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 Vážení a milí čtenáři,

nových legislativních kroků v našem oboru. 

Díky Komoře.cz jsem neustále v obraze. 

A co chci tentokrát doporučit čtenářům? Zcela 

jistě zajímavý a otevřený rozhovor se spolu-

tvůrcem rovné daně na Slovensku Richardem 

Sulíkem na str. 14 – 17. O pár stránek dál 

najdete článek, který se věnuje zkušenostem 

českých firem s využíváním strukturálních fon-

dů Evropské unie. Zdeněk Hoffmann, ředitel 

společnosti Aaron Group, která poskytuje IT 

služby v oblasti internetových technologií, už 

fondů využil. Kdo z vás ještě váhá, může se in-

spirovat jeho zkušenostmi. V mnohém ovšem 

Komora.cz v tomto měsíci překvapí! Pobavil 

mě například článek oblíbeného moderátora 

Jana Krause na str. 20, který je v něm stejně 

zábavný a sarkastický jako na televizní obra-

zovce. Míří totiž přímo na „komoru“! Stejně tak 

je dobré přečíst si názory odborníka na etiketu 

Ladislava Špačka na str. 58. Vyplatí se vědět 

jak se ve společnosti vyhnout nejrůznějším 

faux pas! Někdy stačí nevhodná drobnost 

v jednání nebo v zevnějšku a v očích obchod-

ního partnera jsme v tu ránu mimo hru! Ko-

mora.cz proto zavádí i novou rubriku Můj styl, 

kde budou postupně prezentovat přední čeští 

manažeři. V tomto čísle se do toho s odvahou  

pustil Luboš Beniak. Působím v úplně jiné sfé-

ře, proto mě zaujal pohled do zákulisí českých 

muzikálů na str. 56 - 57. Muzikál je totiž nejen 

velká podívaná, ale v mnoha ohledech je to 

pro všechny kolem docela dobrý byznys! Více 

už se dozvíte přímo z článku. Komora.cz je 

tentokrát plná zajímavých informací. Doufám, 

že budete mít stejný pocit.  

Ing. Pavel Juříček

Podnikatel roku 2006, člen představenstva 

Hospodářské komory České republiky, 

majitel a ředitel společnosti Brano Group a. s.

Hospodářské komoře jsem věnoval kus života, 

proto čtu i její časopis Komora.cz. Obvykle si 

prolistuji každé číslo. Někdy mě zaujme rozho-

vor se zajímavým člověkem, názory a postřehy 

druhých lidí jsou v mnoha ohledech inspirativ-

ní. Většinou však na stránkách Komory.cz čtu 

nejrůznější praktické informace pro podnika-

tele. Jsem zároveň viceprezidentem Sdružení 

automobilového průmyslu a v posledních 

číslech jsem si například hledal informace, 

které souvisejí se Zákoníkem práce a týkají se 
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Časopis KOMORA.CZ vydává v nákladu 22 000 výtisků
Hospodářská komora České republiky a je určen především 
jejím členům a podnikatelské veřejnosti. Vychází 1 x ročně. 

Předplaťte si více výtisků časopisu KOMORA.CZ!

Jako člen Hospodářské komory ČR dostáváte jeden
výtisk zdarma v rámci řádně hrazených členských 
příspěvků.
Nyní máte možnost přiobjednat si další předplatné 
za zvýhodněnou cenu 20 Kč za výtisk. Více vytisků
KOMORY.CZ se vám či vaší společnosti určitě vyplatí.

Předplatné pro nečleny Hospodářské komory ČR:
Náš časopis samozřejmě mohou odebírat i nečlenové 
Hospodářské komory ČR. Pro ně je předplatitelská cena 29 Kč
za jedno číslo, další výtisky zasíláme za zvýhodněnou cenu 
20 Kč za výtisk (stejná cena u druhého výtisku jako pro 
členy HK).
Ve volném prodeji (na pobočkách) stojí časopis 35 Kč.

VYPLŇTE, PROSÍM, ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Odběratel

Jméno a příjmení:

Název společnosti:

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .č. p.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Člen HK ČR prostřednictvím složky HK/OHK/ŽS/: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nečlen proškrtne)

Od čísla:

Další předplatné v rámci naší společnosti objednávám pro:

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Název společnosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .č. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Způsob úhrady:

bankovním převodem na č. ú. 997402/0800, v. s. 640003 

Vyplněný kupon s kopií dokladu o zaplacení zašlete na adresu: 

Hospodářská komora ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9, telefon: 296 646 024. 

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 266 610 466.

Objednávkový kupon
předplatné časopisu KOMORA.CZ

Objednávám celoroční předplatné na rok 2007 

za zvýhodněnou cenu 319 Kč

(pro nečlena HK ČR) v počtu kusů:

Objednávám celoroční předplatné dalšího výtisku na rok 2007 

za zvýhodněnou cenu 220 Kč (pro člena i nečlena HK ČR) v počtu 

kusů:

Předplatné
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AKTUALITY

S účinností od 1. 1. 2007 vznikl nový evropský vzdělávací pro-

gram celoživotního učení – Lifelong Learning Programme (LLP),

který nahrazuje původní programy Leonardo da Vinci a Socrates. 

Všechny v současné době realizované projekty pokračují v nezmě-

něné podobě i v rámci nové koncepce. 

Podmínky účasti v novém programu (LLP 2007–2013 Guide for 

the applicant) společně s výzvou k předložení návrhů projektů (The 

General Call for Proposals) jsou uveřejněny na: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html.

Termín podávání žádostí v rámci jednotlivých aktivit je 30. 3. 2007. 

Sídlo Národní agentury evropských vzdělávacích programů je 

na adrese:  Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura 

evropských vzdělávacích programů, Senovážné náměstí 24, 

116  47 Praha 1.

mš

www.socrates.cz

ŠANCE NA LEPŠÍ 
ZÁKONY
Podnikatelé již dlouho volají po odstranění vad nového Zá-

koníku práce a po novelizaci úpravy nemocenského pojiš-

tění. Hospodářská komora se tyto návrhy pokouší prosadit 

u Legislativní rady vlády.

Dne 13. února 2007 se Hospodářská komora České republiky 

zúčastnila pracovního jednání k přípravě Plánu legislativních prací 

vlády. Skutečnost, že zástupci komory byli přizváni na tak významné 

jednání, je pro podnikatele velmi dobrou zprávou. Hospodářská 

komora předložila Legislativní radě vlády návrhy, které by mohly 

výrazně přispět ke zkvalitnění podnikatelského prostředí. Návrhy 

plně reflektují zejména potřeby malých a středních podnikatelů a usi-

lují o zpřehlednění legislativní džungle. Podnikatele jistě potěší např. 

návrh na vypracování uceleného podnikatelského kodexu, který by 

soustředil roztříštěnou legislativu upravující obecné podmínky pro 

vstup do podnikání a výkon podnikání. V současné době toto upra-

vují desítky právních předpisů a hospodářská komora dlouhodobě 

usiluje o ucelený a přehledný zákon. 

Mezi důležité body jednání patřila mj. nová úprava předpisů o ne-

mocenském pojištění, odstranění vad v zákoně o veřejných zakáz-

kách či novelizace Zákoníku práce a živnostenského zákona. 

kj

www.komora.cz
připomínkování zákonů

Hospodářská komora České 

republiky v roli povinného 

připomínkového místa využívá 

významný nástroj, kterým 

může zásadním způsobem 

ovlivňovat znění zákonů, vy-

hlášek a nařízení, a tím ještě 

účinněji hájit zájmy podnika-

telů. Zapojte se aktivně do 

připomínkových řízení zákonů, 

z nichž vybíráme ty nejdůle-

žitější.

Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 301/1992 Sb., o Hospo-

dářské komoře České republiky 

a o Agrární komoře České repub-

liky, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky o podrobnos-

tech plnění povinností depozitáře 

spolu s odůvodněním.

Návrh vyhlášky, kterou se 

stanoví podrobnosti o kontrole 

účinnosti kotlů, návrh vyhlášky, 

kterou se stanoví podrobnosti 

o kontrole klimatizačních systémů 

a návrh vyhlášky, kterou se 

stanoví podrobnosti o energetické 

náročnosti budov.

Návrh vyhlášky o provedení 

ustanovení energetického zákona 

o Energetickém regulačním fondu 

a povinnosti nad rámec licence.

Návrhy zákonů o dani z elek-

třiny, zemního plynu a pevných 

paliv.

Návrh vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení 

zákona o podnikání na kapitálo-

vém trhu v oblasti ochrany proti 

zneužívání trhu.

Návrh nařízení vlády, kterým 

se mění některá nařízení vlády 

v oblasti podpory bydlení.

Návrh daňového řádu a návrh 

zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím 

daňového řádu.

hk

Snadnější přístup 
k informacím
 Aktuálním výstupem společného 

projektu ministerstva vnitra a HK 

ČR tzv. Czech Pointů je možnost 

získat na pracovištích komory 

od února letošního roku výpisy 

z obchodního rejstříku. Proto již 

podnikatelé a další osoby nebu-

dou nadále nuceni si zajišťovat 

výpisy z obchodního rejstříku 

u soudu. Záměrem bylo tímto 

krokem usnadnit podnikatelským 

subjektům administrativní zátěž, 

a to i v rámci používání služeb 

Hospodářské komory ČR, zejména 

v mezinárodním obchodě (např. 

certifikáty o původu, karnety ATA) 

a dalších činnostech. „Zjedno-

dušení byrokratických postupů 

a snížení administrativní zátěže 

podnikatelů patří k dlouhodobě 

prosazovaným požadavkům Hos-

podářské komory ČR na zkvalit-

nění podnikatelského prostředí. 

Projekt Czech Point k naplňování 

těchto cílů jednoznačně směřuje, 

HK ČR se k němu proto hlásí, 

podporuje jej a je připravena se na 

jeho realizaci aktivně podílet. Zjed-

nodušení komunikace se státní 

správou a zajištění informačního 

servisu občanům patří k předpo-

kladům kultivovaného státu,“ vy-

světluje Jaromír Drábek, prezident 

Hospodářské komory ČR. 

Prostředky z evropských strukturálních 

fondů mohou dostat jen některé firmy. 

Vytváří se tak nerovnováha na trhu?

Může to být další nerovnost na trhu. Obecně 

hospodářská komora není příliš silným podpo-

rovatelem různých dotací. Nechci říkat ohraná 

klišé, že všechno má vyřešit trh, ale do značné 

míry to tak je. Dotace je vždycky rizikem, pro-

tože vytváří nerovné postavení na trhu. Když se 

zaměřím na nové období let 2007 až 2013, tak 

příliv peněz bude opravdu masivní. Pokud jde 

o tyto dotační tituly, skutečně mohou výrazně 

ovlivnit trh.

Co se proti tomu dá dělat?

Základním předpokladem je, aby dotace 

z evropských fondů byly věcně nárokové, to 

znamená, aby k nim byl skutečně rovný přístup. 

Pro podnikatele je však velmi důležité, aby si 

mohli být jisti, že pokud splní podmínky, tak 

dotaci dostanou. Že se nesetkají se selektivním 

výběrem podle nějakých subjektivních kritérií.

Přesto se může stát, že o některý z progra-

mů bude tak velký zájem, že se na všechny 

žadatele, i když podmínky splní, stejně 

nedostane.

Pak je za prvé třeba to avizovat dostatečně 

dopředu, protože podle vývoje lze usuzovat, jak 

dlouho bude ještě možnost předkládat takové 

projekty. Za druhé existují možnosti přesunů 

finančních prostředků mezi jednotlivými tituly 

a ty je vhodné využít.

Takže v zásadě nejste proti tomu, vzít si 

peníze z Bruselu, byť je dostanou jen ně-

kteří podnikatelé?

Obecně hospodářská komora říká, že dotačních 

titulů má být co nejméně a mají se používat 

velmi opatrně. To se týká peněz z Bruselu stejně 

jako národních dotací. Pokud už dotační tituly 

existují, tak je třeba prostředky využít. Kdyby-

chom je nevyužili, pak se zbytečně dostáváme 

do špatného konkurenčního postavení vůči 

ostatním zemím. A to si v rámci jednotného 

evropského trhu nemůžeme dovolit.

Některé programy jsou zaměřené na 

začínající podnikatele. Myslíte, že je dobré 

startovat s takovou pomocí?

Je to jedna ze standardních cest, jak motivovat 

lidi, aby se zajímali o samostatné podnikání. Já 

na tom nevidím principiálně nic špatného. Po-

užívá to řada zemí. Je to dobře zejména proto, 

že začínající podnikatelé nemohou tak jako už 

nějakou dobu existující firmy získat standardním 

způsobem prostředky na financování svého 

projektu. Je zajímavé, že takovéto podpory 

jsou běžné například i ve Spojených státech, 

které jinak přistupují k podpoře podnikání velmi 

opatrně. 

Počítá se s větší pomocí veřejných financí 

pro malé a střední podniky?

Je fakt, že v České republice stále ještě poměr 

výkonnosti malých a středních podniků vůči 

výkonnosti velkých firem nedosahuje průměru 

Evropské unie. Proto je oprávněné zaměřit se na 

malé a střední podniky. Jsou totiž velmi flexibilní 

a mají větší předpoklady k tomu, aby vytvářely 

dlouhodobá pracovní místa. Stejně tak jsou 

pohotové v oblasti rozvoje technologií, pokud 

ten rozvoj podpoříme. Navíc ve velké většině zů-

stávají tam, kde vznikly. Na rozdíl od nadnárod-

ních společností, které jsou při jakékoli změně 

podmínek velmi flexibilně schopny přemístit své 

aktivity do jiných zemí.

Jak dlouho podle vás, že bude trvat, než 

tuzemské malé a střední firmy budou hrát 

stejnou roli jako v západoevropských 

zemích?

My se k tomu průměru přibližujeme. Dobrým 

horizontem je právě nastupující plánovací obdo-

bí evropských fondů. Ne že by to spolu úplně 

přímo souviselo, ale myslím si, že rok 2013, 

možná 2015, bychom si měli dát jako cílový 

ke srovnání našeho hospodářství s tím, co je 

běžné jinde.

Kdybyste rozhodoval o tom, na co půjde 

ze strukturálních fondů nejvíce peněz, co 

byste vybral?

Z mého pohledu jsou naprosto nejdůležitější 

a prioritní oblasti vzdělávání, tedy lidských zdrojů 

a přípravy odborníků. Další prioritou je určitě 

rozvoj infrastruktury, základní předpoklad rozvoje 

ekonomiky.

To ale předpokládá dotace na projekty, kte-

ré spíš realizuje stát než jednotlivé firmy.

Částečně. Rozvoj infrastruktury je určitě záleži-

tost, kterou organizuje do velké míry stát. I při 

rozvoji lidských zdrojů musí být určitým garan-

tem stát nebo třeba hospodářská komora jako 

podnikatelská samospráva. Podporu ale musí 

dostat jednotlivé firmy a totéž platí i při motivaci 

rozvoje technologií.

Děkujeme za rozhovor.

Dana Rybáková

Podle prezidenta hospodářské komory Jaromíra 

Drábka takové podpory vytvářejí nerovné postavení 

na trhu, a proto představují riziko. Jenomže nevyužít 

peněz, které jsou pro tuzemské projekty v Bruselu 

připraveny, vůbec nepřichází v úvahu. České firmy by 

tak snížily svou konkurenceschopnost.

„Podnikání nestojí 
na dotacích.“

161
ČÍSLO MĚSÍCE:

Den daňové svobody připadne le-

tos na 11. června. Celých 161 dnů 

tak Češi pracují pro stát, teprve 

zbývajících 204 dnů vydělávají pro 

sebe.

Nový 
evropský 
vzdělávací 
program

„myslím si, že rok 2013, možná 2015, bychom si měli dát jako cílový 
ke srovnání našeho hospodářství s tím, co je běžné jinde.“
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EXPORTNÍ PORADENSTVÍ
                VE VAŠEM REGIONU

Kontakt: Regionální exportní místo CzechTrade pro jednotlivé kraje www.czechtrade.cz

Č E S K Á  A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U

 unikátní informace ze zahraničních trhů
 individuální podpora exportních záměrů
 exportně orientované akce v regionu

MAPA OBOROVÝCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ

Představujeme novou službu agentury 

CzechTrade. Díky interaktivní mapě obo-

rových příležitostí mají představitelé firem 

možnost rychle zjistit, jaký exportní potenciál 

existuje ve vybrané zemi pro určitý průmys-

lový obor. 

OBSAHUJE:

• Tendry – mezinárodní výběrová řízení

•  Zahraniční poptávky – zájem zahraniční spo-

lečnosti o zboží, služby nebo výrobní kooperaci

•  Zahraniční investiční příležitosti – příle-

žitosti pro české subjekty, které se mj. týkají 

kapitálového vstupu do výroby, výrobních 

investic, odkupu zahraničního subjektu 

nebo jeho části, založení společného podni-

ku, expanze výroby a dalších akvizic v zemi 

poptávající společnosti 

NOVÉ!

Novinkou jsou poptávky, tendry a zahraniční in-

vestiční příležitosti v oblasti služeb, které takto 

samostatně dosud prezentovány nebyly. K nim 

patří například služby finanční, konferenční, 

vystavovatelské, logistické, marketingové, 

vzdělávací, úklidové atd. V rámci jednotlivých 

oborů dále najdete poptávky po službách sou-

visejících s daným oborem (např. opravárenství 

a servis v rámci automobilového průmyslu).

ARCHIV:

Pro vaši orientaci ve vývoji poptávek najdete 

zpětně veškeré starší informace v archivu, který 

pro vás budeme připravovat čtvrtletně. Archiv 

příležitostí za rok 2006 bude připraven od března 

spolu s archivem příležitostí za 1. čtvrtletí 2007.

Ve formátu PDF je mapa ke stažení na: 

www.businessinfo.cz. Další odkazy najdete 

na www.czechtrade.cz, www.exportníklub.cz.

KOMORA POMÁHÁ

Mise je prestižní 
záležitost
Tomáš Vránek se zúčastnil podni-

katelské mise do Japonska – Ga-

teway to Japan – kterou pořádala 

Hospodářská komora ČR. Získal 

konkrétní kontakty pro svou firmu 

a mnohem lépe teď chápe japon-

skou mentalitu. Jeho poznatky 

mohou být podnětné pro ty, kteří 

uvažují o účasti v některé z dal-

ších podnikatelských misí.

Proč se zajímáte zrovna o Japonsko?

Japonský trh skýtá obrovský potenciál, 

velmi zajímavá je však i expanze zdejších 

firem do zahraničí. Mnoho japonských 

společností investuje a zakládá své 

pobočky v Evropě, což je i pro naši firmu 

příležitost navázat nové obchodní kon-

takty a dodávat pro japonské odběratele.

Na co se zaměřujete?

Firma atx – technická kancelář pro kom-

plexní automatizaci, vznikla před 16 lety 

ve Žďáru nad Sázavou, od r. 1997 má 

pobočku také v Ostravě. Jsme ryze čes-

ká soukromá společnost, která dodává 

informační a řídicí systémy pro průmysl. 

Našimi zákazníky je mnoho firem po 

celém světě. Dodáváme automatizaci 

pro výrobní stroje pro malé firmy, ale i 

automatizaci pro rozsáhlé linky největších 

automobilových koncernů. 

Co vás zaujalo na misi Gateway to 

Japan?

O připravované podnikatelské misi do 

Japonska (EU Gateway to Japan, sektor 

ICT) jsme se informovali na HK ČR. 

Vzhledem k tomu, že jsme již s několika 

japonskými firmami spolupracovali, před-

stavovala pro nás tato akce možnost jak 

získat nové obchodní kontakty místními 

společnostmi. HK ČR nám účast a orga-

nizaci jednání výrazně usnadnila.

Jaký je váš celkový dojem a přínos 

z této cesty? 

Díky činnosti hospodářské komory 

a perfektní organizaci při přípravě cesty 

probíhala celá mise bez problémů, a to 

i přímo na místě. Vše bylo opravdu velmi 

dobře připraveno. Poměrně nemilé pře-

kvapení pro mne však bylo, že zástupci 

německé obchodní komory mi místo pěti 

avizovaných schůzek s potenciálními 

zákazníky dokázali zajistit schůzku pouze 

jednu. Ale při prezentacích na Mini-fair 

jsme získali několik kontaktů a s jednou 

z japonských firem, která má pobočku 

zde v ČR, budeme v blízké době jednat 

o případné spolupráci. Všechny další 

kontakty máme v úmyslu prověřit a pří-

padně rozvíjet. Celá mise výrazně přispě-

la také k lepšímu pochopení japonského 

trhu a japonské mentality.

Jak se vám podniká s Hospodářskou 

komorou ČR? 

Na spolupráci s hospodářskou komorou 

si nemůžeme stěžovat, ba naopak. Vždy 

nám byly poskytnuty potřebné informa-

ce, podklady, poradenská služba. Vše 

ale dělají lidé, a tak i na tomto místě je 

nutno jmenovat zejména paní Lenku Tý-

čovou, která nám byla ohledně mise EU 

Gateway to Japan velmi nápomocna. 

Táňa Švrčková

Tomáš Vránek chápe zahraniční misi jako příležitost zviditelnit 

firmu, navázat nové obchodní kontakty a proniknout na nové trhy.

Podnikáme s InMP

Zvýhodněný úvěr

Podnikatel Pavel Pewner využil pomoci InMP 

při získává zvýhodněného úvěru na výstavbu 

nové výrobní haly firmy Pewtronic. 

Firma se zabývá zakázkovou výrobou elektro-

niky, kabelové konfekce, vývojem a prodejem 

konstrukčních prvků pro telekomunikace. Jejími 

zákazníky jsou vývojářské firmy, výrobci různých 

zařízení a telekomunikační firmy v ČR a v SRN.

Podnikatel kontaktoval Jihočeskou hospodářskou 

komoru, kde získal kompletní informace. Regionální 

centrum pak zajistilo formuláře s žádostí, poradilo 

v případě nejasných dotazů a postaralo se po své 

linii o vyhodnocení žádosti. „Vše se řešilo kon-

struktivně, bez protahování, což považuji za velmi 

důležité. Byl jsem spokojen,“ hodnotí spolupráci 

s InMP Pavel Pewner.

„Úvěr jsme získali zejména díky solidním ekonomic-

kým výsledkům, perspektivním cílům a díky tomu, že 

jsem ochoten převzít zodpovědnost a záruky.“ 

Nová výrobní hala

Firma Nábytek Mikulík & syn ve Vranovcích 

u Brna, která se zabývá výrobou nábytku, 

hledala možnosti financování výstavby nového 

výrobně-obchodního areálu. 

Spolumajitelka Renata Mikulíková přiznává, že po 

večerech tráví několik hodin na internetu, kde sbírá 

informace nutné k podnikání. Velice ji zaujala mož-

nost získání finančních prostředků z Jihomoravského 

kraje (SROP), zejména možnost čerpání grantového 

programu JmK na podporu podniků v hospodářsky 

slabých oblastech kraje, kam Pohořelicko, kde firma 

chtěla vybudovat výrobní halu, spadá. V InMP získala 

nejen všechny potřebné informace, ale rovněž kon-

takt na odpovědného pracovníka krajského úřadu. 

Spolupráce funguje již třetí rok a o spokojenosti 

svědčí, že se firma stala členem OHK Brno-venkov. 

tš

Uvádíme dva z úspěšných příkla-

dů podnikání s InMP, které slouží 

podnikatelům a živnostníkům po 

celé České republice.

SLOVO MĚSÍCE:

Komora má zastoupení v Japonsku

České firmy se již nyní mohou obracet na 

nově vzniklou pobočku Hospodářské komory 

České republiky v Japonsku. Vede ji Hiroshi 

Miyakawa, mail: h-miyakawa@flatbe.co.jp.

Japonsko

Celá mise výrazně přispěla také k lepšímu 

pochopení japonského trhu a mentality.
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Na setkání generální ředitel 

agentury CzechTrade Ivan 

Jukl odpovídal na otázky zú-

častněných, přiblížil výsledky 

letošního roku a poho-

vořil o tom, co nás čeká 

v roce letošním.

V čem tkví úspěch?

Poptávka firem po služ-

bách agentury CzechTra-

de se během loňského 

roku znásobila, to se 

projevilo na vývozu, který 

činil 3,3 mld. korun, což je 

oproti roku 2005 fantastický 

úspěch. Tento nárůst značí 

mimo jiné i to, že se zlepšila 

komunikace mezi státem 

a podnikateli. České firmy 

jsou dneska schopny daleko lépe se mezi se-

bou domluvit a tvoří takzvané vývozní aliance. 

Tvorba aliancí souvisí s tím, že klienti chtějí 

komplexní nabídku výrobků a na druhé straně 

chtějí jednoho partnera, který tu komplexní 

nabídku zastřeší. CzechTrade se snaží tento 

servis firmám poskytovat, například prostřed-

nictvím programu Aliance. 

Nyní máte svět pokrytý teritoriálně, ale 

nikoliv oborově. Uvažujete i o podpoře 

a zastupování oborových činností a tedy 

nejen o teritoriálním pokrytí?

