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podnikání

Jak se obor vyvíjí a jaké příležitosti v něm 
nachází vaše firma?

Ano, máte pravdu. Je to naše tradiční ob-
last; již od roku 1995 nabízíme techniku pro 
bezpečnost strojů. S výrobky značky Preven-
ta se považujeme v současnosti za lídra trhu. 
Tento obor má rozměr nejen technický, ale 
i společenský. Ochrana zdraví při práci je zá-
konnou povinností a zároveň dotváří renomé 
každého zaměstnavatele. Přestože je tato po-
vinnost uzákoněna již od roku 2003, je ještě 
mnoho podniků, které dodnes nejsou patřič-
ně vybaveny. Obor prochází mnoha změnami 
s tím, jak vstupují v platnost nové normy pro 

bezpečnost. Od 1. 1. 2012 začne platit ČSN 
EN ISO 13849-1 pro hodnocení bezpečnosti 
strojů a strojních zařízení. Proto již od začát-
ku tohoto roku vedeme osvětu a radíme vý-
robcům strojů, jak mají optimalizovat bez-
pečnostní systémy, aby vyhověly nové legis-
lativě. Máme k tomu dost specialistů a také 
software Sistema. Pravidelně organizujeme 
odborné semináře o bezpečnosti, o které je 
velký zájem. 

Jakými zásadami se firma Schneider Elect-
ric řídí při obchodování, při jednání s do-
davateli a s vlastními zaměstnanci?

O společnosti Schneider Electric

Kořeny společnosti leží v 19. století v železářském a v ocelářském průmyslu, těž-
kém strojírenství a stavění lodí. Ve 20. století se zájem společnosti přesunul k ovládání 
energie a k automatizaci. Společnost byla založena v roce 1836 ve Francii bratry Eu-
gènem a Adolphem Schneiderovými, kteří převzali slévárny Creusot. O dva roky poz-
ději založili Schneider & Cie. V roce 1891 se firma zaměřila na zbrojní zakázky, vstou-
pila na rozvíjející se trh elektrotechniky a poté (roku 1919) rozšířila své aktivity z Fran-
cie do Německa a východní Evropy. Po spojení se skupinou Westinghouse svou činnost 
obrátila i na výrobu elektrických motorů, elektrického vybavení elektráren a elektric-
kých lokomotiv.

Po druhé světové válce skupina Schneider postupně opustila zbrojní oblast a zaměřila 
se na stavebnictví, železářský a ocelářský průmysl a elektrotechniku. Na elektrotechniku 
a automatizaci se ještě více orientovala v letech 1981 až 1997, kdy převzala firmy Tele-
mecanique, Square D a Merlin Gerin. Po akvizici firmy Lexel, evropské dvojky v rozvo-
du elektřiny, se skupina v roce 1999 pustila do vývoje instalací na rozvod elektrické ener-
gie a byla přejmenována na Schneider Electric. Později (v letech 2000 až 2009) vstoupila 
do nových oblastí: UPS (zdroje nepřerušovaného napájení), řízení pohybu, automatizace 
a zabezpečení budov – prostřednictvím akvizicí firem APC, Clipsal, TAC, Pelco, Xantrex 
a dalších. V současnosti působí firma Schneider Electric ve více než 100 zemí světa a za-
městnává více než 100 000 pracovníků.

Na českém trhu působí Schneider Electric od roku 1993 a nabízí zde expertní řešení 
rozvodů elektrické energie, průmyslové automatizace, automatizace a zabezpečení budov 
i domácností, monitorování a úspor energie a napájení datových center. Obchodní společ-
nost Schneider Electric CZ s. r. o. se sídlem v Praze má obchodní pobočku v Brně a v Pís-
ku; v Písku je i výrobní závod sériové výroby elektromechanických přístrojů určených pro 
český i světový trh (prvky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače, 
tlačítkové ovladače aj.). Společnost Schneider Electric a. s. zaměstnává 600 pracovníků 
a patří mezi nejvýznamnější firmy jihočeského regionu.

