terminál také zdarma 
vrátit. Dosud tak firmy a OSVČ získaly tím
to způsobem víc než 4 500 terminálů.

„Platební terminály pro bezhotovost
ní platby jsou v době koronaviru zejména 
pro malé obchodníky nezbytným a vel
mi praktickým nástrojem, který jim může 
významně pomoci hned po otevření 
obchodů," říká náměstkyně ministra prů
myslu a obchodu pro hospodářskou politi
ku a podnikání Silvana Jirotková.

Nejvíc terminálů zdarma (26 %) díky 
projektu nyní využívají gastronomic
ké provozy (restaurace, kavárny). Pěti
na žadatelů o terminál podniká ve služ
bách, jako jsou kosmetické salóny 
(12%), fitness centra, autoservisy a opravny. 
Na pomyslné čtvrté příčce se umístily spe
cializované prodejny (16 %) a na páté pak 
majitelé obchodů s potravinami včetně 
pekáren a stánkového prodeje (14 %).

BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB PŘIBÝVÁ

Podle dat společnosti Mastercard se 
během koronakrize využívání bezhoto
vostních plateb zvýšilo o 45 %. Vzrostly 
také e-commerce obraty, a to o 29 %. Bez
hotovostní platby u on-line nákupů nyní 
volí drtivá většina lidí, pouze 14 % vyu
žívá dobírku a platby v hotovosti. Proto 
projekt znamená nejen terminál, ale také 
on-line platební bránu, která je pro e-sho- 
py v současné době nepostradatelným 
nástrojem.

Na programu spolupracují karetní spo
lečnosti Mastercard a Visa, poskytovatelé 
terminálů ČSOB, FiskalPro, KB SmartPay 
a Dotypay (předchozí SoliteaPay). Nově 
do programu vstoupili i další poskytovate
lé terminálů a on-line platebních bran Glo
bal Payments, Revo a Moneta Platební Služ
by. Kromě MPO ho podporují také Asociace 
malých a středních podniků a živnostní
ků, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz 
průmyslu a dopravy, Asociace českého tra
dičního obchodu, Svaz měst a obcí a Sdru
žení místních samospráv. /TZ/
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Dokončení ze str. 1

Na infrastrukturu a zelenou 
tranzici je v tuto chvíli předpo
kládána alokace cca 79 miliard 
korun, na výzkum, vývoj a inova
ce má putovat 14 miliard korun, 
na digitalizaci 34 miliard korun, 
pro vzdělávání a trh práce se 
nyní počítá s cca 41 miliardami 
korun, na instituce a podporu 
podnikání s více než 6,5 miliar
dami korun a do pilíře týkající
ho se zdraví a odolnosti obyva
tel by mělo jít víc než 15 miliard 
korun. Konkrétně by se v rámci 
NPO měla posílit odolnost zdra
votnictví, podpořit systém pre
vence v onkologii včetně souvi
sejících kapacit, řešit ochrana pří
rody, vybudovat vysokokapacit- 
ní internetové připojení pro školy 
i domácnosti, digitalizovat školy 
nebo zavádět inovace do podni
kové praxe.

„Příprava Národního plá
nu obnovy stojí na kompromi
su mezi požadavky kladenými 
na plán Evropskou komisí, potře
bami a prioritami jednotlivých 
resortů a všech relevantních 
partnerů - svazů, asociací, spol

ků, se kterými od podzimu jed
náme," říká náměstkyně minist
ra průmyslu a obchodu pro hos
podářskou politiku a podniká
ní Silvana Jirotková a dodává: 
„NPO je pouze jedním ze zdro
jů, které do ČR přitečou v příš
tích letech, a není určen k tomu, 
aby pokryl všechno, co ČR bude 
realizovat. V tuto chvíli plán 
finalizujeme, jedná se o něm 
mimo jiné ve výborech i na plé
nu Senátu a Poslanecké sně
movny, pokračují také konzulta
ce s Evropskou komisí. Do kon
ce března chceme plán poslat 
do meziresortního připomínko
vého řízení. A ve čtvrtek 8. dub
na bychom chtěli uspořádat on- 
-line veřejnou debatu k NPO, kte
ré se bude moci zúčastnit úpl
ně každý. Kromě toho na adrese 
www.planobnovycr.cz spouš
tíme speciální web, kde už je 
nyní k dispozici pracovní verze 
komponent NPO. Web budeme 
postupně rozšiřovat o aktuali
ty a další informace, které s NPO 
souvisí a které příprava a proces 
schvalování plánu přinese."

Po vypořádání připomínek 
MPO plán předloží vládě, odtud 

bude putovat do EK. Komise 
a následně Rada EU by se měly 
vyjádřit do tří měsíců od předlo
žení ze strany členských států.

Nástroj pro oživení a odol
nost (Recovery and Resilience 
Facility - RRF), ze kterého má 
být NPO financován, předsta
vila Evropská komise na konci 
května 2020. Legislativní rámec 
pro něj však vešel v platnost až 
12. února tohoto roku. Jde o nej
větší nástroj z unijního plánu 
obnovy Next Generation EU, kte
rý má členským státům pomo
ci řešit hospodářské a sociální 
dopady pandemie koronaviru 
a zajistit, aby ekonomiky usku
tečnily ekologickou a digitální 
transformaci a staly se udržitel
nějšími. RRF představuje mimo
řádnou finanční injekci v cel
kové výši 672,5 miliardy eur 
na období 2020-2026.

Z toho by 312,5 miliardy eur 
mělo jít na granty, z nichž 70 % 
bude třeba zazávazkovat v letech 
2021 a 2022 a 30 % do konce roku 
2023. Mimo to se má členským 
státům uvolnit 360 miliard eur 
v podobě půjček na další finan
cování reforem a investic. /MPO/
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