Do budoucna těžko můžeme uvažovat o nějaké 

oborové specializaci, protože to není v našich ka-

pacitách. Na druhou stranu, jestliže děláme servis 

kolem aliancí, zároveň budujeme určité oborové 

know-how uvnitř agentury CzechTrade. Pořá-

dáme setkání jak firem aliančních, kde mimo jiné 

informujeme o zahraničních misích a investičních 

možnostech, tak setkání napříč aliancemi. 

Přibližte nám mapy oborových příležitos-

tí. Souvisejí s těmi aliancemi a za jakým 

cílem jste je připravili?

V mapách oborových příležitostí zúročujeme 

znalosti tím, že se snažíme jaksi učesat po-

ptávky, které dostáváme z našich zahraničních 

kanceláří, ambasád a databází tak, aby firma, 

která se zajímá o konkrétní obor a konkrétní 

zemi, si dokázala třeba i za pět let dozadu 

vyhodnotit určitý trend poptávky po tom či 

onom zboží. Je to vlastně jednoduchá interak-

tivní databáze, která říká, kolik je v dané zemi 

v daném oboru a v daném okamžiku aktivních 

poptávek nebo investičních pobídek. 

Dnes je hodně aktuální oblastí export 

služeb, ale my se čím dál častěji setká-

váme s reakcí, že lidé venku nechtějí 

dělat. Máte tuto oblast nějak blíže 

zmapovánu?

My samozřejmě také zaznamenáváme úspěš-

né případy vývozu služeb. Obrat je řádově 

v desítkách milionů korun, nejsou to tedy ty 

miliardy, které se generují ve zboží. Samo-

zřejmě je to věc nová, která v současné době 

dostává určitý tvar, a proto jsme se rozhodli, 

že tuto oblast začneme více mapovat. 

is

Exportní 
možnosti
českých 
firem

AGENTURA CZECHTRADE SI NA NEFORMÁLNÍ 

PRACOVNÍ POSEZENÍ POZVALA ZÁSTUPCE SVÝCH 

NEJLEPŠÍCH ZÁKAZNÍKŮ, FIRMU SINEX, GALATEK 

A SPOLEČNOST INKO.

KOMORA POMÁHÁ
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organizátor:
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Tel.: +420 220 103 307
Fax: +420 233 378 225
e-mail: alarm@incheba.cz
www.incheba.cz

pod záštitou:
• MINISTERSTVO VNITRA ČR
• NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
• POLICEJNÍ PREZÍDIUM ČR

odborní gestoři:
• Asociace technických bezpečnostních 

služeb GRÉMIUM ALARM
• Český klub soukromých 

bezpečnostních a detektivních služeb
• Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
• Sdružení pracovníků dezinfekce, 

dezinsekce, deratizace ČR

odborná
spolupráce:

• sdružení AMBO
• Městská policie
• SČMVD

11.–13. DUBNA 2007
INCHEBA EXPO PRAHA

VÝS TAVIŠTĚ  HOLEŠOVICE

16 .  R O Č N Í K

M E Z I N Á R O D N Í H O  V E L E T R H U

Z A B E Z P E Č O VA C Í  T E C H N I K Y ,

S Y S T É M Ů  A  S L U Ž E B ,

P O Ž Á R N Í  O C H R A N Y

A  Z Á C H R A N N Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í

2OO7
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www.pragoalarm.cz

jméno .......................................................... firma..........................................................

adresa ............................................................................................................................

PSČ ..........................telefon .........................................e-mail .......................................

Kompletně vyplněnou pozvánku vyměňte u pokladny za vstupenku! Souhlasím s využitím 
výše uvedených údajů pro účely organizátora veletrhu (INCHEBA PRAHA spol. s r.o.).

P O Z V Á N K A
INCHEBA EXPO PRAHA | Výstaviště Holešovice

11.–13. 4. 2007
St–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–16.00 

16. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečovací techniky, 

systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení

KOMORA POMÁHÁ

Veletrh v Hannoveru 
– šance pro vás
Zúčastněte se s Euro Info Centrem Brno (EIC) jednoho 

z největších a nejznámějších průmyslových veletrhů 

na světě – HANNOVER MESSE 2007. Setkejte se s po-

tenciálními partnery, zákazníky a dodavateli a získejte 

nové zakázky a obchodní kontakty pro vaši firmu.

Veletrhu v Hannoveru se každoročně účastní více než 200 tisíc 

návštěvníků a přes 6 tisíc vystavovatelů. Mezi obory se řadí např. mikro-

technologie, energetika, průmyslová automatizace, digitalizace, věda 

a výzkum, povrchová úprava a práškování, hydraulická a pneumatická 

zařízení a další.

EIC nabízí nejen obchodní schůzky a obchodní spolupráci během 

veletrhu, ale zajistí pro podnikatele rovněž aktuální informace, indivi-

duální asistence a přímou vazbu na země EU. Již třetím rokem mohou 

podnikatelé využít projektu b2fair, který jim na základě vyplnění profilu 

a kooperačních požadavků firmy umožní schůzky s obchodními partne-

ry, které si předem vyberou. Během minulých dvou ročníků se uskuteč-

nilo více než 6,5 tisíce schůzek, kterých se účastnilo 850 společností 

a 1500 manažerů.

V rámci servisu a organizačního zajištění účastí na projektu firma získá 

vyplnění a vložení profilu firmy do internetového katalogu účastníků, 

vytvoření programu schůzek dle žádosti, dvě vstupenky na veletrh 

a prezentaci a propagaci firmy na stránkách projektu.

Více informací získáte na RHK Brno, tel. 532 194 927.

kcz

Elektronická 
komunikace v praxi

Přehled vybraných členských veletrhů SOVA ČR
konaných od 27. 3. do 22. 4. 2007

Hospodářská komora ČR  po-

řádá i letos sympozium o elek-

tronickém obchodu pod názvem 

13. sympozium EDI (FACT a eB) 

– Praxe elektronické komunikace 

v obchodních vztazích. Letošní 

ročník se bude konat v termínu 

12.–13. 4. 2006 v kongresovém 

sálu hotelu Olympik, Praha. 

Hlavními tématy jsou následující 

okruhy:

1.  Podpora e-komunikace v ob-

chodních vztazích s veřejnou 

správou

2.  Elektronická komunikace v pro-

cedurách komerční transakce 

3.  Nové formy EDI (výměna počíta-

čově čitelných dat ve vzájemně 

dohodnutém formátu)

4.  E-banking jako důvěryhodná 

komerční platforma

5. Sdílení a uchovávání dat

6.  Standardy pro usnadňování 

obchodu

7.  Jednotná evropská identifikace 

firem pro elektronické transakce

8.  Komplexní řešení obchodních 

procesů B2B (case studies)

Podrobný program, přihláška 

a podmínky účasti na 

www.komora.cz/fitpro. 

Kontakt: fitpro@komora.cz 

SCHOLA NOVA

27. 3.–29., 3. Praha – Veletržní palác

14. mezinárodní specializovaný veletrh – ško-

ly, vzdělávání a vybavení.

Tel.: 224 210 727

Fax: 224 228 243

E-mail: schola@bvv.cz

http://www.bvv.cz/scholanova 

POLYGRAF/REKLAMA

28. 3.–30. 3., Praha – Výstaviště Holešovice

Mezinárodní veletrh polygrafie, pre-press, 

papíru, obalů a balicí techniky/mezinárodní 

veletrh reklamních služeb, marketingu 

a médií.

Tel.: 267 315 585-8

Fax: 267 315 589

E-mail: hrubalova@mip.cz  

http://www.reklama-fair.cz 

DOVOLENÁ

30. 3.–1. 4., Ostrava – Výstaviště Černá louka

10. výstava cestovního ruchu.

Tel.: 596 167 119

Fax: 596 167 125

E-mail: placova.ludmila@cerna-louka.cz

http://www.cerna-louka.cz 

REGION

30. 3.–1. 4., Ostrava – Výstaviště Černá louka

5. prezentace regionů a krajů.

Tel.: 596 167 119, 

Fax: 596 167 125

E-mail: placova.ludmila@cerna-louka.cz, 

http://www.cerna-louka.cz 

ELEKTRO

17. 4.–21. 4., Brno – Výstaviště

4. mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, 

elektroinstalací a systémové integrace budov.

Tel.: 541 152 888, 541 152 585 

Fax: 541 152 889

E-mail: elektro@bvv.cz 

http://www.bvv.cz/elektro 

URBIS INVEST

17. 4.–21. 4., Brno – Výstaviště

Mezinárodní veletrh investic, financí, realit 

a technologií pro města a obce.

Tel.: 541 152 888, 541 152 906

Fax: 541 152 889

E-mail: urbis@bvv.cz 

http://www.bvv.cz/urbis 

Břetislav Fabián,

ředitel úřadu SOVA ČR
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Reformy potřebujeme jako sůl. Na tom 

se shodují takřka všichni podnikatelé. 

Ostatně Unie malých a středních podniků 

a Hospodářská komora ČR už na začátku 

letošního roku vydaly společné prohlášení, 

v němž podporují další snižování daňové zátěže 

podnikatelů, zjednodušení administrativy. 

To nastane zavedením jednoho výběrního 

místa pro výběr daně a pojistného na zdravotní 

a sociální pojištění a další reformní kroky 

vedoucí ke zlepšení stavu veřejných financí 

a k podpoře drobného a středního podnikání. 

Jaké reformní kroky přinesou následující 

měsíce, zatím není jasné. Snad to nebude ono 

známé čekání na Godota, který nikdy nepřijde. 

Ekonomické reformy se staly i hlavním tématem 

březnové Komory.cz. Přinášíme zkušenosti ze 

zahraničí i různé pohledy na průběh i priority 

reformních kroků. Hlas naší podnikatelské veřejnosti 

je jasný a jednotný: reformy potřebujeme – co 

nejrychleji a v co nejširším rozsahu. Dost bylo čekání, 

dost bylo slov... Přichází čas činů!

Jak dlouho 
to ještě 
vydržíme?
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Hlídač 
rovné daně     str. 14

S reformami 
na trh               str. 20

V tématu najdete:

Nejdříve musíte umět 
ohlídat výdaje          str. 18
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Jak se potom princip solidarity, který 

přísluší státu, srovnává s rovnou daní? 

Primárně tu daň není od toho, aby byla soli-

dární. Solidarita je v tom, že kdo víc vydělá, 

reálně zaplatí víc, i když je to stále těch 19 % 

z jeho příjmu. Ve zdaňování se tento princip 

nenazývá solidaritou, ale vertikální spravedl-

ností.

Podle vás tedy platí, že ekonomické 

reformy nemusí být solidární? Proti nim 

je sociální systém, aby solidaritu 

dohnal?

Uvedl jsem vám dva příklady, ve kterých se 

podle mého názoru reforma nepovedla. Ale 

to jsou příklady, které jsou vytržené z kon-

textu. Samozřejmě na zabezpečení základ-

ní solidarity společnosti, tedy bohatých 

s chudými, je tu stát. A ten ji zabezpečuje 

hlavně prostřednictvím svého sociálního 

systému. Tam se to má řešit. Daňový systém 

je tu proto, aby podporoval hospodářství. 

A hlavně aby vybíral peníze, bez jakékoli soli-

darity. Jednoduše, má vybrat co nejefektivněji 

peníze. A to rovná daň dělá. Já jsem vždycky 

tvrdil, že daňová reforma není pro obyvatel-

stvo, ta je pro hospodářství.

DAŇOVÁ REFORMA NIKOHO NEBOLELA

Kromě sazby daně z příjmu byla sjedno-

cena i sazba DPH na 19 %. V levé části 

politického spektra se jistě argumentovalo 

dopady na sociálně nejslabší vrstvy... 

Já sám bych také byl raději, kdybychom měli 

jednotnou sazbu DPH na úrovni 15 %. Tedy 

minimum, které dovoluje Evropská unie. Ale 

sjednocení daně z příjmu způsobilo výpadek 

v plánovaných příjmech v řádech desítek 

miliard korun, a ty musely být nahrazeny vyšší 

DPH. Podle mého názoru, Česká republika je 

v mnohem lepší hospodářské situaci, a obě 

sazby by tedy mohly být o mnoho nižší. 

Ale zásadně je velmi efektivní mít pouze jednu 

sazbu DPH. Jednu a podle mého názoru 

nejnižší možnou. Čili v ideálním případě 15 % 

kvůli Evropské unii.

Opakuji, že daňový systém by měl být na to, 

aby vybral peníze od lidí – co nejefektivněji, 

co nejjednodušeji, co nejrychleji. A co nejvíc, 

samozřejmě. A kdyby náhodou peněz mělo 

být příliš mnoho, tak snížíme sazbu.

Málokterému státu se asi stane, aby 

vybral příliš mnoho peněz...

Jsou takové státy, dokonce i v Evropě, které 

natolik rozumně hospodaří. Estonsko napří-

klad. Estonsko nemá deficit. Má rovnou daň 

a sazba byla snížena. Sice z 26 na 24 procent, 

ale tento jev se stal.

Vy jste tehdy byl zastáncem reformní 

vlády. Dnes – to vám mnozí vyčítají – jste 

téměř na stejné pozici ve vládě, která se 

ve své předvolební rétorice chystala 

reformy rušit?

To máte pravdu, vyčítají mi to. Já bych ale 

neřekl, že jsem byl zastánce předchozí 

vlády. Já jsem pro tu vládu pracoval – kon-

krétně tak, že jsem připravoval koncepci 

daňové reformy. To trvalo od listopadu 2002 

do 6. prosince 2003. Hned druhý den poté, 

kdy parlamentem prošly všechny návrhy zá-

konů, které se týkaly daňové reformy, jsem 

dal výpověď. Do roku 2006 jsem na minis-

terstvu financí nebyl. Předvolební rétoriku 

nové vlády jsem sledoval a samozřejmě mě 

taky netěšila. Když jsem dostal nabídku stát 

se poradcem současného ministra financí, 

přijal jsem ji hlavně z toho důvodu, aby 

náhodou rovnou daň nezničili, aby zůstala 

zachována, což se podařilo. Tomu jsem já 

osobně velmi rád.

HOSPODÁŘSKÉ REFORMY
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Váš příběh tak trochu připomíná 

hollywoodské filmy: Přijde nenápadný 

student ekonomické univerzity za minist-

rem a povídá: „Mám senzační nápad 

na daňovou reformu.“ A do roka je refor-

ma přijata...

Já jsem mu to neřekl. Napsal jsem to na list 

papíru, na jednu A4. 

A na rozdíl od amerického příběhu 

jste v té době byl sice student, ale už ne 

chudý.

Tehdy už jsem osm roků vlastnil svoji firmu.

V roce 1990 jsem se vrátil z Německa, o rok 

později založil firmu a studovat jsem tady 

začal až v roce 1998.

To byl poměrně odvážný krok, jít do 

daňové reformy tak razantně... 

Pro mne to byla šance, za kterou bylo potřeba 

jít hlava nehlava. Opatrnost potřebujete, když 

máte co ztratit. Já jsem neměl co ztratit, byl 

jsem nýmand a přišel jsem s nějakým návr-

hem, s nějakou představou. K tomu nepotře-

bujete mnoho odvahy. Spíš potřebujete mít 

svůj návrh dobře promyšlený. Odvážný krok to 

byl hlavně pro ministra financí Ivana Mikloše.

Souvisela míra vaší razance s tím, že jste 

nebyl politik?

Určitě. I ministr začal asi tak po třech měsících 

příprav váhat. V určitém období jsme také 

vedli o rovné dani intenzivní diskuze, i když na 

začátku se zdálo, že všechno půjde hladce. 

Ale nakonec za rovnou daň bojoval tak, jak 

slíbil – jako lev.

PŘÍLIŠ MNOHO REFOREM

Ale kroky předchozí slovenské vlády se 

neomezily jen na reformu daní...

Ta vláda měla ambici reformovat všechno. 

Bylo to tehdy takové reformní šílenství, řekl 

bych až přehnané. Vláda se v letech 2002 až 

2006 snažila reformovat každou jednu oblast, 

i za cenu toho, že někde reformy nebyly 

dotažené nebo domyšlené. Já osobně si 

myslím, že by bylo rozumnější reformní záběr 

zúžit. Zaměřit se například na daně, sociální 

oblast a zdravotnictví. Nebo na daně, armádu, 

školství. Ale vláda se tvářila, že je připravena 

reformovat všechno, i když to nebyla pravda. 

Takže nakonec se v některých oblastech 

neudělalo mnoho šťastného. Sociální systém 

je na tom v postatě dnes hůř, než byl před 

reformou. 

V čem?

Za prvé, počet sociálních dávek stoupl ze 

43 na 70. Navíc sociální systém nadále 

vylučuje souběh sociálních dávek a práce. 

Kdo pobírá dávky a našel by si nějaký, byť 

minimální výdělek, o dávky přijde a jeho čistý 

příjem stoupne jen o minimum. To je naprosto 

demotivační pro lidi s nízkou kvalifikací, 

kterých je mezi slovenskými nezaměstnanými 

60 %. Byli by hloupí, kdyby pracovali! Stejně 

tak zůstala vysoká míra zneužívání sociálních 

dávek. Zkrátka, celá sociální reforma nebyla 

dobře promyšlená.

Tehdejší ministr sociálních věcí se snažil vnést 

do sociálního systému takzvanou zásluho-

vost, jmenovitě v prvním pilíři důchodového 

zabezpečení. Zásluhovost znamená nějaký 

lineární vztah mezi tím, kolik odvedete a kolik 

dostanete. Což je velmi špatné. Stát nemá 

vykonávat zásluhovost, stát má vykonávat 

solidaritu. Zásluhovost má vykonávat, a také 

velmi dobře vykonává, soukromý sektor. Na-

příklad životní pojistky – ty jsou jen zásluhové. 

Čím víc si na pojistku platíte, tím víc dostane-

te. Ale s tímhle principem nemá nic společné-

ho stát. To, co stát musí dělat, co soukromý 

sektor nedokáže, je solidarita. 

TÉMA

Hlídač 
rovné 
daně
PODLE JEHO MÍNĚNÍ BY ČESKO MOHLO OKAMŽITĚ 

ZAVÉST 15% DAŇ Z PŘÍJMU A 15% DPH NA VŠECHNO. 

A JAK SÁM ŘÍKÁ: ŠLAPALO BY TO JAKO HODINKY. 

KOUPIL SI BYT V DOMĚ SOUSEDÍCÍM S MINISTERSTVEM 

FINANCÍ, ABY TO MĚL BLÍZKO DO PRÁCE, AŽ BUDE 

MINISTREM. 

Rozhovor s poradcem 
ministra financí 
Slovenské republiky 
Richardem Sulíkem.

„Opakuji, že daňový 
systém by měl být na 
to, aby vybral peníze 
od lidí – co nejefektivně-
ji, co nejjednodušeji, co 
nejrychleji.“
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•  V roce 1980 emigroval s rodiči

do Německa.

•  V roce 1990 se vrátil na Slovensko,

založil firmu FaxCopy, kterou řídil 

do roku 2000.

•  Studoval fyziku a ekonomii na univerzitě 

v Mnichově, později vystudoval 

Národohospodářskou fakultu 

Ekonomické univerzity v Bratislavě.

•  V roce 2002 oslovil při náhodném setká-

ní ministra financí Ivana Mikloše se svou 

koncepcí daňové reformy, zanedlouho 

se stal jeho poradcem a 

•  jeho koncepce se stala základem 

daňové reformy, která vstoupila 

v platnost 1. 1. 2004.

•  V současnosti působí jako poradce 

ministra financí v levicově orientované 

vládě premiéra Roberta Fica.

HOSPODÁŘSKÉ REFORMY

že daňový systém má sociální funkci, environ-

mentální úlohu, má podporovat stavebnictví 

a hypotekární nevímco... To není pravda. Daňo-

vý systém má vybírat peníze. A kdo potřebuje 

řešit cokoli jiného, ať si na to najde jiné nástroje. 

No, a za to jsem dostal trojku.

Nemyslíte si, že je řada neziskových 

sektorů, které jsou pro život společnosti 

důležité? O jejich podporu se má stát 

postarat jak? 

Nejprve bychom se museli shodnout na tom, 

která nezisková činnost si podporu zaslouží. 

Ale předpokládejme, že taková činnost nebo 

taková oblast existuje. Potom ať jí stát dá 

peníze přímo. V účetnictví se například zakazuje 

saldovat hodnoty. Když někomu něco dlužím 

a zároveň on mi něco dluží, musím obě tyto 

položky přenést do účetnictví, nemohou si za-

psat pouze jejich rozdíl. Stejné pravidlo by mělo 

platit i při financování nebo při podpoře státu. 

Na jedné straně ať stát vybere všechny peníze, 

které vybrat dokáže, a potom ať dává dotace, 

pokud je dát musí. Ale ať se formou výjimek ne-

zříká výběru daní a ať se netváří, že to je nějaká 

podpora něčeho nebo někoho. 

Který z těchto postupů je administrativně 

náročnější, který zaměstná víc úředníků? 

Tohle možná ani není podstatná otázka. Podle 

mě je důležitější, že když stát bude takhle po-

skytovat nějakou úlevu, nikdy se nedozví, kolik 

korun to přesně činí a co za to ta společnost 

přinesla. To se nikdo nikdy nedozví. Zejména 

když máte výjimek hodně. 

ODVODOVÝ BONUS ZATÍM ČEKÁ

V mezidobí ve svém angažmá na mi-

nisterstvu financí jste restrukturalizoval 

bratislavský podnik na odvoz a likvidaci 

odpadů OLO. V jednom rozhovoru jste 

řekl, že jste si potřeboval odpočinout...

Až takový odpočinek to nebyl, ale já už jsem 

dost dlouho odpočíval. Výpověď na minister-

stvu financí jsem dal 6. prosince 2003 a půl 

roku jsem nedělal nic. V květnu 2004 mě oslovil 

primátor Bratislavy, protože OLO je městský 

podnik, že by ho potřeboval restrukturalizovat. 

Strávil jsem v něm skoro dva roky. 

Co se vám tam podařilo?

Dost. Snížili jsme počet zaměstnanců ze 412 

na 320. Ale nezbavili jsme se ani jednoho pope-

láře. A zároveň jsme zvýšili množství odpadků, 

které jsme sebrali, a snížili jsme poplatky. 

Poprvé v historii OLO snížilo poplatky za odvoz 

komunálního odpadu. To bylo docela dobré...

V téhle souvislosti jste prohlásil, že snížit 

náklady jakéhokoli podniku o 20 až 25 % 

je reálné. 

Něco takového jsem určitě neřekl. V OLO se 

podařilo snížit náklady o víc než 20 %, ale 

netvrdil bych to o každém podniku. Takové 

„metody motorové pily“ já moc neuznávám. 

Teď jste hlídač rovné daně? Nebo kromě 

toho, že hlídáte, ještě připravujete něco 

nového?

Hlídač rovné daně, no dobře... Daňový systém 

se nedá vidět izolovaně. Je jen určitou částí 

většího celku. Toho, co já nazývám výměna pe-

něz mezi občany a státem, peněžní vztah mezi 

občany a státem. Což není jen daňový systém, 

ale patří sem ještě systém odvodů a systém 

sociálních dávek. Když chceme řešit tento 

celek, tak zkrátka potřebujeme ještě reformu 

odvodů a reformu sociálních dávek. Připravil 

jsem nástroj, na kterém jsem pracoval tři roky. 

Podle stejných principů a zásad, na nichž byla 

postavena daňová reforma. Nazývám ho od-

vodový bonus. To je ten zbytek, který k daňové 

reformě podle mého názoru patří. Bohužel, 

u minulé vlády jsem nepochodil, budu se snažit 

u této, ale šance nejsou velké.

Můžete odvodový bonus stručně charak-

terizovat?

Odvodový bonus nahradí většinu existujících 

sociálních plateb. Jeho podstatou je jediná 

platba, kterou stát vyplácí každému svému 

občanovi. Výše této platby zohledňuje životní 

a příjmovou situaci jednotlivce. Každému ob-

čanovi tak garantuje životní minimum a přitom 

nebrzdí jeho motivaci pracovat, vytváří přechod 

od „nepříjmu“ k příjmu.

BER, NEBO NECH BÝT

Jak vidíte situaci s reformami v Česku?

Vím, že jsou tam schopní lidé, kteří by dokázali 

bez problémů reformy realizovat, jen očividně 

není zralá situace. Je to prostě hrozná smůla. 

Přitom Česko je, co se týká hospodářské 

síly, v mnohem výhodnější pozici, konkrétně 

pro daňovou reformu, než bylo v roce 2003 

Slovensko. Já jsem se trošičku těmi čísly 

zabýval a podle mého názoru by Česko mohlo 

okamžitě zrušit všechny výjimky a zavést 15 % 

daň z příjmu a 15 % DPH na všechno. A šlapalo 

by to jako hodinky. 

Česká vláda má smělé reformní plány, 

ale zároveň je v nejednoduché politické 

situaci. Kde podle vás leží hranice, za 

kterou už je kompromis tak velký, že 

reforma ztrácí smysl?

Podle mého názoru by česká vláda měla 

předložit reformní zákony způsobem – take it, 

or leave it. Jako celý balík, který buď projde, 

nebo ho z jednání stáhnou. Podobně vlastně 

postupoval i ministr Mikloš, když ve sloven-

ském parlamentu obhajoval daňovou refor-

mu. I když rozložení sil bylo samozřejmě jiné. 