Máme formulovaná pravidla, jak se mají 
zaměstnanci chovat, jak mají jednat. Zásadou 
je čisté podnikání a dodržování všech míst-
ních i mezinárodních zákonů pro obchodová-
ní. K tomu se každý zaměstnanec naší společ-
nosti písemně zavazuje. Stejné jednání oče-
káváme od svých dodavatelů. Naší zásadou 
tedy je podnikat v souladu se zákony a pra-
vidly, které jsou přijaty v dané zemi a v Ev-
ropské unii. 

Jaké klima panuje ve společnosti Schnei-
der Electric? 

Pracuji ve společnosti Schneider Elect-
ric na různých pozicích již dvacet let. Za tu 
dobu se firma hodně vyvinula, pronikla do 
mnoha nových oblastí a nesmírně se rozší-
řil její sortiment. Stala se specialistou na au-
tomatizaci a distribuci elektrické energie 
v různých oblastech. Práce v této společnos-
ti mi vyhovuje právě proto, že stále přichá-
zí s novými podněty a vstupuje do nových 
oborů. To mi dává příležitost k profesnímu 
odbornému růstu. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho nových 
impulzů pro Vaši práci.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Olaf Körner (46) se narodil v německém Halle. 
Vystudoval Elektrotechnickou univerzitu v Pe-
trohradě, obor automatizace. V letech 1991 až 
1997 pracoval v oddělení marketingu společnosti 
Schneider Electric ve Francii. Poté působil šest 
let ve Schneider Electric v České republice jako 
marketingový a obchodní manažer a od roku 
2003 jako generální ředitel Schneider Electric ve 
Slovinsku. Od roku 2006 je generálním ředitelem 
české pobočky Schneider Electric. Je ženatý, má 
dceru a vedle rodiny se věnuje aktivnímu odpo-
činku při golfu. Má rád dobré jídlo a víno a jeho 
koníčkem je ho i osobně připravovat.
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y  Dvacet let nakladatelství 
FCC Public 

Před dvaceti lety bylo založeno nakla-
datelství FCC Public, které vydává časo-
pisy Automa, Elektro a Světlo. Při příle-
žitosti tohoto výročí se 21. července 2011 
uskutečnilo slavnostní setkání příznivců 
a přátel technické literatury pod názvem 
Pokračujeme v díle těch, kteří byli první. 
V Betlémské kapli v Praze nejprve všech-
ny přítomné osobně přivítal rektor ČVUT 
Václav Havlíček. Celých dvacet let vede 
nakladatelství FCC Public Emil Širůček, 
který na setkání z osobního pohledu ko-
mentoval okolnosti vzniku a provedl po-
sluchače dvaceti lety působení nakladatel-

ství. Vzpomínal, jak v roce 1991 zastavilo 
ministerstvo statisícové dotace na vydávání 
časopisů Elektrotechnik a Elektrotechnic-
ký obzor a bylo třeba najít investora, kte-
rý by převzal vydavatelská práva a pokra-
čoval ve vydavatelské činnosti. Této úlohy 
se ujal podnikatel Miloslav Folprecht. Aby 
bylo vydávání efektivní, spojil oba časopi-
sy, a tak začal vycházet široce zaměřený ča-
sopis Elektro. V roce 1994 vznikl samostat-
ný časopis pro průmyslovou automatizaci 
Automa a v roce 1998 časopis pro osvětlo-
vací techniku Světlo. 

Osobní názor na obor elektrotechniku a 
roli odborných médií na setkání načrtl pro-
rektor ČVUT Petr Moos a účastníky pozdra-
vil také proděkan Elektrotechnické fakulty 
ČVUT Pavel Mindl, který zdůraznil přínos 

odborných médií nejenom v tištěné, ale i v in-
ternetové podobě.

Prezident Českomoravské elektrotechnic-
ké asociace Stanislav Adamec předal do ru-
kou Miloslava Folprechta cenu asociace v po-
době křišťálové koule. Dalšího ocenění se do-
stalo nakladatelství za dlouholetou podporu 
elektrotechnického veletrhu Amper – oceně-
ní Zlatý Amper předal generální ředitel spo-
lečnosti Terinvest Jiří Šviga.

Oficiální část setkání zakončilo několik 
skladeb z Prahy doby rudolfínské v podání 
hudební skupiny Musica ad tabula. Při nefor-
mání části setkání měla asi stovka zúčastně-
ných partnerů a příznivců nakladatelství FCC 
Public možnost vzájemně se poznat a osob-
ně si pohovořit.
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