Ale v parlamentu vždycky hrozí, že se poslan-

ci leknou nebo že různé lobbystické skupiny 

budou chtít pro sebe prosadit výjimky. Mikloš 

tehdy řekl – já vím, že je spousta lidí, kteří 

o něco přijdou. O nějakou výhodu nebo 

úlevu. Zemědělci o tohle, kulturní organizace 

o tohle, další o tohle. Ale tady máte výhodu, 

kterou to přinese všem. Devatenáct procent 

jednotná sazba. Všech šest zákonů prošlo 

tak, jak byly navrženy. Stejně by se podle 

mého názoru měla zachovat i česká vláda.

Hana Sassmannová

Pan premiér Fico ale netvrdil, že je z prin-

cipu proti reformám. On říkal, že reformy je 

třeba dělat tak, aby to lidi nebolelo. Jde to? 

Dají se reformy dělat tak, aby to nebolelo? 

Daňová reforma lidi nebolela. Jsem o tom 

přesvědčený a umím to dokázat. Ale jsou jiné 

reformy, které se nedají udělat tak, aby lidi 

nebolely. Bolet či nebolet znamená, že mám 

vyšší finanční náklady nebo nižší. Že to nějak 

zaregistruji ve svém každodenním životě. Na-

příklad reforma školství, respektive zpoplatněné 

vysokoškolské studium. Nebo zdravotnictví. 

U nás byly zavedeny poplatky za návštěvu 

lékaře nebo za pobyt v nemocnici. Takovou 

změnu lidé určitě pocítí. Ale daňová reforma 

právě taková nebyla. Protože nikdo neplatí vyšší 

daně. Drtivá většina obyvatelstva, to se bavíme 

možná o nějakých 60 %, nepocítila přínos 

daňové reformy, nebyli na tom hůř, ale ani lépe. 

To daňové reformě vyčítal pan Fico a já s ním 

v tomto bodě vlastně souhlasím. 

LEVICOVÁ VLÁDA SAZBU NESNÍŽÍ

Jak si vysvětlujete, že v novém daňovém 

systému skutečný výběr daní o tolik 

překročil očekávání? 

Za prvé se zjednodušil systém. Ve starém 

daňovém systému jsme sice měli sazbu pro 

právnické osoby 25 % a pro fyzické osoby 

od 10 do 38 %, ale kromě toho bylo asi 30 

dalších daňových režimů. Například když jste 

byl zemědělec, platil jste jen poloviční sazbu, 

a když jste měl malou elektrárnu s výkonem 

do 10 MW, neplatil jste žádnou sazbu a tak 

dále. Lidé se snažili unikat, přesouvat peníze do 

nižších sazeb. 

Navíc platilo, že 25 % daň z příjmu odvedla 

firma, tedy právnická osoba, a její vlastník platil 

další 15% daň z dividend, což bylo de facto 

dvojité zdanění. Majitelé firem peníze prali přes 

Kypr, přes Lichtenštejnsko, přes Bahamy... 

V novém systému jsme zároveň zrušili daň 

z dividend, je tu už jen jedna daň ve výši 19 %. 

Hodně lidí si řeklo, že teď už se jim žádné kličky 

nevyplatí.

V prvním roce činil výběr daně z příjmu 

fyzických osob přes 31 miliard místo 

plánovaných 18.

Jsou různá čísla, takže já bych se úplně 

nepřikláněl k tomu, že z 18 následoval skok na 

31, ale je pravda, že výnos daní – DPH i daně 

z příjmu – byl vyšší, než jsme předpokládali. 

Podle mě se stala jiná chyba: měli jsem jít níž se 

sazbami. My jsme měli jít na 18:18. Prognózy 

se stále přizpůsobují, každý rok se zjistí, že 

skutečný výběr byl vyšší než prognóza, tak se 

nová prognóza odvodí od skutečného výběru. 

A přesto, i když už tento proces třikrát proběhl, 

za rok 2006 byl opět výběr vyšší. 

Nestálo by za to snížit ta procenta?

To by stálo, jenže my máme teď u moci socialisty. 

A co dělají? Oni ty peníze rozdávají. Tam příspě-

vek důchodcům, tady příspěvek při narození 

prvního dítěte, ruší zdravotnické poplatky... V tom 

je nakonec zásadní rozdíl mezi levicovou a pra-

vicovou vládou. Levicová chce co nejvíc vybrat, 

aby mohla rozdávat. Pravicová míň vybere a po-

tom taky míň rozdává, logicky. Když se to měří 

rozdáváním, tak se často říká, že pravicová vláda 

je jaksi sociálně chladnější. Ale pozor – pravicová 

vláda především míň peněz od lidí vybere! 

Máte pocit, že Slovensko má teď trošku 

pověst daňového ráje? Zaznamenali jste 

například přesun firem z okolních států?

Já osobně znám jedinou firmu, která přenesla 

své sídlo na Slovensko jen kvůli daním. Ale za-

znamenal jsem spoustu řečí – teď je to dobré, 

tak my to uděláme... Řeči se mluví a voda teče. 

Celkově si myslím, že tento efekt není tak velký. 

Ale podle mě se v poměrně větším rozsahu 

stalo něco jiného. Firmy, které mají dceřiné 

společnosti ve Slovenské republice, se v rámci 

mezifiremního zúčtování snaží více zisku vyká-

zat na Slovensku, zdanit ho tam. Nicméně ani 

tento jev netvoří polovinu hospodářského růstu. 

Nemyslím, že to například Česko nějak statistic-

ky pocítilo. Že by kvůli tomu klesl vykazovaný 

zisk českých firem. 

DAŇOVÝ SYSTÉM NEMÁ 

SOCIÁLNÍ FUNKCI

V době, kdy jste tvořil daňovou reformu, 

jste současně studoval ekonomickou 

univerzitu. A dostal jste trojku z předmětu 

Daňová teorie a politika...

Já jsem i ve škole tvrdil, že daňový systém má 

vybírat peníze. Jenže nám přednášeli něco 

jiného. Bohužel, spousta politiků a spousta 

ekonomů, kteří politikům radí, ještě stále tvrdí, 

Odvodový bonus podle Richarda Sulíka (více na www.sulik.sk)

Dnes Odvodový bonus

odvody sú vysoké, lebo obsahujú záslu-

hovosť

znižuje odvody zo 48,6 % hrubej mzdy 

na 18 % zo všetkých príjmov

sociálne dávky vytvárajú bariéru medzi ne-

pracovaním a pracovaním, lebo po nástupe 

do práce ich štát prestane vyplácať

 nahrádza 70 sociálnych platieb jedným 

Odvodovým bonusom (OB)

odvody bránia tvorbe pracovných miest, 

lebo najviac zaťažujú lacnú prácu

nahrádza 13 odvodov jedným Solidárnym 

odvodom (SO) a jedným Zdravotným 

odvodom (ZO)

odvodový a sociálny systém je zneužívaný, 

lebo odvody a sociálne platby nie sú v súla-

de s daňovým systémom

vytvára súbeh medzi sociálnou dávkou 

a mzdou

systém je komplikovaný, lebo pozostáva 

z 13 odvodov a 70 sociálnych platieb

garantuje každému občanovi životné 

minimum

 Richard Sulík (38)
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„Odvodový bonus nahradí 

většinu existujících 

sociálních plateb. Jeho 

podstatou je jediná 

platba, kterou stát vyplácí 

každému občanovi. Výše 

této platby zohledňuje 

životní a příjmovou situaci 

jednotlivce.“
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jsme se znali, hodně věcí fungovalo na osob-

ních vztazích a dobré partě. Když mám být 

upřímný, svoje manažerské působení jsem 

stavěl nejspíš na zkušenostech, které jsem 

měl ze své předchozí práce s mládeží. Takový 

model „skautský vedoucí“. 

Po čase jsem stál před firmou se skoro 200 

zaměstnanci a se dvěma zahraničními po-

bočkami. Do firmy přišli noví lidé, mimo okruh 

mých známých a přátel, najednou už nestačila 

historie otců zakladatelů. Pak ale přišla chvíle 

pro moji osobní manažerskou reformu. Musel 

jsem si za pochodu doplňovat manažerské 

vzdělání, protože firma už nemohla fungovat 

na tom, že se lidé znají a vědí, co kdo v kterém 

oddělení dělá a co si myslí. Dnes firma stojí 

nejen na lidech a kancelářích, ale také na 

propracovaném systému řízení.

Máte pobočky v sousedních státech. 

Jak z vašeho srovnání vychází české 

podnikatelské prostředí?

Podmínky asi nelze hodnotit obecně, mohu 

mluvit jenom z hlediska našeho oboru. Myslím, 

že v našem prostředí je trh velmi vyspělý. 

Na Slovensku je podnikání problematičtější 

po stránce legislativy i etiky. Spoustu ener-

gie tam musíte věnovat tomu, abyste přežil. 

V tuto chvíli tam probíhá boj o trh a podle 

mých zkušeností je veden velmi nevybranými 

prostředky. Včetně stížností na antimonopolní 

úřad a soudních žalob. Takže místo na trhu je 

nutno vybojovat v bitvách, které se ne zcela 

týkají samotné podstaty toho, co a v jaké 

kvalitě nabízíte. Vlastnímu byznysu se můžete 

věnovat až druhému v pořadí.

V Polsku je naopak ve srovnání s Českem cítit, 

že trh je větší, víc se tam například projevuje 

cenová válka. Ale mediálně je trh vyspělejší. 

Noviny tam také dříve začaly s on-line verzemi. 

Na druhou stranu autorská legislativa je 

nedořešená, ale to je ostatně velký problém 

celého středoevropského prostoru. Myslím, 

že velká výhoda České republiky je v tom, že 

jsou tu opravdu šikovní lidé, v našem oboru 

rozhodně ano. Velmi šikovní programátoři. 

A když zvládnete technologii, tak konkurence 

není tak veliká. 

Vypadáte jako spokojený podnikatel...

Já jsem spokojený podnikatel. Firma se rozvíjí, 

je tu dobrý tým, pořád něco nového vymýšlí-

me, mám dobré rodinné zázemí...

Nepřemýšlel jste nikdy o tom, že firmu 

přestěhujete na Slovensko kvůli rovné 

dani?

Samozřejmě, že přemýšlel. Chvíli jsme se tou 

myšlenkou opravdu vážně zabývali, bylo by to 

vlastně jednoduché, zejména když máme na 

Slovensku pobočku.

Ale největší odvody platíte za lidi, ve srovnání 

s tím je daňová zátěž firmy až na druhém 

místě. Já jsem navíc přesvědčený, že v našem 

oboru je důležité, aby v každé zemi dělali ten 

byznys místní lidé, je to o znalosti prostředí, 

o znalosti trhu.

I když je pravda, že s takovými podmínkami, 

jaké jsou dnes, bych firmu nikdy nerozjel. Se 

všemi platbami a odvody, které platíme, s no-

vým Zákoníkem práce, se změnami v platbách 

nemocenské – kdyby takové podmínky byly 

v době, kdy jsme s podnikáním začínali, nikdy 

bychom nedokázali vyrůst.

A co si myslíte o rovné dani?

Jsem pro, ale v pořadí potřebných reforem 

není pro mne rovná daň klíčová. Mnohem víc 

bych se zaměřil na výdajovou složku rozpočtu. 

Možná to souvisí i s osobní zkušeností, s tím 

obdobím, kdy jsme žili s pěti dětmi v malém 

bytě a s minimem prostředků. I v osobním 

životě je podle mě důležitější složka výdajová 

než příjmová, vždy máme „jen“ to, co máme. 

Ať je to hodně, nebo málo. Když dokážete 

uhlídat výdaje, tak většinou umíte lépe praco-

vat i s příjmy. 

Jak se díváte na reformní plány 

nové vlády?

Reformy jednoznačně ano. Jak už jsem řekl, 

neoddaloval bych reformy související s výda-

jovou stránkou rozpočtu, konkrétně důcho-

dovou reformu. Vyřešit ji budeme muset dříve 

nebo později a já myslím, že rozhodně raději 

teď, než až bude situace kritická. Přivítal bych 

stabilní prostředí ve zdravotnictví. Velmi vážně 

bych bral výzvu OSN k zahájení reforem v ob-

lasti životního prostředí... Tak bychom mohli 

pokračovat.

Šel byste někdy do velké politiky?

Šel. A dělal bych ji reformně. Dokonce jsem 

už takovou nabídku dostal a vážně jsem o ní 

uvažoval. Ale prozatím jsem to odložil. Myslím, 

že teď je ještě moje místo ve firmě a hlavně 

v rodině. Politika může počkat.

Hana Sassmannová

Ing. Petr Herian (37)

• Vystudoval Strojní fakultu ČVUT,

•  pracoval v oddělení IT finanční společnosti 

Newton.

•  V roce 1995 založil společně s kolegou 

Martinem Fryšem dceřinou firmu Newton IT 

pro elektronický monitoring tisku, 

•  Newton IT je dnes největší monitorovací 

agenturou na českém trhu, působí také 

v Polsku a v SR, je členem mezinárodní 

organizace monitorovacích agentur FIBEP.

•  Do roku 2006 působil jako výkonný ředitel, 

v současné době se věnuje pouze strate-

gickým otázkám a rozvojovým projektům.

10 zásad 
úspěšné 
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reformy

n Pro kvalitativní změnu politiky je třeba mít 

kvalitní lidi. Úspěch novozélandské reformy 

byl založen na tom, že lidé, kteří se neuměli 

nebo nechtěli přizpůsobit nové situaci, byli 

nahrazeni jinými. Nesmí se stát, aby kvalitní 

lidé zůstali mimo a spokojili se s kritikou 

vládní politiky.

n Ekonomika je organickým celkem a nikoli 

sbírkou nesouvislých částí. Proto je třeba 

realizovat reformu jako celý „balík“ změn, 

nikoli jako izolovaná opatření. 

n Reforma musí být rychlá, ale nemůže být 

okamžitá. 

n Jakmile se jednou začne, je třeba nepřetr-

žitě pokračovat. 

n Klíčem ke kredibilitě reformy je konzistent-

nost hospodářské politiky a permanentní 

komunikace s veřejností. 

n Lidé nemohou spolupracovat, nevědí-li, 

kam míří reformní proces. Je třeba – je-li 

to možné – oznamovat reformní opatření 

předem, Roger Douglas říká: „Pes na honu 

musí stále vidět svého zajíce“.

n Úspěšná reforma není možná, aniž věříme 

veřejnosti, respektujeme ji a včas ji informu-

jeme. 

n Politik musí stále vzbuzovat důvěru, nesmí 

vypadat unaveně a ustaraně. 

n Nemocná ekonomika nemůže být trans-

formována v ekonomiku zdravou pomocí 

státní regulace. Naopak, ekonomické 

zdraví může být dosaženo jedině uvolněním 

energie každého člověka, klíčem je proto 

všeobecná deregulace a vytvoření podmínek 

pro svobodnou volbu občanů.

n Je-li politik na pochybách, měl by si 

položit otázku: „Proč jsem politikem?“ Nikoli 

proto, aby měl vyšší příjem, služební auto 

a podobné výhody. Je politikem proto, aby 

přispěl ke změně budoucnosti země. 

Z publikace Roger Douglas – tvůrce 

nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. 

Liberální institut, Praha 1999

Jejich autorem je Roger 

Douglas, bývalý novozélandský 

ministr financí. Byl 

spolutvůrcem dosud v dějinách 

nejúspěšnější ekonomické 

reformy, která proběhla 

v 90. letech minulého století 

na Novém Zélandu. 

HOSPODÁŘSKÉ REFORMY

„Nejdříve 
musíte 
umět 
ohlídat 
výdaje“

KDYŽ SE NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET V ČESKU NAPLNO MLUVILO 

O POTŘEBĚ REFOREM A O UTAHOVÁNÍ OPASKŮ, BYL PETR HERIAN STUDEN-

TEM. V ROCE 1995, KDY UŽ SE POLITICI ANI OBČANÉ DO BOLESTIVÝCH 

REFORMNÍCH KROKŮ TOLIK NEHRNULI, UTÁHL OPASEK SOBĚ A SVÉ RODI-

NĚ. A POŘÁDNĚ. ZALOŽIL FIRMU, KTERÁ BYLA VE SVÉM OBORU PRŮKOPNÍ-

KEM NA TRHU A PRVNÍCH PÁR LET NEVYDĚLÁVALA PRAKTICKY NIC.

To byl docela razantní reformní krok ve 

vašem životě, nemyslíte?

To určitě. Pracovali jsme s kolegou Martinem 

Fryšem v IT a měli jsme vytvářet mimo jiné 

informační zázemí pro manažery společnosti 

Newton. V té době bylo obvyklé praco-

vat s výstřižky, tedy s obrazovou podobou 

informace. Všechny firmy, které v té době 

nabízely monitoring tisku, pracovaly s výstřiž-

ky z vydaných, vytištěných novin. To se nám 

nezdálo praktické. Výstřižek vám sice ukázal, 

jak zpráva v novinách vypadala, ale už s ním 

nebylo možné dál pracovat. My jsme se po-

kusili dojednat s redakcemi nákup článků v té 

podobě, v jaké je zpracuje autor. Chtěli jsme 

informace, ne výstřižky.

Nedohodli jsme se nikde, ale redakce Lido-

vých novin tehdy projevila zájem o vlastní 

elektronický archiv a nabídla nám, že pokud 

to dokážeme technologicky vyřešit, mohli 

bychom pro ni tento archiv vést. Takže jsme 

si s Martinem vzali domů stránky v postscrip-

tovém formátu a louskali jsme to, až se nám 

povedlo je správně rozkódovat. Pak jsme 

vymysleli vlastní systém, který nám umožňoval 

monitoring ve stoprocentní kvalitě. Byli jsme 

mladí, technici, ale cítili jsme, že to bude úžas-

ný byznys, že to všichni určitě budou chtít. Po 

dohodě s vlastníky Newtonu jsme založili dce-

řinou společnost, do které firma dala prostory 

a počítače a my know-how. No, a od té chvíle 

jsme asi dva roky pracovali za minimální mzdu. 

Nebo zadarmo.

Z čeho jste žil? Měl jste už v té době 

rodinu?

Rodinu jsem měl a postupně se rozrůstala, 

protože jsem rodinný typ a v téhle věci jsem 

měl vždycky jasno. Naštěstí jsem si jako 

vysokoškolák přivydělával, učil jsem software 

a s manželkou jsme měli také nějaké úspory. 

Jednu dobu jsme žili s pěti dětmi v bytě 2 + 1, 

ale nikdy jsem neměl pocit, že strádáme. 

A ani dnes si nemyslím, že to bylo na škodu, 

naopak.

Kolik podobných reformních kroků jste 

ještě musel ve firmě udělat?

Další přišel hned s první velkou zakázkou. 

Vyhráli jsme tehdy výběrové řízení pro Senát 

ČR, právě tím, že jsme jako jediní nabízeli 

elektronické a ne klasické výstřižkové zpra-

cování. Jenže s touhle zakázkou přišla i velká 

změna. Klient chtěl mít monitoring každý den 

k dispozici už v půl osmé ráno. Takže jsme 

přestali pracovat jen ve dne. Jezdil jsem ve tři 

hodiny ráno do distribuce pro čerstvá vydání 

a ráno měli senátoři k dispozici desky s tím, 

co se ten den o nich psalo. Dneska už takhle 

umíme dodat nejen informace z celostátních 

titulů a z televizního a rozhlasového vysílání, 

ale i z regionálních deníků a regionálních roz-

hlasových stanic.   

Musel jste v průběhu času nějak 

reformovat i sám sebe?

To přišlo až později, až po několika letech. 

Zpočátku firma rostla tak nějak sama, všichni 

Traduje se, že když spadlo odpočívajícímu 

Isaacu Newtonovi na hlavu jablko, 

formuloval zákon a zemské gravitaci. 

Petr Herian formuloval o pár století později 

srovnatelně důležité zákony pro svět 

informací. Jeho systém Newton IT do 24 

hodin dodá v elektronické či tištěné podobě 

všechny informace z médií podle zadání 

určitých parametrů (předmět, téma, časové 

rozpětí, klíčová slova atd.). 

„s takovými podmínkami, 

jaké jsou dnes, bych firmu 

nikdy nerozjel. Se všemi 

platbami a odvody, které 

platíme, s novým zákoníkem 

práce, se změnami 

v platbách nemocenské.“
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ZÁSAH NA KOMORU

Trendem doby je mluvit o reformách. Trendem by 

samozřejmě měla být i skutečná reformace naší 

ekonomiky, která zjevně – podle dostupných, ra-

cionálních čísel – příliš mnoho žere na to, jak jede, 

a hrozí, že bychom mohli časem dorazit až ke zdi. 

Nelze dlouho vyplácet důchody, na které nemáme. 

A také nejde nevyplácet žádné důchody. Tedy to 

by šlo, ale bylo by to poněkud kruté.

Takové období přináší skutečný festival tezí, teorií, 

řešení našich ekonomů. Každý druhý ekonom 

hovoří plamenně o své vizi či teorii jako o jediné 

možné, jediné správné, jediné propočítané, jediné 

ověřené... Přesto zní zcela opačně, než stejně 

plamenné teze jeho kolegy, který vychází z jiné 

historické líhně ekonomických teorií.

Ekonomové u nás jsou vůbec poměrně aro-

gantní sebrankou. Jisté rozmazlení způsobilo 

období nástupu demokracie, kdy země byla 

vedena velkým množstvím lidí z Prognostic-

kého ústavu, které postkomunistická, po-

mlácená a lokajská společnost chápala jako 

legitimní věštce a proroky šťastné budouc-

nosti. Také tehdy tvrdili, že to mají naštěstí 

propočítané.

To bylo ještě reformnější období než dnes. Jen 

stručně se ohlédněme po našich tehdejších 

ekonomech: Klaus se považoval za Thatchera 

v kalhotách, liberální ekonomii kázal od ucha 

k uchu, výkonem pak byl čím dál blíž národním 

socialistům ( „národní zájmy“ zaostalé společnosti, 

nikdy neprivatizované banky). Komárek spočítal, 

že Rakousko doženeme za 7 let (zřejmě chyba 

v desetinné čárce), prorok Zeman pak za období 

své vlády vykonal vše, co tvrdil, že nikdy nevykoná 

(sanace bank apod.).

Nelze zapomenout na ministra Dybu, který 

s tenisovou raketou v podpaží, s dobově módním 

mhouřením očí (jak to dělal Klaus, který tak dával 

zřejmě najevo, že se stále soustředí), v jakémsi ho-

telovém lobby sděloval do televizní obrazovky velmi 

vážnou zprávu, že jsme skutečnými ekonomickými 

tygry Evropy... Nedlouho potom přišly tzv. ekono-

mické balíčky, protože se nevyvratitelně potvrdilo, 

že spíš než k tygrům blížíme se ekonomicky k my-

ším, které také všechno sežerou. Nyní jsme tedy 

opět v období významných reforem za dveřmi. 

Rovná daň – hlavní song, jako všeléčivé bušidlo na 

záchranu ekonomiky. Ne, že by se nemělo s eko-

nomikou něco dělat. Povinné výdaje státu se blíží 

tomu, co stát od občanů vybere. V období eko-

nomické prosperity dluhy nijak neklesají, naopak. 

A k tomu zdravotnictví, důchody, školství – určitě 

je třeba hledat způsoby jak dát státní finance do 

lepšího pořádku, než v jakém jsou.

Nemusím být studovaný ekonom, abych s určitou 

opatrností a mírným chvěním v zádech konstato-

val, že rovná daň není žádným hitem v rozvinutých 

a bohatších zemích. Když jsem každé tři týdny 

na Slovensku, kde reformy úspěšně realizovali, 

vzpomínám si na nadšení Mezinárodního měnové-

ho fondu z naší privatizace a ekonomic-

kých reforem, které ve výsledku přinesly 

několikaletý nulový růst HDP. Velké 

množství Slováků, kteří reformu absol-

vují, zjevně nesdílí nadšení ekonomů.

Chybí mi v celém tom ekonomickém 

esperantu, kdy se jednotliví mágové 

budoucnosti hádají, podle kterého 

receptu co nejrychleji dosáhnout 

blahobytu, stručné, srozumitelné vy-

mezení zásadních pojmů, návrhu jejich 

řešení a mezí, které by při tom neměly 

být překročeny. Tedy, zdali solidarita 

s těmi slabými, v kterých oblastech 

a do jaké míry? Jak definovat rozdíl 

mezi sociálně slabým a lenochem? Ne 

všichni, kdo jsou chudí, jsou líní. Ne 

všichni, kdo jsou bohatí, jsou poctiví. 

Citlivá křižovatka rozhodování, kde 

ekonomové zápasí s problémem, že 

lidskou důstojnost nelze zařadit mezi 

exaktní parametry.

Snížení daní, jejichž vysoká míra může 

být kontraproduktivní, nemůže ale 

minout triviální tezi, že kdo nic nemá, 

žádné daně neplatí a platit nebude. 

Součástí reformy by měla být i eko-

nomická kázeň parlamentu. Tedy 

žádné rozdělování miliard na fotba-

lová mužstva v rodném městečku. 

Doporučil bych také zmrazení platu 

poslanců – místo pětinásobku prů-

měrné mzdy na evropský standard 

nepřekračující trojnásobek. Ani ne 

proto, že by se příliš ušetřilo, ale 

čím překrmenější poslanec, tím 

rychleji přestane vnímat problémy 

spoluobčanů. Reforma by, myslím, 

neměla být jen v oblasti kalkulačně fi-

nanční, ale také ideové, morální. A mě-

la by přinést aspoň pokus o nový řád 

v hospodaření s penězi, které konec-

konců vyprodukují pracovití a unavení 

občané. Neméně důležitou součástí 

reformy by mělo být také autorství 

a odpovědnost. Společnost by měla 

znát její podrobný koncept, její autory. 

Abychom přinejmenším, kdyby to zase 

nevyšlo, věděli, kdo by do tohoto 

oboru už nikdy žvanit neměl. Úspěš-

nost ekonomů, pokud jde o realizaci 

jejich tezí, je totiž tradičně prachbídná. 

Neúspěch vysvětlí tím, že jim bylo do 

věci zasahováno, nečekaně stouply 

ceny cukru a povstání v Bolívii zvedlo 

ceny mědi. I pro ekonomy by mělo 

platit, že jdou s kůží na trh. Opravdu 

s vlastní kůží a na opravdový trh. 

Jan Kraus

SVĚT PODLE KRAUSE

S reformami 
na trh

... že spíš než k tygrům blížíme se ekonomicky 
k myším, které také všechno sežerou...
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Bruselský 
penězovod se 
znovu otevírá

Prioritami v tomto programovém období jsou 

rozvoj dopravní infrastruktury a infrastruktury 

životního prostředí, podpora inovací v podni-

kání, rozvoj regionů a jejich větší autonomie 

při čerpání unijních peněz a také podpora 

vzdělávání a politiky zaměstnanosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připra-

vuje v rámci nového Operačního programu 

Podnikání a inovace (OPPI) pro období 

2007 až 2013 celkem patnáct programů 

podpory. Vláda program schválila v listo-

padu loňského roku, odsouhlasit ho musí 

ještě Evropská komise. Příjem žádostí do 

jednotlivých programů chce ministerstvo 

zahájit postupně ve třech vlnách. Projekty 

do programů Marketing a Rozvoj je podle 

informací ministerstva průmyslu a obcho-

du možné předkládat od začátku března. 

V květnu bude možné žádat o peníze 

v rámci programů ICT v podnicích, Ino-

vace včetně Patentu a Eko-energie. Třetí 

vlna se předpokládá v červnu a bude 

se týkat programů Školicí střediska, 

ICT a strategické služby, Poradenství. 

Programy jako Prosperita, Spolupráce 

a Nemovitosti jsou závislé na jednáních 

s Evropskou komisí.

Zvýší se podpora malých 

a středních firem

Příjemci podpory z OPPI mohou být 

malé a střední podniky, v určitých pří-

padech i velké firmy nad 250 zaměst-

nanců, dále územně samosprávní celky, 

univerzity, popřípadě další speciálně 

vymezené subjekty. O prostředky ze 

strukturálních fondů se mohou ucházet 

všechny subjekty, které předloží kvalitní 

projekty a splní kritéria pro jejich přijetí. 

V rámci tohoto operačního programu ne-

jsou peníze alokovány pro jednotlivé regiony 

ani sektory. Záleží tedy jen na tom, kolik 

prostředků firmy a obce v regionu budou 

umět získat. Výjimku tvoří program Rozvoj, 

který mohou nově využít jen subjekty ze 

strukturálně nejvíce postižených regionů.

Nejdříve registrační žádost

Zájemci o dotace budou předkládat 

nejdříve jednodušší registrační žádost. Ta 

slouží k posouzení, zda plánovaný projekt 

je v souladu s vyhlášenými podmínkami 

programu a zda žadatel splňuje všechny 

předpoklady pro získání podpory. Hlavní 

podmínkou je finanční zdraví, které zajišťuje 

udržitelnost schváleného projektu. Tepr-

ve na základě tohoto posouzení mohou 

vznikat tzv. způsobilé výdaje a žadatel bude 

dokládat nezbytné podklady a přílohy pro 

hodnocení kvality projektu v hodnotitelské 

komisi.

Ministerstvo pro místní rozvoj vloni na 

podzim zjistilo, že jedním ze zásadních 

problémů je systém vyplácení peněz zpětně 

po dokončení projektu. Mnohé uchazeče 

tento způsob platby odradil, jiným značně 

zkomplikoval uskutečnění projektu, protože 

si museli potřebné finance půjčovat.

Pod vedením tehdejšího ministra pro místní 

rozvoj Petra Gandaloviče se tedy financová-

ní změnilo v průběžné – žadatelům se prů-

běžně proplácejí jednotlivé etapy projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá také 

spustit nový monitorovací systém. Ten ža-

datelům umožní lepší a přehlednější přístup 

k informacím o tom, v jakém stadiu vyři-

zování se jejich žádost o evropské peníze 

nachází. Jeho plné spuštění se předpokládá 

k počátku roku 2009.

Peníze i pro obchod

Nově má mít podle Lubomíra Motyčky, 

předsedy dozorčí rady Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR, přístup k evrop-

ským penězům i obchod, a to prostřednic-

tvím programu Rozvoj. „Stále jsou však za-

vřené dveře například do programů Inovace, 

Spolupráce či Nemovitosti,“ uvedl Motyčka. 

„Obecně jde o programy, které by měly 

pomoci již déle existujícím malým a středním 

firmám v obchodu, v jejich udržení na trhu 

a v podpoře jejich konkurenceschopnosti. 

A proto tolik voláme po přístupu obchodu 

do všech rozhodujících programů,“ dodal.

Pětici národních programů na tento rok tvoří 

Trh, který umožňuje bezúročné úvěry a zá-

ruky pro začínající a malé a střední podnika-

tele hlavního města Prahy. Další je Certifika-

ce, který pomáhá malým a středním firmám 

získat certifikaci ISO. „Tento program se mi 

zdá do určité míry systémový. Je škoda, 

že to nejsou peníze i na obnovu certifikátu. 

Prostředky jsou určeny na poradenství,“ 

komentoval Motyčka. Třetím programem je 

Design, jehož cílem je poskytovat pod-

poru malým a středním podnikatelům při 

začleňování designu do jejich podnikatelské 

strategie. Program Aliance umožní sdružo-

vání firem a Vývoj podporuje novátorství. 

Dana Rybáková

EU FONDY

HISTORICKY NEJVĚTŠÍ OBJEM PROSTŘEDKŮ 

Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE MŮŽE VYČERPAT 

ČESKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2007 AŽ 2013. 

V TĚCHTO SEDMI LETECH BUDE USILOVAT AŽ 

O 750 MILIARD KORUN, COŽ ZNAMENÁ 

PŘIBLIŽNĚ STO MILIARD ROČNĚ. 

EU FONDY

Zájemci o dotace budou předkládat 

nejdříve jednodušší registrační žádost. 
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podpory podnikatelům, byly schváleny až 

v prosinci loňského roku. Evropská komise 

má navíc pochybnosti o tom, zda je vhodné, 

aby se v České republice realizoval poměrně 

vysoký počet operačních programů. Zdá se, 

že proces schvalování operačních programů 

bude složitý a postupný a nemůžeme 

očekávat, že všechny operační programy 

budou schváleny naráz. Jako reálný 

termín pro schválení operačních programů 

Evropskou komisí se jeví letošní červen. 

Některé programy se spustí dříve. Které 

to budou?

Do konce března chceme vyhlásit alespoň 

první dva programy, které se s ohledem 

na zkušenosti z minulého období jeví 

jako nejméně problémové. Je to program 

Rozvoj a Marketing. Neočekáváme, že 

by jednání s Evropskou komisí u těchto 

programů přineslo nějaké podstatné změny. 

Předpokládáme, že příjem žádostí by měl 

být u těchto dvou programů zahájen již 

v březnu. Následně bychom chtěli začít 

plynule vyhlašovat další programy podpory 

jako Inovace, Eko-energie a podobně. 

U těchto programů je totiž možné využít 

prodloužené blokové výjimky pro podporu 

malých a středních podniků ve vztahu 

k unijním pravidlům pro poskytování veřejné 

podpory. Konkrétní harmonogram však ještě 

připraven není.

Bude na jednotlivé programy dostatek 

peněz, nebo hrozí, že se některé ukončí 

ve velmi krátkém čase, jako tomu bylo při 

startu OPPP?

V současném programovacím období je 

situace mnohem příznivější než v období 

minulém. Pro následujících sedm let je 

k dispozici prakticky desetinásobek toho, 

co jsme měli pro předchozí dvouapůlleté 

období. Přesto jsou však z tohoto hlediska 

některé programy jako Rozvoj nebo Inovace 

nevyzpytatelné. Již teď víme, že je připravena 

řada projektů, které budou díky zkušenostem 

podnikatelů z minula jistě vysoce kvalitní. 

Rád bych dodal, že první výzvy budou určitě 

termínově ohraničeny, takže by se neměla 

opakovat situace s předčasným ukončováním 

příjmu žádostí v průběhu jedné výzvy. 

Zjednoduší se žádosti nebo celý postup 

při získávání peněz ze strukturálních 

fondů?

Ano, již při přípravě programů vloni na podzim 

se některá zjednodušení udělala. Nebudeme 

chtít po podnikatelích některé doklady 

a podklady hned na začátku, ale až tehdy, 

když bude dotace přiznána. Žádosti o dotace 

se také budou předkládat nejdříve ve formě 

jednodušší registrační žádosti a teprve po jejím 

posouzení bude žadatel dokládat nezbytné 

podklady a přílohy, na jejichž základě bude 

příslušná hodnotitelská komise hodnotit kvalitu 

projektu. Další novinkou bude zjednodušení 

a zkrácení formuláře žádosti o dotaci a zásadní 

snížení počtu příloh a další dokumentace. 

Pro předkládání žádostí o podporu se bude 

maximálně využívat internet. Každý žadatel 

bude mít otevřen vlastní internetový účet, tak 

zvaný e-Account, přes který bude veškerou 

možnou dokumentaci předkládat bez papírové 

formy a zároveň bude mít možnost sledovat, 

co se s jeho žádostí děje. 

Zjednodušení postupu při snaze získat 

bruselské peníze podnikatelům určitě 

uleví. Zvlášť, když ostatní byrokratické 

zátěže je víc než dost. Jak pokračuje 

projekt, který jste odstartoval vloni 

na podzim a který má podnikatele 

a živnostníky administrativního břemene 

do značné míry zbavit?

Ukazuje se, že projekt nepoběží tak hladce, 

jak jsme původně předpokládali. Většina 

legislativních úprav vyžaduje spolupráci 

ostatních rezortů. U řady z nich jsme se zatím 

spíše než se vstřícným přístupem setkali 

s klasickými byrokratickými průtahy. Rezorty 

jsou přesvědčené, že jejich směrnice jsou 

v pořádku. Například na zrušení duplicitních 

formulářů jsme se všichni shodli, ale nikdo se 

nechce vzdát toho svého formuláře.

Připravujeme změnu koncepce 

živnostenského zákona, která bude směřovat 

k celkovému zjednodušení systému živností 

a snížení zátěže podnikatelů.

Dana Rybáková

Jaké možnosti přináší českým 

podnikatelům Operační program 

Podnikání a inovace pro léta 2007 až 

2013?

Musím přiznat, že nesdílím to dnes velmi 

rozšířené nadšení ze strukturálních fondů 

a z peněz, které z Evropské unie do Česka 

natečou. Za sedm let, které trvá současné 

programovací období, získá Česká republika 

ze strukturálních fondů zhruba sedm set 

miliard korun. To je ale podle střízlivého 

odhadu nanejvýš 2,5 procenta hrubého 

domácího produktu, který za tuto dobu 

česká ekonomika vytvoří. Tu podstatnou část 

bohatství nám tedy nikdo nedá, musíme ji 

vytvořit sami. Navíc přidělování dotací je vždy 

selektivní. Podnikatel, který podporu získá, 

získá také komparativní výhodu oproti těm 

konkurentům, kteří to štěstí neměli. Proto 

by měly být z těchto peněz financovány 

hlavně projekty, ze kterých budou mít užitek 

všichni, například dálnice a další dopravní 

infrastruktura.

Které programy jsou nové a na co se 

zaměřují?

Oproti OPPP, na základě kterého byly dotace 

rozdělovány v minulém období, nabídne 

OPPI pět zcela nových programů. Jedná se 

o programy ICT a strategické služby, ICT 

v podnicích, Záruka, Potenciál a Poradenství. 

První dva jmenované jsou zaměřeny do 

oblasti rozvoje informačních a komunikačních 

technologií. Program Záruka bude podporovat 

investiční projekty malých a středních 

podnikatelů, přičemž bude klást důraz na 

regiony se soustředěnou podporou státu. 

Cílem programu Potenciál je posílit kapacitu 

podniků pro realizaci vlastních výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit a prohloubit 

spolupráci firem s výzkumnými a vývojovými 

institucemi. Z programu Poradenství získají 

malí a střední podnikatelé prostředky na 

poradenské, informační a vzdělávací služby. 

Zmizel některý z programů z předchozího 

období? 

Všechny předchozí programy, byť pod 

změněnými názvy, bude ministerstvo průmyslu 

a obchodu realizovat i nadále. Některé 

programy jsme však sloučili. Například bývalé 

programy Úspory energie a Obnovitelné zdroje 

energie se ocitly ve společném programu 

Eko-energie. Důležité je, že se nám podařilo 

zavést některá zjednodušení především 

administrativního rázu. Programy jsme rozdělili 

na jednodušší a složitější, přičemž u těch 

jednodušších bude zapotřebí méně papírování. 

Změnili jsme také způsob financování, což 

v praxi umožní průběžné dotování některých 

projektů, popřípadě financování ex ante. 

Mění se nějak dřívější programy, nebo se 

natolik osvědčily, že pokračují v novém 

plánovacím období beze změn?

Některé dílčí úpravy jsem již naznačil. Další 

změna se dotýká například programu 

Rozvoj, který v minulém období patřil mezi 

ty, o které měli podnikatelé největší zájem. 

Nový program Rozvoj zvyšuje maximální 

strop podpory ze 6 na 20 milionů korun 

a do výdajů bude možné zahrnout i stavební 

náklady související s realizací projektu. Navíc 

okruh potenciálních příjemců se rozšíří 

o subjekty, které působí v oblasti obchodu. 

Tento program však již nebude zcela plošný, 

protože se zaměřuje pouze na strukturálně 

nejvíce postižené regiony České republiky. 

K obdobným změnám, které mají přinést 

širší záběr nových dotačních titulů, jsme 

přistoupili i u ostatních programů. 

Kdy Brusel odsouhlasí programy 

z OPPI?  A proč to trvá tak dlouho?

Programy OPPI neschvaluje Brusel, ale 

česká vláda, která je předběžně odsouhlasila 

v polovině ledna. Obsah programů se může 

po diskuzi s Evropskou komisí samozřejmě 

ještě změnit. Ve skluzu při schvalování 

programů není jen Česká republika, týká 

se to všech členských států. Může za 

to především zpoždění unijních institucí 

ve schvalování důležitých dokumentů. 

Například některé právní předpisy týkající 

se pravidel veřejné podpory, což je 

problematika bytostně se dotýkající oblasti 

EU FONDY

•  Narodil se ve Frýdku-Místku, kde 

dodnes trvale žije. 

•  Absolvoval Elektrotechnickou 

fakultu VUT v Brně a bakalářské 

studium na Právnické fakultě MU 

v Brně.

•  Pracoval jako programátor.

•  V politice začínal jako zastupitel 

a později zástupce starosty ve 

Frýdku-Místku za ODS, od r. 1991 

se pohybuje ve vysoké politice.

•  V letech 1996–97 byl ministrem 

dopravy a spojů.

•  Jako jeden z mála vysoce posta-

vených členů ODS jednoznačně 

deklaroval, že v referendu o při-

stoupení České republiky k Ev-

ropské unii bude hlasovat proti.

•  V současné době je ministrem 

průmyslu a obchodu.

•  Je ženatý, má dvě děti.

Martin Říman (45)

ROZHOVOR S MINISTREM 

PRŮMYSLU A OBCHODU 

MARTINEM ŘÍMANEM 

O TOM, JAK BY SE PRO 

ČESKÉ PODNIKATELE MĚLO 

ZJEDNODUŠIT A ZPŘÍSTUPNIT 

ČERPÁNÍ DOTACÍ ZE 

STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. 

„Bohatství 
nám nikdo 
nedá, to si 
musíme 
vytvořit 
sami.“

„V současném 

programovacím 

období je situace 

mnohem příznivější 

než v období 

minulém.“

EU FONDY
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„Mám člověka, který se dobře orientuje ve strukturálních fondech 
EU. Co kdybychom společně požádali o dotaci.“

Úctyhodný stoh šanonů s administrativou spo-
jenou s dotací má své čestné místo i v pracovně 
ředitele Aaron Group Zdeňka Hoffmanna.

Před třemi lety si spolumajitel firmy AARON 

GROUP Zdeněk Hoffmann jasně uvědomoval, 

že jeho firma stojí na rozcestí. Osud podob-

ný stovkám malých firem. Začínali v malém, 

s několika zaměstnanci. Firma nabízí internetové 

aplikace, v posledních letech se zaměřuje také 

na informační a rezervační systémy. Získala tak 

velké klienty jako ČSA nebo Baťa. A její úspěch 

se paradoxně změnil v problém. Vyrostla tak 

rychle, že nebyl čas řešit vlastní organizač-

ní problémy. Všechny síly se soustředily na 

problémy zákazníků a jejich projektů. Noví 

zákazníci, nové zakázky, nové projekty. Logicky 

i noví zaměstnanci. Ale přijetí každého dalšího 

člověka znamenalo vyhrocení nedostatků ve 

vnitřním systému firmy. Ve firmách s počtem 

zaměstnanců kolem 30 je málokdy někdo, 

kdo má volnou kapacitu na zaučování nového 

pracovníka. Všichni mají plné ruce svých úkolů. 

Kdo ho zaškolí? Kdo jasně vydefinuje jeho místo 

v systému? Kdo řekne, co se má nový člověk 

naučit, a naučí ho to? 

V této situaci ho zastihl telefonát majitele 

konkurenční firmy Záviše Pexidra. I jeho firma 

ILIKETHIS nabízí internetové aplikace, kromě 

toho také internetový marketing. De facto přímá 

konkurence. „Mám tady člověka, který se dobře 

orientuje ve strukturálních fondech EU. Co 

kdybychom společně požádali o dotaci,“ navrhl 

Pexidr svému konkurentovi. A ten nabídku přijal. 

Obě firmy společně podaly projekt v oblasti 

metodiky a vzdělávání. Projekt, který vyřešil 

jejich společné problémy a vytvořil systém, který 

se stane oporou pro růst obou konkurentů 

v horizontu příštího desetiletí.

Měkké a tvrdé projekty

Česko mělo v minulém programovacím období 

s čerpáním dotací problém. Nejen firmy, ale ani 

stát nebyl připraven na preciznost bruselské 

administrativy. Osedlávání evropského úředního 

šimla nebylo snadné, a tak hrozilo, že vyčleně-

nou částku vyšší než 2,6 miliardy eur nedo-

kážeme vyčerpat. Nakonec vyčerpána byla, 

ale právě kvůli malé připravenosti byl v závěru 

období obrovský převis poptávky v některých 

typech dotací, zejména v rozvojových. Ti, kteří 

by na začátku programovacího období na 

dotaci pravděpodobně dosáhli, ji v roce 2006 už 

nemuseli získat, protože pro každou výzvu je 

EU FONDY

SPOJIL SE S KONKURENČNÍ FIRMOU A SPOLEČNĚ 

POŽÁDALI O DOTACI ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ. ZA 

EVROPSKÉ PENÍZE SI TAK MOHLI NA MÍRU VYTVOŘIT 

KNOW-HOW, KTERÉ VELKÝM FIRMÁM PLATÍ ZAHRANIČNÍ 

KAPITÁL. A JE PEVNĚ ODHODLANÝ POŽÁDAT O DALŠÍ 

DOTACI.

Evropských 
peněz je víc 
než dobrých 
projektů

alokována určitá suma – a ta je konečná. 

Obecně se projekty, respektive dotační oblasti, 

dělí na takzvané měkké a tvrdé. Ty tvrdé zahrnují 

rozvojové a investiční projekty a jejich alokace je 

primárně zaměřená na méně rozvinuté regiony, 

v měkkých se řeší metodika a vzdělávání. Zatím-

co v tvrdých byla zejména v závěru programo-

vacího období poměrně nízká úspěšnost právě 

díky vysokému počtu žadatelů, v měkkých 

byla pravděpodobnost vyšší. A počet žádostí 

nepoměrně nižší. Ti, kteří chtěli peníze na novou 

výrobní linku, na vybudování pobočky, na novou 

technologii, stáli v dlouhé frontě a o peníze se 

museli dělit. Ti, kteří předložili sofistikovanější 

projekty zaměřené nejen na materiální stránku 

rozvoje firem, měli mnohem větší šanci peníze 

získat.

V novém plánovacím období jde o více než 26 

miliard eur. Všichni už jsou, zdá se, lépe připra-

veni. I poskytovatelé jednotlivých dotací, povět-

šinou ministerstva (a jimi pověřené organizace), 

která pro strukturální fondy EU angažovala již 

v minulém období mladé a progresivní úředníky. 

V minulosti, bohužel, i oni řadu věcí zjišťovali za 

pochodu.

Myslete na bruselské kolonky

Co ještě v obecné ideové rovině může mít vliv 

na pozitivní vyřízení vašeho projektu? Evropská 

unie má řadu tzv. politik, společensko-politic-

kých oblastí, na jejichž řešení v nově přijatých 

zemích jsou strukturální fondy prioritně určeny. 

To, co v novinových zprávách často vnímáme 

jako bezobsažné fráze, dostává v případě 

přidělování dotací zcela konkrétní význam. Od-

straňování nezaměstnanosti, rovnost pracovních 

šancí mužů a žen, ochrana životního prostředí, 

aplikace hi-tech technologií, podpora rozvo-

je malých a středních podniků... To vše jsou 

parametry, které mohou pro váš projekt získat 

body navíc. Obvyklou podmínkou rozvojových 

projektů je vytvoření nových pracovních míst, ale 

pokud promyslíte svůj záměr dál a uvědomíte 

si, zda tato místa poskytnou příležitost mužům 

nebo ženám, není to bez významu. 

Zuzana Fibichová z Evropského kompeten-

čního centra HVB Bank, které se už od roku 

2004 specializuje na výběr vhodných dotačních 

titulů a asistenci v celém dotačním cyklu pro 

klienty banky, to potvrzuje: „Často se stává, že 

klient má dobrý projekt, dokáže všechny jeho 

části složit dohromady, ale nedomyslí právě 

tyto nadstavbové souvislosti. Může to být jen 

záležitost úvodní stránky, vhodného pojmeno-

vání či vypíchnutí toho, co je v projektu vlastně 

obsaženo.“ 

Myslete tedy na bruselské úředníky a jejich 

kolonky. Čím více evropských ”politik” se vám 

podaří do vašeho projektu implementovat, tím 

vyšší procento pokrytí nákladů to může přinést.

Jak dotaci získat

Seznámit se s nabídkou dotačních titulů můžete 

například na webových stránkách www. struk-

turalni-fondy.cz nebo na stránkách jednotlivých 

ministerstev. Zjistíte, jestli je v nabídce oblast, 

která je relevantní pro váš záměr. Potom je 

potřeba sledovat, kdy bude pro tuto oblast 

vypsána výzva k podávání projektů.

Manažerem projektu, který společně zpracovaly 

firmy Aaron Group a Ilikethis, byl Michal Šper-

ling. Před několika lety absolvoval vzdělávací 

program MMR za přítomnosti zkušených za-

hraničních konzultantů, který byl zaměřen právě 

na zvýšení absorbční kapacity České republiky 

ve vztahu ke strukturálním evropským fondům. 

Pod Šperlingovým vedením začala příprava 

společného projektu. Z předchozích zkušeností 

věděl, že projekty, na kterých kooperuje více 

firem, mají lepší šanci na úspěch. Ke kooperaci 

dvou softwarových firem byla přizvána ještě třetí 

strana – ČVUT, zastoupená docentem Rychtou. 

Důvod byl jednak opět taktický (zapojení nezis-

kových organizací nebo jiných nekomerčních 
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nad možností získat vyšší odměnu?

 „Kvalitní konzultantská firma musí mít přehled 

o všech dotačních možnostech a poskytnout 

klientovi co nejkorektnější výběr. Zlatokopecké 

doby, kdy se kdokoli mohl tvářit, že je poradce 

a dokáže psát projekty, už dávno pominuly,“ 

říká Martin Krištof. Úspěšnost Raven Consulting 

za minulé programovací období činí asi 77 % 

(přičemž o části předložených projektů nebylo 

dosud rozhodnuto).

Poradenská firma vám může buď pomoci jen 

s nějakou částí žádosti o dotaci, nebo zpracovat 

vše potřebné. Za to zaplatíte administrativní 

poplatek v řádu desetitisíců. Jestliže projekt není 

úspěšný, jste s firmou vyrovnáni. Teprve ve chvíli, 

kdy je projekt schválen, platíte firmě provizi ze 

získané částky. Výše provize se odvozuje od 

celkové sumy získané dotace, pohybuje se od 

1 do 10 % získané částky a obecně platí, že čím 

vyšší částka, tím nižší procento tzv. „success 

fee“ z ní zaplatíte. Existují i jiné možnosti. Můžete 

si například sjednat pevnou paušální odměnu 

nebo pouze provizi po schválení projektu. Ná-

sledně se samozřejmě můžete dohodnout i na 

dotačním managementu, ale to už je předmě-

tem další smlouvy.

Zvažte, co se vám vyplatí

Ještě jedna rada, kterou sice oficiálně nikde 

nenajdete, ale zkušenostmi žadatelů z minulé-

ho období se táhne jako červená nit. Pro pos-

kytovatele dotace je vyřizování projektu stejně 

administrativně náročné, ať je výše poskytnuté 

částky jakákoli. Říká se, že ve schvalovacím 

řízení mají větší šanci komplexní projekty na 

vyšší částky. Obrazně řečeno: Bruselský úřední 

šiml raději volí cestu méně velkých kupek než 

roztroušení peněz po jednotlivých stéblech, ko-

lem kterých by pak měl výrazně více pobíhání.

Stejný úhel pohledu je ale užitečný i pro žada-

tele. Administrativně je dotační proces hodně 

náročný. Nejen příprava, ale zejména následný 

management projektu, průběžné vypracovává-

ní monitorovacích zpráv, projektové účetnictví, 

které je dobré vykazovat i odděleně a mít je 

zvlášť od firemního účetnictví stále připravené 

pro dotační kontroly. Požadavky na jeho vedení 

jsou specifické a nekryjí se s běžným účetnic-

tvím firmy. Počítejte s tím, že tato administrativa 

zaměstná minimálně jednu pracovní sílu na 

plný úvazek.

Z vlastní zkušenosti Zdeněk Hoffmann říká: 

„Jestliže potřebujete částku v řádu statisíců, 

hledejte jiné finanční zdroje. Částka, kterou 

dotací získáte, musí být úměrná úsilí, které do 

toho musíte vložit.“

Peněz je víc než kvalitních projektů

„První administrativní kroky bývaly pro klienty 

opravdu vyčerpávajícím zážitkem,“ potvrzuje 

Zuzana Fibichová. „Já osobně bych volila 

pomoc kvalitní konzultantské firmy. Ale vím 

i o klientech, kteří dotaci získali a úspěšně 

zvládli řízení projektu vlastními silami. Byli to ale 

jenom ti, kteří velmi záhy pochopili, že získání 

dotace není konec, ale začátek.“

Úctyhodný stoh šanonů s administrativou spo-

jenou s dotací má své čestné místo i v pracov-

ně ředitele Aaron Group. Přesto má pro nové 

programovací období Zdeněk Hoffmann jasno: 

„Jdeme do toho znovu! Dotace nám umožnila 

vyřešit interní problém, na který bychom jinak 

těžko hledali zdroje a kapacity. Strukturální 

fondy jsou šance, která se nebude opakovat. 

Jen do roku 2013 a pak konec. Administrati-

va je hrozná, ale můžete se naučit zvládnout 

to tak, aby vás to neubilo. Firmy, které už 

jednou dotaci získaly a úspěšně realizovaly 

projekt, mají velmi reálnou šanci získat ji znovu. 

A tentokrát je peněz mnohem víc. Podle mého 

názoru je víc peněz než kvalitních projektů. Jen 

člověk musí být ochotný kvůli tomu pohnout 

zadkem!“

Michal Šperling to formuluje poněkud korekt-

něji: „Strukturální fondy obsahují i peníze, které 

do Bruselu odvede náš stát. Stát většinou moc 

dlouhodobě neplánuje a úředníci mají sklon 

utrácet peníze ne vždycky promyšleně a kon-

cepčně. Zatímco unie ho vlastně donutí, aby 

myslel strategicky, zpracoval národní rozvojový 

plán a určil priority rozvoje pro příštích sedm 

let. Já to vidím tak, že peníze, které by stát 

vyplýtval, jsou věnované na podporu zdola, 

přímo, na smysluplné, konkrétní projekty.“

Hana Sassmannová

EU FONDY

subjektů je pro schvalovatele plus), ale i ryze 

praktický. Obě firmy chtěly řešit projekty svého 

dalšího rozvoje. ČVUT k tomu mohla přispět 

jednak vývojem nových technologií – a jednak, 

viděno zcela pragmaticky, se mohla stát zdro-

jem nových, šikovných lidí pro obě firmy. Třeba 

i těch, jejichž kvality se prokážou již během 

společné práce na projektu.

Příprava projektu je dlouhodobá záležitost. Pod-

le slov Michala Šperlinga je realistický odhad po-

třebné doby půl až tři čtvrtě roku. „Samozřejmě 

je možné žádost sepsat za dva týdny intenzivní 

práce, ale já to nedoporučuji. Čím promyšlenější 

projekt je, čím větší přidaná hodnota je za ním, 

tím větší jsou jeho šance,“ tvrdí.

Podcenit dobu přípravy projektu se nevyplá-

cí, při dotačním řízení je potřeba předložit co 

nejpromyšlenější vize. Michal Šperling dopo-

ručuje postupovat metodou logického rámce. 

Tedy nejprve si dobře promyslet, čeho chci 

dosáhnout, jaký je dlouhodobý cíl, který má 

realizace projektu přinést. Chci se za dva roky 

ucházet o mnohem větší zakázky? Chci rozšířit 

činnost firmy o nějaký následný krok? Od těchto 

globálních, ale konkrétně definovaných cílů je 

pak třeba vyvodit dílčí cíle a ty analyzovat na 

konkrétní aktivity. Důležité je, že pro účely pro-

jektu je nezbytné k cílům přidat jasná, měřitelná 

kritéria. Co konkrétně bude výsledkem projektu 

a jak se to projeví v praxi. Aaron Group a Ilikethis 

kromě metodiky, kterou obě využívají a dávají 

k dispozici na internetu, uspořádají sérii školení 

pro zájemce ze srovnatelně velkých firem. A to 

je jen jeden z několika výrazných výstupů, podle 

nichž je hodnocena kvalita realizace projektu. Ty 

jsou nesmírně důležité, protože teprve na zákla-

dě vyhodnocení výstupů je dotace doplacena 

v plné výši.

Projekt je možné a určitě i dobré během přípravy 

konzultovat s poskytovatelem dotace. „Máme 

s tím ty nejlepší zkušenosti,“ potvrzuje Michal 

Šperling. „Naštěstí na ministerstvech a přísluš-

ných institucích byli na strukturální fondy najati 

mladí, nadšení lidé. Jsou otevření, aktivní, po-

máhají vám dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

S jednáním na jiných úřadech se to vůbec nedá 

srovnat.“

Součástí projektu je nejen prováděcí harmono-

gram, ale i rozpočet včetně cash flow. Všechny 

kroky je proto dobré mít promyšlené a rozpláno-

vané nejen z hlediska aktivit, ale i financí.

„Zrazuji lidi od těch, kdo řeknou – já to za vás 

napíšu,“ varuje Šperling. „Je potřeba, aby se na 

přípravě podílela sama firma, ona jedině může 

vědět, co skutečně potřebuje. Konzultant vás 

pomůže vést při přípravě. Je externí bič, který 

vás nutí realizovat věci, nad kterými byste sami 

mávli rukou... Z únavy nebo prostě proto, že 

máte na práci stovky důležitějších věcí. Dělá 

tu otravnou administrativní práci a pomůže 

vám odfiltrovat úskalí. Ale myšlenky musíte do 

projektu vnést vy.“

„Dotace není o náhodě, ale o tom, jak kvalitní 

projekt uchazeč předloží,“ potvrzuje Zdeněk 

Hoffmann.

A hlavně udržet...

Je důležité uvědomit si jednu podstatnou 

skutečnost: úspěch projektu v dotačním řízení je 

teprve začátek. Dotace vám je pouze přislíbena, 

což zdaleka neznamená, že bude skutečně 

vyplacena. Financování se provádí zpětně a prů-

běžně na základě monitorovacích zpráv, které 

příjemce dotace předkládá poskytovateli zhruba 

jednou za čtvrt roku. Zprávy jsou velmi zevrubné 

a je třeba je brát opravdu vážně. Důležité je do-

držet nejen harmonogram a rozpočet projektu, 

ale i metodiku.

Příklad pro ilustraci: Společnosti Aaron Group 

a Ilikethis jako součást projektu naplánovaly vý-

běrové řízení na dodavatele softwaru. V projektu 

bylo výběrové řízení plánováno na dvě kola. 

Při jeho průběhu si ani po dvou kolech nebyly 

jisty, zda mají dostatek podkladů pro kvalitní 

rozhodnutí. A tak prodloužily výběrové řízení 

ještě o jedno kolo. Při vyhodnocování monito-

rovací zprávy to ale bylo bráno jako nedodržení 

podmínek projektu.

Pozor, v minulém období se finance vyplácely 

zpětně, až po dokončení projektu nebo – pokud 

byl projekt rozdělen do několika samostatných 

etap – po dokončení etapy a na základě čtvrt-

letních monitorovacích zpráv, které schvaluje 

poskytovatel dotace. Pokud budou v novém 

období podmínky stejné (přesně se to zatím 

neví), je třeba počítat s tím, že přinejmenším 

první fázi projektu musíte „utáhnout“ z vlastního 

rozpočtu (nebo například z bankovního úvěru), 

i když vám byla dotace přiznána. Peníze začnou 

chodit až poté, co poskytovatel dotace schválí 

vaši monitorovací zprávu za první etapu. To 

může být i několik měsíců od okamžiku zahájení 

projektu.

Vlastními silami?

Celý proces zpracování projektu a hlavně jeho 

následný management jsou velmi náročné. 

Pokud se rozhodnete absolvovat je vlastními 

silami, je vždycky dobré mít ve firmě někoho, 

kdo už v tomto směru má zkušenosti. Nebo si 

nechat takového pracovníka vyškolit v některém 

z kurzů, které pořádají poskytovatelé dotací. 

Reálný časový rámec je opět v řádu měsíců. 

Školení bývají dlouhodobá, nikdo vám nevyškolí 

odborníka na dotační projekty za půl dne.

Druhá možnost je najmout konzultanta nebo 

celý proces zadat přímo specializované kon-

zultantské firmě. „Takových firem najdete na 

internetu řadu,“ potvrzuje Michal Šperling. „Ale 

já sám bych dal přednost takové, na kterou mi 

dá osobní doporučení někdo, kdo už s ní pra-

coval. Rozhodně je potřeba nechat si předložit 

reference a nějaké příkladové projekty, které už 

firma zpracovala. Mezi důležité ukazatele patří 

také procento úspěšnosti minulých projektů.“

Je samozřejmě důležité, od kolika zpracovaných 

projektů konzultantská firma svou úspěšnost 

odvozuje. Čím více a čím větší záběr, tím lépe. 

Zuzana Fibichová doplňuje: „Vždycky chtějte 

vědět, kolik projektů už firma zpracovala. Když 

někdo bude tvrdit, že má stoprocentní úspěš-

nost, je to podezřelé. Může se ukázat, že to 

znamená tři podané a úspěšné projekty v jedné 

dotační oblasti, tedy velmi podobné. Kvalitní 

konzultantské firmy by měly mít široký záběr 

a měly by být schopné doložit příkladové projek-

ty z různých oblastí.“

„Podle mého názoru není od věci vypsat na 

konzultantskou firmu výběrové řízení,“ říká 

Michal Šperling.

Konzultantská firma Raven Consulting se na poli 

evropských dotací pohybuje už od roku 2001. 

Podle názoru Martina Krištofa, ředitele pro ob-

last strukturálních fondů, je důležitá nejen kvalita 

projektu, ale i taktika jeho podání a v tom také 

může konzultantská firma sehrát pozitivní roli: 

„Díky svým zkušenostem dokážeme klientům 

poradit i v tom, zda projekt podat nebo počkat 

na jiný operační program, zda žádat o plné po-

krytí nákladů či jen o část. To všechno může mít 

vliv na konečnou úspěšnost.“ Poradit klientovi, 

aby místo plného krytí žádal jen o část nákladů, 

ale v konečném důsledku znamená, že konzul-

tantská firma při úspěšném vyřízení získá nižší 

provizi. Zvítězí i tady korektní přístup ke klientovi 

Pozor, v minulém období se finance vyplácely zpětně.
Počítejte s tím, že první fáze projektu jde z vašeho rozpočtu!

F
o

to
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

10 rad pro žadatele 
o evropské peníze
n Na www.strukturalni-fondy.

cz zjistíte, zda je v dotačních 

titulech oblast odpovídající 

vašim záměrům.

n V rozvojových a investič-

ních titulech je větší konku-

rence než v tzv. měkkých 

fondech.

n Čím promyšlenější projekt 

předložíte, tím větší máte 

šance a tím větší procento 

z plánovaných nákladů může-

te získat.

n Hledejte spojnici mezi 

svým projektem a sociálními 

a ekonomickými prioritami 

politiky EU.

n Pokud se rozhodnete zpra-

covat projekt vlastními silami, 

vy užijte školení pořádané 

poskytovatelem dotace.

n Při volbě konzultantské 

firmy chtějte znát reference, 

příkladové studie a úspěšnost. 

n Počítejte s tím, že mana-

gement projektu je adminis-

trativně náročný a vyžádá si 

minimálně jednu pracovní sílu.

n Projekty, na kterých spolu-

pracují dvě či více firem, mají 

větší šanci na úspěch. 

n Raději podejte komplexnější 

projekt s vyšším rozpočtem, než 

dílčí řešení s nízkými náklady.

n Jestliže potřebujete částku 

v řádech statisíců, hledejte jinde.

n Dofinancování dotace v pl-

né výši je odvislé od konkrét-

ních výstupů definovaných 

v projektu. Navíc dodržení 

těchto výsledků je sledováno 

v průběhu několika let po 

dokončení projektu.

Pro evropské 
dotace přes internet

Díky této webové aplikaci budou mít uživa-

telé od března 2007 možnost předkládat 

žádosti, dodávat potřebné přílohy a ko-

munikovat s agenturou CzechInvest přímo 

z kanceláře nebo z domova elektronickou 

formou. Podání navíc bude probíhat ve dvou 

stupních, a to formou tzv. registrační žádosti, 

jejíž součástí bude pouze minimum příloh, 

teprve po kladném ekonomickém hodno-

cení žadatele vyplňuje subjekt žádost plnou. 

I samotné ekonomické hodnocení žadatele 

bude pro malé projekty zjednodušeno, bude 

totiž probíhat metodou scoringu, na rozdíl 

od ratingu, pro nějž je vyžadováno větší 

množství ekonomických údajů o subjektu.

Hodnocení projektů

Aplikace eAccount umožňuje průběžné 

sledování procesu administrace a aktuál-

ního stavu hodnocení žádosti. To slibuje 

další zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Rovněž žádost o plat-

bu i předkládání monitorovacích zpráv bude 

probíhat prostřednictvím eAccount, při 

vyplňování elektronických formulářů může 

žadatel využívat kontextové nápovědy, při 

odesílání údajů provádí aplikace automatic-

kou kontrolu jejich formální správnosti.

Výhody eAccountu:

n jednoduchá a bezpečná výměna informací 

n rychlá a 24hodinová dostupnost 

n uživatelsky příjemné prostředí 

n  úspora nákladů (např. telefonní, poštovní 

a cestovní náklady) 

n zkrácení lhůt v rámci procesu administrace 

Michaela Janáková

Od března ubude administrativy 

při zpracování žádosti o dotace. 

Agentura CzechInvest na zákla-

dě zkušeností a trendu využívání 

internetové komunikace připravila 

internetovou aplikaci eAccount.
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přestává fungovat také jako měřítko pro 

společenský úspěch a kvalitu života. Své 

o tom vědí i nejbohatší Češi. Miliardář Karel 

Komárek to v jednom ze svých nemnoha 

rozhovorů pro tisk shrnul lakonicky: „Spát 

můžete vždycky jen v jedné posteli, a když 

sníte víc než jedno kuře, je vám špatně.“ 

Stále více lidí hledá možnost jak utratit své 

peníze tak, aby za ně získali něco, co nikdo 

jiný nemá a co si zachová svou hodnotu bez 

ohledu na čas a módu. Jedinečné zážitky. 

Takové, které zůstanou navždy plné barev 

a emocí v paměti toho, kdo je prožil, kterými 

se dá ve společnosti zaujmout originálněji 

než značkovými hodinkami a které lze kupit 

donekonečna, aniž by ztrácely na síle. A prá-

vě tady se zároveň odkrývá veliký prostor pro 

nové nápady, jak vydělat peníze na touze po 

zážitcích.

Tento trend nepřišel bez varování, i když 

oficiálně byl pojmenován až v roce 1999, kdy 

americký obchodní poradce James Gilmore 

společně s B. Josephem Pinem vydali knihu 

The Experince Economy: Work is Theatre & 

Every Business a Stage. Podle jejich teorie je 

ekonomika zážitku další fází vývoje vyspělých 

ekonomik. Tak jako předchozí vývoj odsunul 

do pozadí funkčnost výrobků bez přidané 

hodnoty a do centra pozornosti přinesl kvali-

tu servisu, tak nyní přichází etapa ekonomiky 

zážitku. 

Obsazeno? Zdaleka ne!

Průkopníky na poli neotřelých zážitků byly 

před několika lety firmy pořádající outdoo-

rové aktivity a firemní akce. Teambuilding, 

teamspirit jsou pojmy, které nabízejí atraktivní 

způsob, jak rychle stmelit pracovní kolektiv 

a přitom prověřit, co v něm vězí. Schopnosti 

rychle se rozhodnout, analyzovat situaci 

nebo být neformálním leaderem skupiny se 

v zátěžové situaci v rámci hry projeví rychleji 

a prokazatelněji než při dlouhých personál-

ních pohovorech.

I když je trochu sporné, zda tyto de facto po-

vinné zážitky by si každý ze zúčastněných je-

dinců vybral za své peníze a ve svém volném 

čase, ohlasy jsou podle majitelů firem, které 

už se v této praxi pohybují několik let, prak-

ticky vždy příznivé. I proto v poslední době 

v nabídce najdete i firemní akce za účasti 

rodinných příslušníků. Obchod se zážitky je 

byznys hlavně pro ty, kteří dokážou rychle re-

agovat. Trh je malý, okopírovat nápady kon-

kurence je snadné a začít se dá s minimálním 

kapitálem a prakticky okamžitě. Proto všichni 

neustále hledají nové možnosti co nabídnout. 

Například firma Outward Bound – Česká 

cesta v letošním roce zavedla nový cyklus 

nazvaný Vinohradem k vínu. Frekventanti 

začínají na vinohradu s motyčkou, na vlastní 

kůži a často mozoly zkoušejí, jaká je cesta 

k jiskřivému moku. U něj také kurz končí, 

samozřejmě opět s příslušnou edukací toho, 

jak se v nabídce vín orientovat a jak se naučit 

víno opravdu vychutnat. Výkonný ředitel firmy 

Jiří Uher k tomu říká: „Děláme vlastně takové 

‚radostné‘ podnikání.“

Tedy zklidnění a hledání tradičních hodnot 

jako nový trend? Možná přirozený protipól 

pro taškařice typu paintball, které byly hitem 

minulých sezon a které ne pro každého před-

stavují ten typ zážitku, který si chce nadlouho 

uchovat v paměti.

Nikoli jen svěží vítr, ale doslova vichřici vnesla 

do podnikání se zážitky Linda Vavříková, 

která se stala držitelkou titulu Živnostník roku 

2006. Její příběh je vskutku ukázkový a v pos-

ledních měsících tuto novodobou pohádku 

o Popelce přinesly snad všechny tuzemské 

tituly, takže jen stručně. Ještě během studií 

založila Linda se svým přítelem firmu Allegria, 

která na svých webových stránkách nabízí 

zážitky, respektive možnost darovat zážitek. 

Obdarovaný zažije něco, po čem třeba od 

dětství toužil, a vy jako dárce budete s tímto 

jedinečným zážitkem spojen jako jedinečně 

kreativní osobnost. Nikde samozřejmě není 

striktně dáno, že zážitek musíte darovat. Ni-

kdo vám nebrání obdarovat tímto způsobem 

sám sebe. „Zpočátku jsem sázela hlavně na 

adrenalinové zážitky,“ říká Lenka Vavříková, 

„ale brzy jsem poznala, že klienti tíhnou spíš 

k relaxačním pobytům. Asi mají adrenalinu 

v práci i v životě dost. Také o luxusnější 

nabídky je stále větší zájem. Máme v nabíd-

ce třeba projížďku ve ferrari nebo víkend na 

zámku snů pro dva. Jednou volala zákaznice 

a chtěla manželovi nadělit vlastní kalendář. 

Zajistili jsme vizážistu, stylistu, kadeřníka, 

fotografický ateliér. Nebylo to zrovna levné. 

Ale objevily se další zájemkyně a tuto službu 

jsme zařadili do naší stálé nabídky.“

Na stránkách Allegrie je v tuto chvíli k mání 

asi 350 zážitků rozdělených do tematických 

skupin. Jejich cena se pohybuje od 3 do 

20 tisíc korun, tedy velmi přijatelná relace, 

kterou si může dovolit investovat do dobrého 

životního pocitu stále více lidí. 

Zkuste do toho praštit

Podnikání se zážitky nabízí nekonečně 

možností. Uživit se dá dokonce i kolektivním 

bubnováním. Živoucím důkazem je Erik Ono-

da, výkonný ředitel The music foundation. 

Tato společnost organizuje tzv. Drum circles, 

jejichž cílem je zprostředkovat účastníkům 

prožitek spojený s kolektivní tvorbou hudby. 

Při Drum circle účastníci buď sedí, nebo stojí 

v kruhu a hrají na nejrůznější typy bubnů 

a další perkusní nástroje. Nikdo z nich 

samozřejmě nemá v tomto směru hudební 

vzdělání, důležitá je jen chuť prožít tento 

okamžik. Hudba vzniká bezprostředně v da-

ném okamžiku, celý proces je usměrňován 

osobou facilitátora, který nenásilnými gesty 

aranžuje intenzitu výkonu jednotlivých hráčů. 

Metoda skýtá intenzivní zábavu, uvolnění, 

relaxaci, snižuje napětí v interpersonálních 

vztazích, dává možnost rychle vyniknout, 

zlepšuje pohybovou koordinaci a smysl pro 

rytmus... Prožitek je natolik intenzivní, že 

podle slov Erika Onody jej nelze doporučit 

epileptikům a těhotným ženám.

I když The music Foundation je teprve v první 

fázi cesty k úspěchu, zájem o zážitky, které 

nabízí, stále roste a je důvodem k optimistic-

kým prognózám.

Někdo touží po vaně plné růžových plátků, 

jiný chce uhánět se psím spřežením po za-

sněžených pláních, další zas stát se alespoň 

na pár chvil hvězdou před objektivem módní-

ho fotografa. Říká se, že kolik lidí, tolik přání. 

A pro ty, kteří touží postavit se na vlastní 

nohy a začít s podnikáním, skvělá příležitost.

Iva Gočová

Právě neotřelé zážitky jsou jediným a hlavním důvodem, 
proč má smysl vydělávat peníze. Kupovat si věci? Nesmysl! 

Ve světě přibývá firem, které na poptávku „zážitků“ reagují. Až budete hledat dárek k letošním narozeninám pro svého partnera, 

zasurfujte si na internetu s heslem „experience economy“ a uvidíte, kolik netušených možností se před vámi vynoří. Za dva mili-

ony liber si můžete dopřát soukromý koncert Rolling Stones. A za pouhých 100 tisíc liber vypraví společnost Virgin Galactic vaši 

drahou polovičku na výlet do vesmíru (pokud by to mělo být na delší dobu, bude nutné cenu nejspíš sjednat individuálně).

PROSTOR PRO ÚSPĚCH
Proslulý guru reklamní branže Trevor Beattie, 

k jehož mistrovským kouskům patří například 

světoznámá reklamní kampaň na podpr-

senky Wonderbra s Evou Herzigovou, jde 

v touze po nových zážitcích ještě dál, třeba 

až k letu v nadzvukové stíhačce. Podle něj 

právě neotřelé zážitky jsou jediným a hlavním 

důvodem, proč má smysl vydělávat peníze. 

Kupovat si věci? Nesmysl. A navíc hrozná 

nuda. „Opravdu nechápu lidi, kteří si koupí 

porsche,“ svěřil se Beattie reportérce listu 

The Times. „To považuji za nejsmutnější věc 

v historii peněz a motorizmu.“

Vydělejte na zážitcích

Touha po silných a nových zážitcích a hlav-

ně ochota platit za ně nemalé sumy není 

módním výstřelkem reklamních bossů. 

Západní společnost bohatne a uspokojování 

materiálních potřeb přestává být problémem 

pro stále více lidí. Nejenom to – svět věcí 

Po čem 
ženy 
(i muži) 
touží

Miro Lukáč je majitel 
prosperující reklamní 
agentury. Svou poslední 
dovolenou spojil 
s novým zážitkem 
– stal se frekventantem 
kuchařského kurzu 
v toskánské Sienně pod 
vedením věhlasného 
mistra kuchaře. Další 
český manažer se 
vyřádil při bagrování. 
A jiný prožil nejšťastnější 
chvíle při střelbě ze 
samopalu. Zážitky se 
počítají. A také začínají 
dobře vynášet.
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Zdeněk NEHODA (55 let)

•  Od 17 let byl hráčem I. fotbalové ligy, 

nejprve za Gottwaldov, později za praž-

skou Duklu. 

•  V základním kádru Dukly Praha figuroval 

od r. 1971 do r. 1982.

•  S 90 starty drží rekord v počtu mezistát-

ních zápasů.

•  V reprezentačním dresu prožil dva 

velkolepé evropské šampionáty (1976 

Jugoslávie  – zlato, 1980 Itálie  – bronz) 

a jedno nevydařené mistrovství světa 

(1982 Španělsko).

•  Je členem Klubu kanonýrů se 135 

vstřelenými góly.

•  Na konci své aktivní hráčské kariéry hrál 

v zahraničních klubech.

•  Od r. 1995 působí jako manažer s licen-

cí mezinárodní fotbalové federace FIFA.

Dominik Hašek, úspěšná a také bohatá hokejová hvězda. 

REPORTÁŽ
Ještě před dvaceti lety neměl u nás o práci 

sportovního agenta téměř nikdo představu. 

Socialistický sport sportovní agenty nepo-

třeboval, svůj falešný amaterizmus řídil jinými 

pravidly. Ale doba se změnila a dnešní špičkoví 

sportovci se bez agentů většinou neobejdou. 

Není tajemstvím, že v tomto byznysu se často 

jedná o závratné sumy, a to s sebou vedle 

užitečné činnosti nese i nesmlouvavý konku-

renční boj. Podívejme se na práci některých 

agentů blíže.

Fotbal má zlaté dno

Předseda představenstva společnosti Nehoda 

sport JUDr. Zdeněk Nehoda je absolven-

tem Právnické fakulty UK v Praze. Během 

své fotbalové kariéry byl mnohonásobným 

fotbalovým reprezentantem a s 31 brankami 

je po Janu Kollerovi druhým nejúspěšnějším 

reprezentačním střelcem v historii českého 

fotbalu.  Po ukončení aktivní kariéry v pražské 

Dukle odešel na angažmá do Darmstadtu 

(NSR), později belgického Standardu Lu-

tych a v letech 1984–86 hrál za francouzský 

FC Grenoble. „Když jsem odcházel hrát do 

zahraničí, žádní manažeři u nás neexistovali, 

tehdejší Pragosport mi dal pouze povolení, ale 

hráčskou smlouvu a všechno ostatní okolo 

jsem si musel zařídit sám. Na vlastní kůži jsem 

se tehdy přesvědčil, jak potřebné by bylo, 

kdyby někdo zkušený člověku pomohl. Po ná-

vratu jsem se spojil s Pavlem Paskou a začali 

jsme tuhle činnost organizovat spolu. Našimi 

prvními tehdejšími úspěchy byly přestupy třeba 

Petra Rady či Františka Straky do zahraničí,“ 

vzpomíná na své začátky sportovního agenta 

Zdeněk Nehoda. Když spolupráce skončila 

a partneři se rozhodli jít každý svou cestou, 

Nehoda začal dělat manažera v klubech – nej-

prve v Dukle, pak ve Spartě a chvíli v Chebu. 

V roce 1996 získal manažerskou licenci a zalo-

žil nejprve společnost Nehoda fotbal, 

s. r. o. Od loňského února stojí v čele společ-

nosti Nehoda sport, kde pracuje i jeho starší 

syn David, který je rovněž právníkem. Společ-

nost má více než deset zaměstnanců.

Nedvěd a ti další

Pod křídla Nehodovy agentury patří asi 90 

hráčů. Její představitel si zakládá na tom, 

že s mnohými fotbalovými esy, jakými jsou 

Nedvěd, Grigera, Hübschmann či Sivok 

spolupracuje dlouhodobě, vlastně už od jejich 

dorosteneckých let. Kromě zahraničních hvězd 

tvoří další skupinu domácí ligoví hráči a také 

mladí začínající fotbalisté, kterým agentura 

vedle ošetřování smluv a shánění výhodných 

angažmá platí kopačky a sportovní oblečení, 

pomáhá jim řešit například studijní záležitosti 

apod. „Do mladých hráčů investujeme dost 

a pochopitelně očekáváme, že se nám to 

jednou vrátí,“ říká Nehoda. „S každým ovšem 

můžete podle stávajících předpisů podepsat 

smlouvu jen na dva roky, pak ji musíte znovu 

a znovu obnovovat, a právě v tom začíná 

být kámen úrazu.“ Fotbalových sportovních 

agentů s licencí je u nás dvaadvacet. To je 

dost vysoké číslo na to, kolik u nás běhá 

hráčů, jimž lze přisuzovat budoucnost alespoň 

trochu podobnou postavení Nedvěda, Čecha, 

Rosického a spol. A tak se jednotliví agenti 

začínají o hráče přetahovat. Jde samozřejmě 

o veliké peníze, agenti si totiž účtují až 10 % 

z přestupní částky nebo 5 % z ročního platu 

hráče (v případě Nedvěda to představuje 12 

milionů Kč za rok). 

Hokej mají Češi v genech

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 

Jaromír Henyš je viceprezidentem The Sports 

Corporation (TSC) se sídlem v Edmontonu 

a ředitelem firmy Eurohockey services, s. r. o., 

která zájmy TSC zastupuje v Evropě. Až do roku 

1990, kdy se stal úzkým spolupracovníkem pre-

zidenta firmy TSC Riche Wintera, pracoval jako 

šéfmontér firmy Stavební izolace Kutná Hora.

Jeho cesta za prací sportovního agenta byla 

obrazně i doslova velkým skokem – za „velkou 

louži“ a zpět. Vše začalo svatbou Henyšovy 

dcery Alice (bývalé úspěšné plavkyně) s vý-

borným hokejistou Davidem Volkem a jejich 

emigrací do Ameriky, kde David začal hrát za 

New York Islanders. Hned na Vánoce 1989 se 

Henyš při první návštěvě v New Yorku seznámil 

s Richem Winterem a domluvili se na spolupráci 

při získávání našich hokejistů pro NHL. 

„Potíž byla v tom, že mě tehdy sice znali téměř 

všichni lidé okolo plavání, ale z hokeje skoro 

nikdo,“ vzpomíná na své manažerské začátky 

Jaromír Henyš. „A tehdy mě napadlo zorga-

nizovat první vzájemné zápasy hokejových 

hvězd NHL versus Evropa u nás. Docela se 

to povedlo.“ Povedlo se to skvěle! Obě utkání 

v Praze a v Plzni byla beznadějně vyprodaná 

a nad hvězdně obsazeným ledem se rozzářila 

také hvězda Jaromíra Henyše.

Dobře 
zajištění 
agenti

Zdeněk Nehoda je bývalý špičkový 

fotbalista. Jaromír Henyš sice v mládí 

hrál basketbal a fotbal, ale vrcholově se 

sportu nikdy nevěnoval. Ani Philip Parun 

nebyl profesionální sportovec, opustil 

dobře placené místo v telekomunikační 

společnosti. Dnes je spojuje jedna 

profese – sportovní agent.

REPORTÁŽ
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Jaromír HENYŠ (65 let)

•  V mládí hrál II. ligu basketbalu za RH 

Sušice a chytal divizi za fotbalovou Tatru 

Kolín.

•  Po absolvování FTVS se stal šéftrenérem 

plaveckého střediska vrcholového sportu 

v Plzni, jeho syn Jaromír, nyní právník 

a majitel firmy Eurohockey, byl vicemis-

trem Evropy v dálkovém plavání, dcera 

Alice 15násobnou mistryní republiky 

v bazénu.

•  V roce 1990 se stal úzkým spolupracov-

níkem prezidenta firmy The Sports Cor-

poration Riche Wintera, která zastupuje 

asi pětinu všech hráčů NHL.

•  Zpočátku zastupoval hokejové hráče, 

kteří měli zájem hrát v NHL, později se 

začal věnovat i vytipovávání hokejových 

talentů.

•  Dnes je v ČR nejuznávanějším mužem ve 

svém oboru.

REPORTÁŽ

Jaromír Jágr, jednička v hokeji i v příjmech.

peníze. Pochopitelně často rozhodují také 

konexe, známosti, pověst agentů, od nichž 

borec přichází, ale někdy i to, jak hráč vypadá. 

„Před odchodem do zahraničí byl Reichel 

stejně kvalitní hokejista jako Jágr, jenže super 

hvězda se stala z Jardy. Klub si totiž správně 

řekl, že kluk, co takhle skvěle vypadá a pořád 

se směje, se bude dobře prodávat a ze všech 

sil mu pomohl rozvinout jeho nesporný talent,“ 

tvrdí Henyš.  Na otázku, zda vidí podobný 

talent mezi dnešními mladíčky, odpovídá s vidi-

telným přesvědčením: „Kluci u nás mají hokej 

nějak v genech, pořád se objevují šikovní hrá-

či, jen se musí dobře vést. Když to ale někdo 

vidí pouze přes peníze, je to špatně. Já je taky 

neodmítám, ale největší radost mám z toho, 

když si vytipuji nějakého kluka, starám se o něj 

a on se pak opravdu povede. Kdyby to byl 

taky můj vnuk David Volek, který patrně zdědil 

hokejové vlohy po tátovi, tak to bych přímo 

jásal. Na draft půjde v r. 2012, to mi bude 

sedmdesát. A pak už to vážně zapíchnu!“

Basketbal na cestě vzhůru

Philip Parun (30 let) vystudoval Vysokou školu 

ekonomickou, obor Mezinárodní obchod, 

a v současné době působí jako ředitel spor-

tovní divize produkční společnosti InnerVisi-

ons, s. r. o. Vyrůstal ve sportovní rodině, otec 

je bývalý novozélandský tenisový profesionál 

Orry Parun a matka pracovala jako sportovní 

televizní komentátorka. „Že jsem jako kluk 

začal hrát tenis, bylo celkem nasnadě. Měl 

jsem ale šeredný forehand, a tak otec jednoho 

dne rozhodl: Synu, takhle by to nešlo, věnuj 

se něčemu jinému,“ říká o svých sportovních 

začátcích Parun mladší. Začal tedy hrát bas-

ketbal ve Spartě, kde na chvilku nahlédl i do 

prvoligového týmu, později přes toupil do USK 

Praha. A basket se nakonec stal jeho osudem. 

Po absolvování vysoké školy pracoval dva 

roky v telekomunikační společ-

nosti Oskar, kde měl na 

starosti marketing, 

měl pěkný 

plat a zřejmě ho čekala slibná kariéra. Ale 

on v prosinci 2004 ze dne na den odešel. 

„Všichni si ťukali na čelo, mysleli si, že jsem se 

zbláznil, ale já se chtěl postavit na vlastní nohy, 

vybudovat si vlastní kariéru. S mým přítelem 

Američanem Russelllem Katzem jsme si řekli, 

že jsme dost dobrá dvojka na to, abychom si 

založili firmu,“ popisuje Parun začátky dnes 

velmi úspěšné společnosti InnerVisions. 

Nejprve organizovali hlavně koncerty. Prvního 

představili Jamese Browna, pak jim Chuck 

Berry vyprodal Kongresové centrum, zaplněná 

Sazka Arena později šílela při koncertech Ja-

mese Blunta, Mobyho či Eltona Johna. Parun 

však při tom všem nezapomínal na svůj sen: 

stát se basketbalovým sportovním agentem 

po vzoru známých fotbalových manažerů.

Chce to trpělivost

Za svým cílem šel tvrdohlavě a skutečně 

neotřelým způsobem. Našel si adresy všech 

týmů americké NBA, všem rozeslal dopisy 

a nabídl jim spolupráci. Přitom sám zatím 

zastupoval jen jediného, byť v té době asi 

nejlepšího, domácího hráče Pavla Miloše, do 

něhož musel investovat hodně peněz, aby ho 

vykoupil ze Sparty. Parun potom tak dlouho 

bombardoval NBA zásilkami DVD s Milošovou 

hrou, až ho slavní Detriot Pistons pozvali ke 

dvoutýdenní účasti na Letní lize NBA 2005 

(před ním měli tu čest pouze Zídek a Welsch). 

Dnes už má společnost InnerVisions v bas-

ketbalových kruzích svůj zvuk a zastupuje 23 

špičkových hráčů především juniorského věku.

 „Naši přední fotbaloví agenti se svezli na vlně 

úspěchu fotbalové reprezentace, v níž se světu 

představila řada skvělých hráčů, pro které pak 

bylo snadné získat lukrativní přestupy,“ míní 

Philip Parun. „Náš basketbal na takový úspěch 

teprve čeká a o milionových přestupech si 

může nechat jenom zdát. Ale snad už se 

blýská na lepší časy. Junioři vyhráli divizi B 

mistrovství Evropy, a příště už tedy budou 

startovat mezi elitou, za tři čtyři roky by se 

to mohlo odrazit i v mužské reprezentaci. 

Chce to jen trpělivost.“  Úspěch se ostatně 

projevuje už nyní. Společnosti InnerVisions 

se podařily dobré přestupy – například Uhlíře 

z Ostravy do juniorky Realu Madrid, nejvyššího 

hráče naší ligy Daniela Douši do Joventutu 

Badalona (kde se připojí k české superstar 

Luboši Bartoňovi), Jaromíra Fohlera z Olo-

mouce a Jaroslava Tyrny z Vyšehradu na Gran 

Canaria do juniorského týmu loňského čtvrtfi-

nalisty španělské nejvyšší soutěže ACB, kam 

přestoupil i náš snad největší současný talent, 

16letý Milan Jaroš z Pardubic. Vyšly i některé 

další transakce. „Naše společnost se doká-

zala prosadit na hudebním poli, totéž chceme 

dokázat i v basketbalu. Teď zastupujeme 23 

nejlepších juniorů, ale až za pár let získá Česká 

republika medaili na ME mužů a my budeme 

mít v reprezentaci převážnou většinu našich 

smluvních hráčů, pak teprve budu spokojený,“ 

definuje své ambice Philip Parun. Pro náš 

basketbal by rozhodně nebylo špatné, kdyby 

se agentova medailová vize v budouc-

nu naplnila. 

Ivan Veselý 

Hokej v hlavě a maturita k tomu

Zpočátku si Jaromír Henyš – na vůbec první 

vydaný živnostenský list tohoto typu u nás 

– založil firmu Heny Sports Corporation a jed-

nal s hráči, kteří měli zájem působit v NHL. 

Když pak jeho šéf poprvé přiletěl do Čech, 

mohl mu odevzdat plné moci na zastupování 

Haška, Kučery, Krona, Kadlece či Kameše. 

I tak zkušený agent jako Winter málem žasl. 

Pochopitelně měl zájem o další, už systémo-

vou spolupráci. To především znamenalo, že 

se Henyš začal poohlížet nejen po hotových 

hokejistech, ale také po hráčích v juniorském 

věku – dnes jsou v jeho zorném úhlu talen-

tovaní kluci už od 14 let. Stará se o každého 

z nich až do draftu NHL, a když se přestup do 

zámoří vydaří, přebírá péči o ně Rich Winter 

se svým týmem. Jaromír Henyš vidí týdně 5 

až 8 hokejových zápasů, od utkání žáčků až 

po extraligu. Nerozlišuje pracovní a volné dny, 

kancelář navštěvuje se stejným zápalem ráno 

jako o půlnoci. Zazvoní-li telefon ve tři ráno, 

bez rozmrzelosti normálně komunikuje.

„Mou velikou devizou je, že patrně opravdu 

dokážu poznat talent. Tu intuici jsem měl už 

jako trenér plavání. Nikdo samozřejmě není 

neomylný, také už jsem se párkrát spletl, ale 

snažím se tahle šlápnutí vedle’ minimalizovat. 

Ono totiž v takovém případě jde vždycky 

o velké peníze.“ S vytipovaným hráčem si 

Henyš promluví, zjistí, zda má hokej opravdu 

pod kůží a už teď ví, co chce dokázat (pokud 

kluk řekne, že neví, nemá prý cenu s ním dál 

počítat). S neplnoletými hráči smí podepsat 

kontrakt jen se souhlasem rodičů, respektive 

kontrakt podepisují oni. A pak už svou ovečku 

sleduje málem na každém kroku – jak se 

chová na ledě i mimo něj, jak pilně trénuje, jak 

dodržuje životosprávu, jak se učí. Agentura 

vybraným hráčům přispívá na výzbroj a výstroj, 

někdy i na stravu, v případě zranění se po-

stará o špičkovou lékařskou péči, je v úzkém 

kontaktu s trenéry, protlačuje své svěřence do 

mládežnických reprezentačních výběrů, aby 

získali jméno a tím pochopitelně i vyšší cenu. 

„Takový kluk musí mít v hlavě hokej a zase 

hokej, ale já na druhé straně dobře vím, že 

zásadním způsobem ovlivňuji osud mladého 

člověka, a tak například trvám na tom, aby 

každý z našich svěřenců měl maturitu, která je 

dnes pro život nutným základem,“ tvrdí Henyš. 

„Dáváme těmhle klukům velikou šanci, inves-

tujeme do nich nemalé peníze, někdy je po-

třeba přidržet je pevnou rukou, někdy na opak 

– zejména v případě zranění – pohladit po 

duši, častým problémem mohou být děvčata. 

Je hodně povolaných, ale málo vyvolených, 

a nakonec si tedy každý musí vybrat svou ces-

tu sám. Někdy to přes největší snahu nevyjde 

a vložené prostředky jsou v nenávratnu. Ale to 

už je riziko podnikání,“ dodává Henyš.

Nic není zadarmo

Hráče, kteří odejdou do NHL, nechává firma 

The Sports Co. pojistit minimálně na 100 000 

dolarů, ty, kteří mají šanci umístit se v I. kole 

draftu, na 250 000 dolarů. Vedle uzavření 

smlouvy poskytuje hráči právní, daňové i finanč-

ní poradenství. Dále se mu postará o bydlení, 

pomoc poskytuje případné hráčově rodině, 

zajistí jazykové kurzy, vyjedná reklamní kontakty, 

zajišťuje mu špičkovou lékařskou péči. Smlouva 

o zastupování hráče má několik stránek a je v ní 

pamatováno na všechno, práva a povinnosti 

smluvních stran jsou jasně definovány. Agentovi 

náleží v Evropě 5 % (v zámoří 4 %) z odměny za 

podpis profesionální smlouvy a stejná částka 

z celkového hrubého ročního příjmu hráče ve 

všech jednotlivých letech trvání smlouvy, včetně 

„opčních“. Dále mu náleží odměna 15 % z hru-

bé částky všech smluv spojených s využitím 

hráče k reklamním či dalším propagačním 

účelům (jiné agentury v NHL si však v tomto 

případě účtují někdy až 30 procent).

Firma TSC zastupuje takové hvězdy, jakými 

jsou Hašek, Straka, Eliáš, Bondra, Patera, 

Nedvěd, Rozsíval, Hnilička, Procházka, Chára, 

ale třeba také Salo, Šatan, Tikkanen, Eriksson 

– celkem asi pětinu všech hráčů NHL. Hokejo-

vý byznys je při všech snahách o humánní pří-

stup k hráči jako člověku podřízen především 

tvrdým regulím tržní ekonomiky, a ta s sebou 

nese své zákony, někdy ovšem i absurdní. Po-

kud má hokejista plat třeba přes milion dolarů 

ročně, má téměř jistotu, že si zahraje, i kdyby 

byl z formy – klub si totiž prostě nemůže dovo-

lit nechat sedět hráče, kterému dává tak velké 

Agentovi náleží v Evropě 5 % (v zámoří 4 %) z odměny za podpis 
smlouvy a stejná částka z hrubého ročního příjmu hráče.
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Co je nelegální

Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 stanoví, 

že tzv. závislá práce může být vykonávána 

výlučně v pracovněprávním vztahu, není-li 

upravena zvláštními právními předpisy (např. 

služební poměry policistů apod.). Tento pojem 

pak definuje takto: „Za závislou práci, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstna-

vatele a podřízenosti zaměstnance, se pova-

žuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance 

pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměst-

navatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 

odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak 

stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohod-

nutém místě, na náklady zaměstnavatele a na 

jeho odpovědnost.“

Případný výkon takto definované práce jiným 

způsobem než v pracovněprávním vztahu je 

tedy zakázán. Tím je dána i definice zakáza-

ného tzv. švarcsystému – najímání jednotlivých 

osob k práci pro zaměstnavatele nikoliv do 

pracovního poměru, ale formou subdodávek 

od osob formálně samostatně podnikajících. 

Výjimky existují

Jedinou výjimkou je případ, kdy si zaměstnavatel 

najme zaměstnance prostřednictvím licencované 

agentury práce. Takový zaměstnanec zůstává 

zaměstnancem agentury práce, ale úkolovat ho 

může zaměstnavatel, aniž by se tím dopouštěl 

zakázaného jednání. Zaměstnavatel se stává slo-

vy zákona „uživatelem“ takového zaměstnance. 

To vše je podmíněno uzavřením dohody o do-

časném přidělení zaměstnance agentury práce 

mezi agenturou práce a zaměstnavatelem a sou-

hlasem zaměstnance s takovým postupem.

Kdy se švarcsystém mění v outsourcing

Dle právního stavu platného do konce roku 

2006 se zákaz švarcsystému nevztahoval 

na ty činnosti zaměstnavatele, které přímo 

nesouvisely s jeho předmětem činnosti – tedy 

softwarová firma mohla využívat služeb 

samostatně podnikající uklízečky a účetního. 

To byl v podstatě právní základ outsourcin-

gu. Outsourcing se dostal i do rozhodovací 

praxe Ústavního soudu, který ve svém nálezu 

č. j. II. ÚS 69/03 z 31. 8. 2004 tuto činnost 

„zlegalizoval“ tím, že řekl, že ač outsourcované 

činnosti jsou vykonávány ve vztahu obdobném 

pracovnímu poměru, nejedná se o porušování 

zákona. Dále konstatoval, že pouhá skuteč-

nost, že outsourcovaná činnost je vykonávána 

samotným podnikatelem (uklízečkou, účetním) 

a nikoliv společností s řadou zaměstnanců, 

nemůže být automaticky posuzována jako 

švarcsystém. Tato výjimka v novém právním 

režimu však již neplatí a skutečnost, zda se 

jedná nebo nejedná o činnost, která přímo 

souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

již není rozhodující pro posouzení, zda zaměst-

navatel musí osobu takovou činnost vykoná-

vající zaměstnat, nebo zda ji může využívat 

jako samostatně podnikajícího subdodavatele. 

Co je legální

Nová legální definice závislé práce a zákazu 

jejího výkonu jinak než v pracovním poměru 

platí pouze krátký okamžik a dozajista bude 

dotvářena interpretací příslušných správních 

orgánů a zejména soudů. Dle mého názoru 

však outsourcing prostřednictvím fyzických 

osob-podnikatelů není ani touto novou defi-

nicí zakázán. Už jen proto, že subdodavatel 

v podobě uklízečky či účetního pracuje na 

své náklady, na svou odpovědnost a svým 

jménem a nikoliv na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele a jménem zaměstnavate-

le. To znamená, že jeho činnost nesplňuje 

veškeré znaky závislé práce. Byť je to v obou 

předpisech, v dříve platném znění zákona 

o zaměstnanosti a v současném Zákoníku 

práce, definováno odlišně, tehdy i teď je zcela 

legální outsourcing prostřednictvím podnika-

tele, který outsourcovanou činnost vykonává 

nikoliv osobně, ale prostřednictvím svých 

zaměstnanců.

Už žádný strach z pokut, ale...

Na rozdíl od stavu platného do konce roku 

2006 nehrozí zaměstnavateli praktikujícímu 

švarcsystém přímá sankce v podobě pokuty, 

kterou dříve mohly udělovat úřady práce. Co 

však zůstává, je sankce nepřímá v podobě 

platebního výměru finančního úřadu, kterým je 

vyměřen nedoplatek na dani z příjmu v dů-

sledku neuznání faktur od „subdodavatelů“ 

jako daňových nákladů. V těchto rozhodnutích 

finanční orgány argumentují tím, že vyúčtování 

práce daňovým dokladem vystaveným formál-

ně nezávislým podnikatelem je formálně 

PŘI URČITÉ VÝŠI PŘÍJMŮ VÁM ZE STOKORUNY NA 

VÝPLATNÍ PÁSCE ZŮSTANE PO ODEČTENÍ VŠECH DANÍ, 

SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 44 KORUN. TO 

JE MIMOŘÁDNÉ I V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ. NENÍ DIVU, 

ŽE TO PŘINÁŠÍ REAKCI V PODOBĚ SYSTÉMU, KTERÝ SE 

SNAŽÍ O ZMĚNU TOHOTO POMĚRU.

Co je a co není legální 
na švarcsystému?

Na rozdíl od stavu platného 

do konce roku 2006 

nehrozí zaměstnavateli 

praktikujícímu švarcsystém 

přímá sankce v podobě 

pokuty, kterou dříve mohly 

udělovat úřady práce.

PRÁVO A DANĚ

Obdivovaný 
i nenáviděný 
systém 

Made in Švarc

Jméno získal po svém zaklada-

teli, benešovském podnikateli 

Miroslavu Švarcovi. Počát-

kem 90. let přišel tento muž na 

způsob, kterým lze ušetřit za 

povinné odvody za zaměstnance 

na zdravotní a sociální pojištění. 

Propustil zaměstnance, ti si zřídili 

živnostenská oprávnění, stali se 

podnikateli a začali pracovat jako 

dodavatelé pro Miroslava Švarce. 

Ten tak výrazně snížil vysokou 

cenu práce. Noví podnikatelé 

si na tento systém rozhodně 

nestěžovali, ostatně sami na něm 

vydělávali, ovšem státu se to 

v nejmenším nelíbilo. Za tvorbu 

nového ekonomického subsysté-

mu odměnil podnikatele nepod-

míněným trestem na tři a půl 

roku. Odseděl si devět měsíců, 

z postu bohatého podnikatele 

a fotbalového mecenáše skon-

čil v obytné avii. Zůstal po něm 

zatracovaný i obdivovaný švarc-

systém. Zasloužil si za něj trest, 

nebo obdivnou kapitolu v eko-

nomických učebnicích? Je to 

systém, který lidi motivuje, nebo 

jim škodí? Má se kriminalizovat, 

nebo legalizovat? Odpovědi jsme 

se pokusili najít na následujících 

stránkách.
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Největší úskalí, nejasnosti a spory v daňové ob-

lasti vznikají v charakteru vyplácených příjmů za 

tuto práci a sice v rozdělení na příjmy ze závislé 

činnosti, které se zdaňují jako výplata mzdy, 

a příjmy z podnikatelské nebo ostatní činnosti, 

které si zdaňuje fyzická osoba sama v daňovém 

přiznání. Zájmem podnikatelů a firem je pocho-

pitelně veškeré výdaje optimalizovat a maximál-

ně ušetřit. Outsourcing má zákonitě přednost 

– ponikatel na něm ušetří podstatně. 

Pozor na formy spolupráce!

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v § 6 odst. 1) stanoví, že příjmy ze závislé 

činnosti (a tedy zdaňované jako mzda) jsou 

takové, v nichž poplatník při výkonu práce pro 

plátce příjmu je povinen dbát příkazů plát-

ce. Právě toto ustanovení zákona o daních 

z příjmů je středem celého problému. Pokud 

tedy podnikatel či firma spolupracuje s jiným 

podnikatelem například formou zadávání 

zakázek a subdodávek, je třeba velmi opatrně 

přistupovat k formě spolupráce. Finanční úřad 

ji k nelibosti všech zúčastněných může vyhod-

notit jako švarcsystém a je zle.

Co je závislá a a nezávislá činnost?

Podstatným a základním rysem závislé činnosti, 

která není u těchto vzájemných ponikatel-

ských vztahů z pohledu podnikatelů žádoucí, 

je z hlediska daňových zákonů skutečnost, že 

není vykonávána zcela nezávisle. To znamená 

pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní 

odpovědností poplatníka, ale naopak podle 

pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci 

vyplácí (plátce). Přeloženo do podnikatelské řeči 

to znamená následující: z pohledu finančního 

úřadu nezáleží na tom, na základě jakého 

občanskoprávního či obchodněprávního vztahu 

(smlouva o dílo, příkazní smlouva) je činnost 

vykonávána, ale jak činnost probíhá ve skuteč-

nosti. Kdo zadává příkazy k práci a kontroluje 

ji, kdo za ni nese jako za celek odpovědnost 

a pod jakým jménem je práce vykonávána. 

Čím se řídí finanční úřady

Pokyn č. D-285, vydaný Ministerstvem financí 

ČR, kterým se v těchto případech řídí finanční 

úřady, definuje nejčastější znaky švarcsystému 

následovně:

•  plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, 

řídí a kontroluje fyzickou osobu a nese odpo-

vědnost související s její činností,

•  fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu 

obdobné postavení jako zaměstnanec,

•  odměna za práci je vypočítána na zákla-

dě délky pracovní doby nebo obdobným 

způsobem běžným při odměňování osoby 

v pracovněprávním vztahu,

•  materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení 

potřebné pro výkon činnosti jsou fyzické 

osobě poskytovány plátcem příjmu, vztah 

mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je 

dlouhodobý anebo soustavný, resp. fyzická 

osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze 

pro jednoho plátce příjmu.

PŘÍKLAD Č. 1: 

Společnost Česká stavební, s. r. o., 

dostala stavební zakázku, na kterou 

nestačí její stávající personální ka-

pacita. Společnost se tedy rozhodne 

angažovat dalších 5 zedníků, avšak 

nikoliv do pracovního poměru, ale na 

základě spolupráce „na živnostenský 

list“. Zedníci používají firemní stavební 

materiál a nářadí, jejich práce je řízena 

a kontrolována stavbyvedoucím, který je 

zaměstnancem firmy Česká stavební, 

s. r. o., a nese za jejich práci odpověd-

nost. Tito zedníci jsou stejně jako kme-

noví zaměstnanci odměňováni hodino-

vou mzdou každý měsíc.

Zde se jedná o ukázkovou situaci, kdy 

bude příjem plynoucí zedníkům na 

„živnostenský list“ hodnocen finančním 

úřadem jakožto příjem ze závislé čin-

nosti a firma má povinnost jej zdanit při 

výplatě stejně jako mzdy svým kmenovým 

zaměstnancům.

PŘÍKLAD Č. 2: 

Společnost Česká projektová, a. s., 

dostala zakázku na zhotovení stavební-

ho projektu přestavby nádraží. Protože 

však žádný z projektantů, kteří jsou ve 

firmě zaměstnáni, není odborníkem na 

projektování železničních tratí, zadala 

firma zpracování této části projektu 

externímu projektantovi. Ten tuto část 

projektu zhotoví ve své kanceláři na 

svém speciálním softwaru na základě 

smlouvy o dílo.

Zde se jedná o situaci, kdy sice firma 

Česká projektová, a. s., ukládá externímu 

projektantovi úkoly a kontroluje jeho prá-

ci, avšak z povahy věci vyplývá, že projek-

tant pracuje svým jménem a nese za svou 

práci sám odpovědnost. Jeho příjem tak 

nemůže být prohlášen za příjem ze závislé 

činnosti a zdaňován jako mzda.

Když přijde kontrola

Při sjednávání spolupráce, zadávání zaká-

zek a subdodávek externím podnikatelům 

– fyzickým osobám či uzavírání občanskopráv-

ních smluv na výkon určitých činností – je 

třeba smluvní vztahy precizně definovat ve 

smlouvách, které později slouží jako důkazní 

prostředek při jednání s finančním úřadem. Ke 

každému podobnému ekonomickému vztahu 

je třeba přistupovat individuálně a s největší 

možnou opatrností. V případě kontroly z fi-

nančního úřadu budou předmětem detailního 

zkoumání ze strany správce daně. 

Karel Poch, daňový poradce

Jak to vidí 
finanční úřad

NEJVĚTŠÍ VÝHODOU ŠVARCSYSTÉMU JSOU PODSTATNĚ 

NIŽŠÍ VYNALOŽENÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA PRÁCI NEŽ 

PŘI KLASICKÉM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU. JAK SE 

VŠAK VYHNOUT TOMU, ABY VAŠI SPOLUPRÁCI S JINÝM 

PODNIKATELEM (OUTSOURCING) HODNOTIL FINANČNÍ 

ÚŘAD JAKO ŠVARCSYSTÉM? 

Výhoda pro všechny – kromě státu

A právě z těchto důvodů jej stát zakazuje – jeho užívání 

zmenšuje příjmy státu na daních z příjmu i na sociálním 

a zdravotním pojištění. Shora popsané jednání je u nás 

zakázáno počínaje 1. lednem 1992, kdy vstoupila v účinnost 

novela tehdy platného zákona o zaměstnanosti. K další legis-

lativní změně došlo v souvislosti s účinností nového Zákoní-

ku práce k 1. 1. tohoto roku. Nově je zákaz švarcsystému 

obsažen přímo v Zákoníku práce. Ten již neobsahuje sankci 

za toto jednání (až dva miliony pro právnickou osobu dle 

minulé právní úpravy – v tomto ohledu se jedná o zprávu pro 

zaměstnavatele vysoce pozitivní!), avšak zakázané jednání 

definoval nově, a to šířeji než původní legislativní definice. 

Co vše je zakázáno

Počínaje letošním rokem se za zakázané považuje i dří-

ve povolené jednání, kdy zaměstnavatel – fyzická osoba 

– zajišťoval plnění běžných činností prostřednictvím svého 

manžela nebo dětí či zaměstnavatel – právnická osoba 

– prostřednictvím svých společníků nebo členů. 

Zákoník práce zavádí pojem „závislá práce“, kterou definuje 

jako práci, která je vykonávána výlučně osobním výkonem 

práce zaměstnance pro zaměstnavatele, ve vztahu nadří-

zenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, podle 

pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 

odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo 

dohodnuté době, na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 

na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na 

jeho odpovědnost. Zákoník práce výslovně stanoví, že tato zá-

vislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním 

vztahu, tedy na základě pracovního poměru nebo na základě 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 mks

Švarcsystém je označení pro způsob 

ekonomické činnosti, při které 

zaměstnavatel nezajišťuje běžné úkoly 

vyplývající z předmětu jeho činnosti 

svými zaměstnanci, ale osobami, které 

formálně vystupují jako samostatní 

podnikatelé. Výhodnost systému pro 

zaměstnavatele i zaměstnance je zřejmá, 

neboť jeho využití přináší mnohem menší 

daňové zatížení pro obě strany. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s právní kanceláří Henyš, Mikysek a partneři, www.prava.cz.

„Otázka, zda zlegalizovat švarcsystém, nebo 

ne, má přinejmenším dvě roviny. Jedna je 

obecná a souvisí s otázkou, jak moc má stát 

zasahovat do chování svých občanů, jak moc 

jim vnucovat svou regulaci a jak moc je, často 

proti jejich vůli a zájmům, ochraňovat. Jsem 

toho názoru, že stát by neměl nikoho nutit do 

zaměstnaneckého poměru, pokud mají obě 

strany – práci zadávající a práci vykonávají-

cí – zájem o jiný než pracovněprávní vztah. 

Zaměstnanecký poměr má samozřejmě své 

výhody v podobě pravidel zakotvených v Zá-

koníku práce (nárok na dovolenou, maximální 

pracovní doba apod.), ale také nevýhody, např. v podobě podřízenosti a časové 

závislosti na zaměstnavateli. Každý by měl mít právo si vybrat, zda je mu přednější 

jistější závislý zaměstnanecký vztah nebo nezávislý vztah obchodní bez zaručené 

dovolené a přestávky na oběd. Jinými slovy – jste-li zaměstnanec, víte, že dovolená 

bude trvat čtyři týdny, jste-li živnostník pracující pro svého obchodního partnera, 

můžete na dovolené strávit týdnů třeba osm, ale zaručeny nemáte ani ty čtyři...

Je otázkou, zda ‚ochrana‘ zaměstnanců v podobě zákazu švarcsystému není 

kontraproduktivní a nejde proti zájmům zaměstnanců samotných. Zatímco 

totiž najmout další živnostníky si „zaměstnavatel“ může dovolit, najmutí dalších 

zaměstnanců pro něj často z finančních důvodů nepřichází do úvahy. A tím se 

dostáváme k druhému úhlu pohledu na případnou legalizaci švarcsystému. 

Tím úhlem pohledu je zdejší pokřivený daňový systém. Náklady na zaměstnance 

nepředstavuje pro zaměstnavatele jen jeho mzda, ale další s tím spojené odvody 

do systémů sociálního a zdravotního pojištění. Stejně tak mzda nepředstavuje pro 

zaměstnance jeho faktický příjem, ale jsou mu odečteny nemalé částky do týchž 

systémů. A tak paradoxně vyšší odměna pro živnostníka znamená pro zaměstna-

vatele menší náklad než zdánlivě menší hrubá mzda zaměstnance vykonávajícího 

tu samou práci.

Tyto skutečnosti jsou samozřejmě notoricky známé, zmiňuji je jen proto, že 

se v nich skrývá i řešení daného problému. Narovnáním daňových podmínek 

zaměstnance a živnostníka by totiž byl odstraněn hlavní důvod užívání švarcsys-

tému. Pak už by bylo jen a jen na dohodě obou zúčastněných stran, jaká forma 

spolupráce jim bude vyhovovat.

Při zachování současných nerovných daňových podmínek je pro každého 

zaměstnavatele zaměstnanec vlastně luxusem. Zaměstnavatel se tak dostává 

do kleští – buď bude důsledně dodržovat současná pravidla ‚povinného zaměst-

návání‘ s vyššími náklady a tedy menší konkurenceschopností, nebo je bude 

porušovat s rizikem postihu v daňovém a v nejhorším případě i trestním řízení.

Je to tedy stát, kdo zaměstnavatele nutí k nějakému jednání a pak je za toto 

jednání sankcionuje. Za těchto okolností hlasuji pro legalizaci švarcsystému s tím, 

že je na odpovědnosti každého, zda bude chtít být ke svému ‚zaměstnavateli‘ 

v zaměstnaneckém nebo obchodním vztahu.“

právní stav, kterým má být pouze zastřena 

skutečnost, že fakticky se jedná o výkon práce 

obdobně jako v pracovním poměru. Povinnost 

finančních orgánů brát v úvahu skutečný stav 

a nebrat ohled na stav, kterým má být tento stav 

zastřen, je stanovena v zákoně o správě daní 

a poplatků. Obdobné „sankce“ pak hrozí ze stra-

ny správy sociálního zabezpečení a zdravotních 

pojišťoven. Ve všech případech včetně penále. 

V extrémních případech může být užívání švar-

csystému posouzeno jako spáchání trestného 

činu krácení daně. Orgány činné v trestním řízení 

by však zaměstnavateli musely prokázat úmysl.

Jak se vyhnout zbytečným sankcím

Chce-li se zaměstnavatel vyhnout těmto 

„sankcím“ i podle nové legislativy, musí o to 

větší pozornost věnovat přípravě smluv se svými 

„subdodavateli“. V nich by mělo být zdůrazněno, 

že se jedná o samostatnou činnost subdodava-

tele provozovanou jeho vlastním jménem, na jeho 

vlastní odpovědnost a na jeho vlastní náklady. 

To vše jsou prvky, které odlišují subdodavatele 

od zaměstnance ukrývaného pod švarcsystém, 

respektive od toho, co může být zástupci přísluš-

ných úřadů za švarcsystém považováno. 

Mgr. Petr Mikysek, advokát

Seznamte se: 
švarcsystém!

 Hlasuji PRO 
 jeho legalizaci!

NÁZOR 
PRÁVNÍKA:

Petr Mikysek, advokát
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V současné době je celá řada poradenských firem a individuálních poradců, kteří chtějí pomáhat podnikatelům. Podnikatelé či 

vedoucí nebo odborní pracovníci firem často zvažují, zda externí poradenství má smysl a zda jim přinese očekávaný užitek. V ná-

sledujících řádcích Vám dáme možnost nahlédnout pod pokličku jedné z poradenských firem. Tato firma poskytuje daňové, účetní 

a ekonomické poradenství, zabývá se také fúzemi a transformacemi společností a poskytuje monitoring informací.

  Chcete neokázale 
              prezentovat svoji firmu?
         Zkuste to
          s Bambiriádou

Pokud si lámete hlavu s tím, kde a jak nefor-

málně (možná o to účinněji) představit veřejnosti 

svoji firmu, vystavit její logo a šířit tak povědomí 

o ní, mohla by se Vám zamlouvat Bambiriá-

da. Jde o netuctovou, leč hojně vyhledávanou 

akci – jen loni se na ní objevilo přes 240 000 

lidí; hlavně šlo o rodiny s dětmi. Bambiriáda je 

navíc akcí zavedenou – letos se uskuteční již 

podeváté, a to v době od 24. do 27. května 

v bezmála třech desítkách měst.

Právě v regionech se těší značnému zájmu 

návštěvníků. A tam také může být Vaše účast 

na některé z Bambiriád – časově i tematicky 

sladěných do prestižního celku se stále zřetel-

nějším evropským přesahem – dobře patrná. 

Pořadatelkou akce je Česká rada dětí a mlá-

deže, jež garantuje i národní část evropské 

kampaně Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní 

– a proto se bude téma kampaně v bambiri-

ádním dění zrcadlit. „Myšlenka Bambiriády je 

skutečně dobrá. A dobré myšlenky bychom 

měli v Evropě sdílet,“ míní hustopečský pod-

nikatel Martin Nemrava, jenž patří ke stálým 

sponzorům zmíněné akce.

Bambiriáda zblízka – to jsou lanové překáž-

ky, malířské palety, raftové čluny, týpí, lezec-

ké stěny... Nic z toho není samoúčelné – jde 

o živé ukázky aktivit stovky dětských orga-

nizací, s nimiž se návštěvníci mohou sezná-

mit. Kde? Bambiriádními městy 2007 jsou: 

České Budějovice, Děčín, Havířov, Hra-

dec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, 

Jaroměř, Jeseník, Karlovy Vary, Klatovy, 

Krnov, Liberec, Náchod, Nymburk, Os-

trava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rakovník, 

Rychnov n. Kněžnou, Šumperk, Tábor, 

Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín. 

Obsažná, a přitom formou přitažlivá, přede-

vším pro cílovou skupinu dětí a teenagerů – 

taková má být Bambiriáda 2007. Pokud tedy 

váháte, jak vhodně „zviditelnit“ svoji firmu...

V případě zájmu o další informace kon-

taktujte centrální štáb, nejlépe na e-mai-

lu blanka@adam.cz, nebo telefonicky: 

pí. Blanka Lišková, 777891787. Prezen-

tační stránky Bambiriády najdete na 

www.bambiriada.cz.

-maj-
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Ing. Eliška Daňková

Rubriku připravujeme ve spolupráci s Bright Finance, a. s., www.idane.cz.

„V současné době se lze setkat s celou řadou obchodních 

vztahů mezi podnikateli, které svojí formou mohou odpo-

vídat tomu, co se nazývá švarcsystém. Jakožto daňoví 

a ekonomičtí odborníci musíme vždy stát na straně našich 

klientů – podnikatelů, a proto jsem jednoznačně pro uvol-

nění podmínek pro možnosti takovéto spolupráce.

Pokud podnikatelé a firmy vyhodnotí tento způsob spolu-

práce jako ekonomicky výhodný, nemůže jim být státem 

v této formě spolupráce bráněno jako nyní.

 V současné době finanční úřady tento systém při kontro-

le velmi často vyhodnotí jako vyplácení příjmů ze závislé 

činnosti a dodatečně – tedy spolu se sankcemi – jej dodaní 

jako výplatu mezd. Vzhledem k oblíbenosti těchto obchodních vztahů v současné podnikatelské 

praxi se jedná o daňové doměrky nemalé a pro podnikatele často až likvidační. Pro pracovníky 

finančních úřadů není nijak složité tyto praktiky odhalit a daň doměřit. Pokud tedy podnikatelé 

při svém podnikání využívají systémů outsourcingu a zadávání subdodávek jiným podnikatelům 

(fyzickým osobám), doporučuji každý takto zamýšlený smluvní vztah nechat posoudit nejen 

z právního, ale i z daňového pohledu, aby se předešlo pozdějším možným střetům se správcem 

daně. Legální outsourcing a spolupráci s jinými podnikateli lze tedy pochopitelně z hlediska 

ekonomického doporučit, ale je třeba vzít v potaz výše uvedená daňová rizika a každý takovýto 

vztah důkladně daňově a právně ošetřit.“ 

Finanční úspora v případě užívání
outsourcingu „na fakturu“

 ANO, jsem pro,
ale...

NÁZOR DAŇOVÉ
SPECIALISTKY

Spočítáno pro variantu měsíční odměny 30 000 Kč hrubého, 

bezdětný zaměstnanec, výdajový paušál 50 %

Zaměstnanec Podnikatel 

Hrubá odměna: 30 000 Kč 30 000 Kč

Zdravotní a sociální pojištění: 3750 Kč 3140 Kč

Daň z příjmu fyzických osob: 4176 Kč 1543 Kč

Čistá odměna: 22 074 Kč 25 317 Kč

Zdravotní a sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem:

10 500 Kč 0 Kč

Celkový měsíční náklad na práci pro firmu: 40 500 Kč 30 000 Kč

Celkový roční náklad na práci pro firmu: 486 000 Kč 360 000 Kč

Celková roční čistá odměna zaměstnance / podnika-

tele:

264 888 Kč 303 804 Kč

úspora nákladů na práci pro firmu v procentech: -26 % při využití outsourcingu

rozdíl mezi čistou odměnou 

zaměstnance / podnikatele v procentech::

+15 % ve prospěch podnikatele

PROČ TO, CO JE VE SVĚTĚ 

BĚŽNÉ A OSVĚDČENÉ, SE 

U NÁS ŘEŠÍ JINAK, DOKÁŽE 

MÁLOKDO VYSVĚTLIT. BO-

HUŽEL TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ 

TZV. ŠVARCSYSTÉMU. 

ANGLIČANÉ SE DIVÍ, AMERI-

ČANÉ ŽASNOU A ČEŠTÍ ŽIV-

NOSTNÍCI PLÁČOU...

Pohled za 
humna

Zaměstnávání na živnostenský list je 

pochopitelně známo po celé Evropě. 

V poslední době je patrný posun k outsour-

cingu i v zemích s tradičně silným posta-

vením zaměstnanců, jako jsou například 

Německo, Francie nebo Itálie. I v těchto 

zemích se silným postavením odborů 

a s neprůstřelným postavením zaměstnan-

ců se začíná projevovat potřeba pružnosti 

vztahu zaměstnanec v. zaměstnavatel. 

Místní podnikatelé a firmy potřebují stejně 

jako v České republice eliminovat známé 

neduhy těchto ekonomik, tedy hlavně vy-

soké náklady na pracovní sílu a nadměrné 

výhody zaměstnanců ze zákoníků práce. 

Tento způsob práce je také neocenitelný 

například ve fázi restrukturalizace a při 

organizačních změnách podniků a pomáhá 

udržet počet pracovních míst. Například ve 

Velké Británii je forma práce na živnos-

tenský list zcela běžná a zejména menší 

britské firmy působící v České republice 

vůbec nechápou, proč se česká legisla-

tiva obdobným, oboustranně výhodným 

vztahům brání. V nových členských zemích 

je práce na živnostenský list rozšířena 

zejména na Slovensku, v Posku a v Litvě. 

Je zcela nesporné, že přispívá k pružnosti 

a tím tedy i k rozkvětu tamních ekonomik, 

zejména tím, že často bývá prvním stu-

pínkem ke vzniku malých nebo středních 

firem, které jsou pilířem každé standardně 

fungující tržní ekonomiky.
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Na časté otázky klientů týkající se poradenství odpovídá ing. Jiří Gawel, před-

seda představenstva BETA Brno,a.s., auditor a daňový poradce. 

K čemu je podnikatelům daňové poradenství ?

Daňové předpisy jsou u nás složité a komplikované. Je někdy těžké se v nich 

vyznat. Často navazují na jiné předpisy - účetnictví, obchodní zákoník, občan-

ský zákoník a jiné... Člověk, který se intenzivně zabývá jiným oborem, může 

mít problémy se v tom všem dobře orientovat... a teď ještě přichází Evropská 

unie a její harmonizace..největší dopad to má do DPH... Daně jsou vždy pro 

každého finanční zátěží, ale co dělat, abychom je platili v optimální výši, k tomu 

nám pomáhají daňoví poradci. Optimální výše není neplacení daní, ale nasta-

vení takových mechanismů již při organizaci podniku, uzavírání smluv, kontrole 

náležitostí dokladů, aby daně byly spočítány správně a přitom co nejmenší, 

protože často nesprávné stanovení a placení daní má za následek daleko větší 

finanční dopady ve formě daňových doměrků a penále. Téměř vždy totiž exis-

tuje několik cest při realizaci podnikatelských rozhodnutí, přičemž ne všechny 

jsou daňově správné. Na to, abyste si vybrali daňově správnou cestu při Vašem 

podnikání, Vám slouží daňové poradenství a naši daňoví poradci.

Jak je prováděno daňové poradenství ?

Možností, jak provádět daňové poradenství, je několik.  Nejlepší je způsob, kdy 

je poradce s klientem ve stálém kontaktu, poradenství probíhá průběžně, porad-

ce se s klientem schází na pravidelných schůzkách, na kterých řeší předložené 

problémy klientem i poradcem, klient je seznamován s novými poznatky porad-

ce v daňové oblasti, ale i v oblastech souvisejících (ekonomika, obchodní právo, 

účetnictví aj.). Pokud vyvstanou problémy a otázky, které je nutno řešit okamžitě, 

poradce je řeší v úzkém kontaktu s klientem ihned prostřednictvím e-mailu, mo-

bilu či mimořádného osobního setkání. Tento způsob poradenství je výhodný 

také v tom, že je čas na hledání optimálních řešení už při zvažování podnikatel-

ských rozhodnutí či uzavírání smluv. Následná kontrola zase omezuje možnost 

postihů ze strany finančních úřadů. Dalším způsobem provádění daňového po-

radenství je účast poradce na vyžádání při jednáních o důležitých rozhodnutích 

firmy, při řešení náročných daňových problémů, případně provedení daňové kon-

troly vybrané oblasti podnikání. Často se daňové poradenství přesouvá z výše 

uvedených oblastí do zastupování klienta při řízení s finančním úřadem. Tento 

způsob poradenství je velmi náročný, protože daňový poradce přichází k případu 

až v momentě, kdy je již nějakým způsobem rozpracován a proto je pak potřeb-

ný vysoký stupeň kooperace mezi klientem a poradcem. Ovšem i v tomto přípa-

dě je úloha daňového poradce důležitá, neboť poradce zná metody a postupy 

finančních úřadů a ví, jak na ně reagovat a jak se na ně připravit. Samozřejmě 

daňové poradenství je poskytováno také jednorázově, na řešení akutních nebo 

náročných problémů. Nevýhodou tohoto způsobu poradenství může být to, že 

ne vždy se podaří při jednorázovém setkání objasnit celou šíři řešeného problé-

mu a postihnout dopady do jiných oblastí. V neposlední řadě je důležitou oblastí 

daňového poradenství také oblast mezinárodního daňového plánování, jak v ob-

lasti daní z příjmů, tak v oblasti DPH. Poradenství je pak často prováděno ve 

spolupráci se zahraničními daňovými nebo ekonomickými kancelářemi Jakýkoli 

výše uvedený způsob daňového poradenství zohledňuje při provádění našimi 

poradci propojenost daní a účetnictví, daní a práva a daní a ekonomiky, přičemž 

respektujeme jak propojení tak i odlišnosti mezi problematikou DPH a ostatními 

daněmi. Tato komplexnost našeho poradenství je jednou z předností, kvůli níž se 

na nás klienti obracejí a proč s námi celá řada firem spolupracuje již několik let.

Další informace naleznete na www.betabrno.cz
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BANKOVNÍ POPLATKY 

JSOU TRNEM V OKU 

NEJEN KLIENTŮM, ALE 

DO BOJE S NIMI SE 

PUSTILO I SAMOTNÉ 

MINISTERSTVO FINANCÍ. 

LZE NAD ČESKÝMI 

BANKAMI VYZRÁT 

PŘESUNEM SVÝCH 

FINANCÍ DO ZAHRANIČÍ?

V Německu je u Postbank, jedné z největších bank, vedení účtu 
Giro Plus zdarma, nic neplatíte ani při výběru z jejích bankomatů.

Nižší poplatky za vedení účtu i výběry, zdarma 

platební karty popřípadě i některé další služby 

bývají ve vyspělých zemích standardem. Po-

kud se podíváme k našim nejbližším souse-

dům, tak například v Rakousku v Erste Bank 

zaplatíte za vedení Comfort konta complete 9 

eur za tři měsíce, za rok je to celkem 36 eur. 

Účet zahrnuje kartu Maestro, netbanking, pho-

ne banking, GSM banking, platební systém 

pro placení kreditní kartou přes internet i bez-

platné výpisy z účtu, které si klient pořizuje 

sám v samoobslužné zóně. V Polsku dokonce 

za vedení vybraných účtů u Raiffeisen bank 

nemusíte platit nic a dostanete kartu VISA 

Elektron zdarma. V Německu je u Postbank, 

jedné z největších bank, vedení účtu Giro Plus 

zdarma, nic neplatíte ani při výběru z banko-

matů Postbank (celkem jich je 7000) a zdarma 

je i kompletní elektronické bankovnictví. To vše 

při zůstatku vyšším než 1250 eur.

Při zřizování kont v zahraničí nemusí klient 

mnohdy ani přejíždět hranice, u některých 

bank je možné celou administrativu vyřídit 

korespondenčně. Dále klient již může účet 

ovládat přes internetové nebo telefonní 

bankovnictví. Některé bankovní ústavy však 

vyžadují osobní návštěvu. V tom případě si 

připravte cestovní pas či jiný doklad totožnosti, 

popřípadě další potřebné dokumenty a po-

tvrzení (např. potvrzení o zaměstnání). A ještě 

jedna důležitá věc – pro zřízení konta v zahra-

ničí už není nutný souhlas ČNB! Můžete si ho 

zřídit kdykoli a kdekoli.

Jak je to s vklady

Tady bohužel moc vydělat nelze. Vkladové 

produkty jsou v zahraničních bankách úročeny 

podobně jako u nás, tzn. minimálně. Například 

u německé Postbank je to při vkladu vyšším 

než 10 000 eur na jeden rok 3,70 % p. a., 

u České spořitelny je to při obdobné výši 

a délce trvání vkladu 2,90 %, p. a. Vyděláte tak 

necelých 3000  Kč proti „domácím“ podmín-

kám, ale otázkou je, zda se to po započítání 

nákladů na založení vkladového účtu opravdu 

vyplatí. O něco lepší podmínky jsou ve Velké 

Británii a v USA, kde například Citibank nabízí 

roční úrok až 4,75 %, p. a., ale tady je na 

překážku zase vzdálenost a také riziko při  

pohybu kurzu proti české měně. 

Doma draho, ale snadno

Účty v českých bankách bohužel vítězí. Pokud 

budete platit SIPO či stravné ve škole přes 

banku v irském Dublinu, díky poplatkům za 

přeshraniční transakci popř. dalším poplatkům za 

konverzi měny se může platba poněkud prodra-

žit. Pokud přidáme jazykovou bariéru (komunika-

ce s bankou je velice důležitá), pak účet v cizině 

není pro každého. O zřízení účtu v zahraničí by 

měl uvažovat ten, kdo v dané zemi pobývá a má 

příjmy a výdaje v její měně, popř. ten, který má 

na svém výpisu každý měsíc několik meziná-

rodních transakcí. Jinak je výhodnější mít účet 

nadále v české bance. Mají to bohužel dobře 

spočítané. I když možná, až u nás začne platit 

euro, dojde ke změně k lepšímu.

Lukáš Buřík

Vyplatí se 
zahraniční 

konto?

OSOBNÍ FINANCE

Náš tip S-Box index

Mezi ty nejdůležitější patří investiční možnosti, 

časový horizont, po kterém by měly vaše peníze 

přinést výnos, a také bezpečnost investice. Prá-

vě povaha investora a jeho vztah k riziku může 

výrazně ovlivnit konečný výnos. Investor se musí 

rozhodnout, zda zvolit rizikovější investici na 

úkor bezpečnosti, či zvolit konzervativnější, tj. 

méně výnosnou, ale bezpečnější strategii. 

100 000 na 1 rok

Pokud zvolíme krátkodobé investice do jedno-

ho roku, škála investičních možností se nám 

značně omezí. Najít některý z nástrojů kapitálo-

vého trhu může být poněkud složitější, v úvahu 

připadají fondy peněžního trhu. Jde o konzer-

vativní formu investování, vhodnou pro klienty, 

kteří chtějí především ochránit své peníze před 

znehodnocením inflací a spokojí se s nižšími 

výnosy. Další možnosti nabízíejí bankovní pro-

dukty, konkrétně termínované vklady a spořicí 

účty, které nabízejí přece jen lepší zhodnocení, 

než necháte-li peníze ležet na běžném účtu.

          Spořicí účet ING Konto

Tento účet patří k nejlépe úročeným spoři-

cím účtům v tuzemsku, prostředky nejsou 

vázány výpovědní lhůtou, tzn. své peníze máte 

kdykoliv k dispozici, neplatíte žádné poplatky 

za zřízení účtu, jeho vedení, zrušení, ani za 

transakce. Konto je úročeno 1,90 %, p. a.

100 000 až 300 000 na 5 let

V tomto případě jde již o dostatečně dlouhý 

investiční horizont vhodný pro investici akcio-

vých fondů, které nabízejí vysokou výnosnost, 

která však není garantována. Pro konzervativ-

nější investory jsou vhodnější fondy zajištěné, 

které zaručují návratnost investice. Naprostou 

bezpečnost se státní zárukou pak přináší 

stavební spoření, které díky státní podpoře 

a zvýhodněnému úročení nabízí vyšší efektivní 

úrok a zajímavé zhodnocení.

          Stavební spoření

Stavební spořitelny mají ve své nabídce dva 

typy produktů. První z nich je primárně určen 

a využíván k čerpání úvěru, druhý pak ke spo-

ření. Zvolíte-li spořicí, pak úročení je ve výši 

2 % p. a. (s výjimkou Wüstenrot, která nabízí 

2,1 %), což spolu se státní podporou přináší 

efektivní úrok kolem 7 %, p. a. Pokud se roz-

hodnete sjednat si tento produkt, pak je dobré 

sledovat aktuální nabídku, resp. akce a slevy 

jednotlivých spořitelen. Zvláště ke konci roku 

se o své klienty vysloveně přetahují. 

1 000 000 na 5 let

Pokud disponujeme sedmicifernou částkou, 

kterou můžeme na nějaký rok postrádat, pak 

už se dá s investicí lépe operovat. Základem 

by mělo být širší investiční portfolio. V případě 

vyšších částek už stojí za zvážení vyhledat 

služby zkušeného odborníka, který dokáže 

s penězi efektivně pracovat.

          Ukázkové investiční portfolio

Struktura portfolia závisí na investorovi a přede-

vším na jeho postoji k riziku. Investici je dobré roz-

dělit na 2 části – jednu část finančních prostředků 

vložit do bezpečnějších, likvidnějších a méně 

výnosných produktů, druhou pak do rizikovějších.

•  10–15 % finanční rezerva na spořicím účtu 

(zhodnocení 1,9 %, p. a. u ING Konta)

•  10–15 % do stavebního spoření

•  35 % dluhopisové fondy (např. Sporobond 

22,5 % za 5 let, tj. 4,5 %, p. a.)

•  25 % do vkladových listů (např. prémiový vkla-

dový list společnosti Fio – kolem 5,00 %, p. a.)

•  10 % akcie technologických  společností 

(technologický index Nasdaq vzrostl za 

loňský rok zhruba o 10 %)

Nesmíme však zapomenout, že výnosy minulé 

nejsou zárukou výnosů budoucích.

Lukáš Buřík

Nechte své peníze 
vydělávat
FINANČNÍ TRH V SOUČASNOSTI 

NABÍZÍ ŠIROKOU PALETU 

INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, DO 

KTERÝCH LZE VLOŽIT VOLNÉ 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY. NELZE 

JEDNOZNAČNĚ ŘÍCI, KTERÝ Z NICH 

JE PRO INVESTICI NEJIDEÁLNĚJŠÍ. 

VŽDY TOTIŽ ZÁLEŽÍ NA MNOHA 

FAKTORECH. 

Adrenalinová 
investice: 
Privátní věznice
Český národ se považuje za velice kon-

zervativní. Alespoň pokud jde o finance 

a investování. Největší část úspor domác-

ností končí na bankovních účtech s mini-

málním úročením. Na nich jsou peněžní 

prostředky jen nepatrně zhodnoceny, 

resp. v případě běžných účtů díky inflaci 

se dokonce znehodnocují. Ne každý se 

však spokojí s výnosem v řádu jednotek, 

popř. desítek procent ročně. Jak tedy 

svoji investici v poměrně krátké době zně-

kolikanásobit? Jsou i takové investice, ale 

je třeba počítat s dosti vysokým rizikem. 

Stačí zabrouzdat na komoditní trh, in-

vestovat do drahých kovů, obilovin nebo 

energie a doufat, že kurz půjde nahoru 

a investice ponese zisk. Důkazem toho 

je stříbro, jehož kurz se během prvních 

pěti měsíců loňského roku zdvojnásobil. 

Podstatně více možností i pravděpodob-

nost zbohatnutí nabízí akciový trh. Na 

tom tuzemském budete hledat jen těžko, 

ale stačí zabrouzdat na tvz. emerging 

markets (tj. rozvíjející se trhy), na kterých 

je řada neprobádaných společností s vel-

kým potenciálem. Pokud chcete opravdu 

pocítit adrenalin, pak nediverzifikujte 

a vsaďte vše na jednu kartu! 

lb

LUKÁŠ BUŘÍK, www.finance.cz

„Už 14 členů má dnes rodina indexů 

S-BOX stuttgartské burzy. Nejkuriózněj-

ším je určitě ‚S-BOX nápravných zařízení‘ 

odrážející vývoj kurzů společností, které 

buď staví či provozují vězeňská zařízení, 

nebo jejichž předmětem podnikání je po-

skytování privátních ochranných pobytů, 

případně vyvíjejí vězeňské technologie. 

Zvláště v USA je trh privátních vězení 

obzvláště výnosný. Státní věznice jsou 

přeplněny a soukromé se stále rozví-

její a rozšiřují. Investorům se tak otvírá 

možnost participovat 

na nevšední, ovšem 

velmi růstové branži. 

Akcie společnosti 

Corrections Corp. 

of America, která má 

v tomto indexu podíl 

30 procent, za 

poslední rok 

vzrostly 

téměř na 

dvojná-

sobek!“

Nezapomínejte, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

OSOBNÍ FINANCE
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Náš FinTrik e-Detektiv

FIREMNÍ FINANCE

Jak financovat 
firemní investice?
POTŘEBUJETE NAPUMPOVAT PENÍZE DO SVÉ FIRMY 

PRO JEJÍ DALŠÍ ROZVOJ? A NEVÍTE, KDE JE SEHNAT?

Hlavním prostředkem financování rozvoje firmy 

by měly být vlastní zdroje. Nicméně určitě 

ne jediným, naopak: využití externího zdroje 

financování ve správnou chvíli, ve správné míře 

a na správném místě může celkové náklady na 

investici efektivním způsobem snížit.

Vybrat si tu správnou možnost

Cizích zdrojů financování rozvoje firmy je celá 

řada. Některý se hodí pro jednorázovou inves-

tici, jiný pro dlouhodobý rozvoj. Zde je jejich 

stručný přehled:

•  Bankovní úvěry – patří sem hypoteční úvěry, 

kontokorentní úvěry, provozní úvěry či inves-

tiční úvěry. Každý produkt se hodí k finan-

cování jiného druhu investice a některé, jako 

například hypoteční či investiční úvěry, jsou 

účelové. 

•  Leasing – existuje několik druhů leasingu, 

nejčastější je leasing operativní a finanční. 

Jeho využití je vhodné pro nákup zařízení, 

dopravních prostředků apod.

•  Faktoring a forfaiting – jsou to speciální 

formy financování investic. 

•  Firemní obligace – cenné papíry, s nimiž je 

spojeno právo požadovat splacení dlužné 

částky a výnosu z něj k určitému datu.

Úrokový daňový štít

Úrokové sazby uvedených zdrojů bývají znač-

ně rozdílné a jsou závislé na celé řadě faktorů. 

Jednou z výhod tohoto způsobu financování 

je fakt, že úroky za něj zaplacené jsou daňově 

uznatelnou položko, a snižují tak daňový 

základ. Tomuto efektu se říká úrokový daňový 

štít a značně snižuje náklady na cizí zdroje 

financování podniku. 

rm

Název banky  Název úvěru
Maximální výše 

úvěru  

Maximální doba 

splácení  

Úroková sazba 

(% p. a.)

Citibank CitiBusiness provozní úvěr 17 000 000 Kč*
12 měsíců s mož-

ností prodloužení

Od 4,6 % 

do 19 %

Citibank CitiBusiness-Installment Loan 17 000 000 Kč 7 let Od 4,6 % do 19 %

Citibank Financování pohledávek 17 000 000 Kč Individuálně Od 4,6 % do 19 %

Česká spořitelna Provozní úvěr 5 PLUS 5 000 000 Kč 6 let Od 5,00 % 

ČSOB Komerční úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity
15 let Individuálně

ČSOB Kontokorentní úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity
12 měsíců Individuálně

ČSOB Revolvingový úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity
12 měsíců Individuálně

eBanka Splácený úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity
5 let 12,20 %

eBanka Provozní úvěr 1 000 000 Kč Individuálně 12,10 %

GE Money Bank Expres Business 1 000 000 Kč 5 let Od 9,00 %

GE Money Bank Universal Business 5 000 000 Kč Až na 20 let Od 5,00 %

GE Money Bank Operativ Business 5 000 000 Kč
3 roky s možností 

prodloužení
Od 5,00 %

HVB Bank Business investiční úvěr 5 000 000 Kč 5 let Od 5,00 %

Komerční banka Profi úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity
5 let Individuálně

Poštovní 

spořitelna
Malý investiční úvěr 3 000 000 Kč 10 let Individuálně

Raiffeisenbank Podnikatelská rychlá půjčka 1 500 000 Kč 5 let Od 7,00 %

Raiffeisenbank Podnikatelský kontokorent 1 500 000 Kč Není stanovena Od 9,00 %

Volksbank Investiční úvěr
Individuálně, dle 

zajištění a bonity

Max. po dobu 

odepisování poři-

zovaného majetku

Individuálně

Živnostenská 

banka
Investiční business úvěr XXL 15 000 000 Kč 10 let Od 6,30 %

Co musíte pro přijetí do inkubátoru 

udělat?

Podnikatel či firma musí vyplnit žádost a vy-

pracovat stručný podnikatelský plán. Ten by 

měl shrnout podstatné informace o podniku 

včetně aktivit a cílů a měl by obsahovat 

položky uvedené ve vzoru podnikatelského 

plánu.

Jak přijetí do inkubátoru probíhá?

Vyplněnou žádost o přijetí do podnikatelské-

ho inkubátoru a podnikatelský plán předá 

podnikatel provozovateli inkubátoru, který 

žádost předběžně vyhodnotí. Následně 

proběhne výběrové řízení, kde provozovatel 

posoudí kvalitu podnikatelského záměru, 

tedy jeho inovační úroveň, růstový potenciál 

a ekonomickou schůdnost podnikání. S vy-

branými firmami provozovatel stanoví dobu 

pobytu v inkubátoru a podepíše smlouvu.

Název instituce e-mail, web

Ústřední koordinátor 

sítě – Agentura pro 

rozvoj podnikání

agentura@arp.cz

www.arp.cz

BIC Brno, s. r. o.
bicbrno@iqnet.cz

www.bicbrno.cz

BIC Ostrava, s. r. o.
bicova@bicova.cz

www.bicova.cz

BIC Plzeň, s. r. o. bic@bic.cz

Kam se obrátit?

O podporu určenou pro rozjezd podnikání 

začínajících podnikatelů prostřednictvím 

podnikatelského inkubátoru je možné 

požádat některé z podnikatelských a ino-

vačních center, která se převážně zaměřují 

na zajištění fungování evropské sítě místních 

poradenských společností.

mr

PŘEHLED ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

ING. MICHAL RUML, www.finance.cz 

„Pod pojmem e-Detektiv se skrývá soft-

warový audit umožňující sledování procesů 

a aplikací, se kterými uživatelé skutečně 

aktivně pracují. Tato technologická platfor-

ma navíc pomocí sledování aktivity myši 

a klávesnice velmi přesně 

určuje, kdy uživatel 

na počítači skutečně 

něco dělá a kdy ne. 

Monitorování činnosti 

zaměstnanců může 

ušetřit nemalou částku, 

a to nejen ve státní správě, 

ale i v podnikových 

sférách. Tento 

softwarový produkt 

naleznete v nabídce 

společnosti Ryant.“

Virtuální kancelář vám může ušetřit nemalé pe-

níze. Její součástí může být dokonce osobní 

asistentka či ekonomické a daňové poraden-

ství. V případě uzavření smlouvy s nadnárodní 

společností mají podnikatelé také možnost 

nechat si zřídit společnost nebo využívat kan-

celář v jakékoliv zahraniční zemi.

Virtuální kanceláře umožňují podnikatelům 

získat: 

• sídlo společnosti,

•  příjem telefonních hovorů jménem vaší spo-

lečnosti, zaznamenání vzkazů či přesměro-

vání na zadaný telefon, 

•  příjem a přeposílání pošty, faxů, e-mailů 

a kurýrních zásilek,

•  možnost využívat kancelář, konferenční 

místnost či salonek, 

•  ekonomické a daňové poradenství nebo 

osobní asistentku.

 

Kolik za kancelář zaplatím?

Nejlevnější virtuální kancelář jen se sídlem 

a příjmem pošty je možné získat již od 500 ko-

run za měsíc. V případě požadavku na vlastní 

telefonní linku se však cena zvýší zhruba o 500 

korun, pronájem zasedací místnosti vás bude 

stát minimálně 100 korun za hodinu a osobní 

asistentka dalších pár set korun měsíčně. 

Kdo virtuální kanceláře nabízí?

Zřízení virtuální kanceláře je jednoduchou 

záležitostí, stačí se obrátit na některou ze 

společností tuto službu nabízejících, vybrat 

si příslušné služby z její nabídky a podepsat 

smlouvu. 

Mezi nejznámější společnosti patří například 

B. I. B., Regus Group, Office House, 

Chamr & Partners či Comeflex 

Consulting.

Michal Ruml

Společnost Sídlo
Zřizovací 

poplatek

Vlastní 

telefonní 

linka

Pronájem 

zasedací míst-

nosti

Web

B. I. B. 500 Kč/měs. (Praha 3) 0 Kč 190 Kč 125 Kč/hod. www.bibcenter.com

Regus Group 4550 Kč/měs. (Praha 1,4) 2970 Kč 0 Kč 0 Kč www.regus.cz

OFFICE 

HOUSE 
2500 Kč/měs. (Praha 4) 3000 Kč 500 Kč 500 Kč/hod. www.officehouse.cz

OFFICE 

HOUSE 
1100 Kč/měs. (Brno) 3000 Kč 300 Kč 500 Kč/hod. www.officehouse.cz

COMEFLEX 

CONSULTING 
750 Kč/měs. (Praha 5) 0 Kč nelze 190 Kč/hod. www.mojekancelar.

CHAMR 

& PARTNERS
1200 Kč/měs. (Praha 2) 2000 Kč 500 Kč nelze www.webset.cz

HOSPODÁŘSKÁ 

KOMORA ČR
2100 Kč/měs. (Praha 9) 0 Kč 0 Kč 100–1600 Kč www.komora.cz

Ceny jsou orientační a bez DPH, jednotlivé služby jsou součástí balíčků služeb. Zdroj: Internetové stránky společností

Nepotřebujete k podnikání vlastní 

či pronajatou kancelář? Stačí vám 

jen adresa, kde bude sídlo vaší firmy 

a kde budou přijímat 

e-maily a telefony 

vašich zákazníků či 

dodavatelů? 

Pořiďte si virtuální 

kancelář!

Virtuální kancelář 
dokáže ušetřit 
nemalé peníze

FIREMNÍ FINANCE

Podnikatelské inkubátory jsou určeny ze-

jména pro začínající malé a střední podniky, 

jejichž hlavním předmětem podnikání je 

vývoj nových výrobků, technologií či služeb 

s potenciálem dalšího inovačního vývoje 

a jejich uvedení na trh. Mohou je však využít 

i začínající podnikatelé či studenti, kteří mají 

dobrý nápad, ale nedostatek finančních 

prostředků na jeho realizaci. Cílem inkubáto-

ru je totiž jak výchova nadějných podnikatelů, 

tak i rozvoj inovačního podnikání v českých 

regionech a přenos výsledků vědy a výzkumu 

do podnikatelského prostředí.

Jaké služby inkubátory nabízejí?

Mezi služby, které podnikatelské inkubá-

tory svým členům nabízejí, patří například 

cenově zvýhodněné prostory pro podnikání, 

konzultační a poradenské služby, školení pro 

podnikatele, různé vzdělávací akce, přístup 

k informacím a databázím a sekretářské služ-

by. Dále také možnost používání technického 

vybavení a elektronické zabezpečení objektů 

či možnost parkování.

Dobrý nápad 
stačí aneb 
Podnikatelské 
inkubátory
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Řada lidí má zajímavý 

podnikatelský záměr, ale 

chybějí jim finance pro 

jeho realizaci, prostory 

k podnikání či možnost 

konzultace s odborníky. 

Právě pro tyto lidi je určen 

podnikatelský inkubátor, kde 

všechny uvedené služby získá 

za zvýhodněných podmínek 

až na tři roky. 
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Pod cizojazyčnými slůvky faktoring a forfaiting 

se skrývají speciální formy financování, při nichž 

dochází k odkupu pohledávek před dobou jejich 

splatnosti.

Rubriku připravujeme 

ve spolupráci s www.finance.cz.

Když se řekne
faktoring a forfaiting...

Zatímco v případě faktoringu jde o pohledáv-

ky krátkodobé, obvykle se splatností od 30 

do 90 dnů, u forfaitingu hovoříme o středně 

a dlouhodobých pohledávkách.

Kdy využít faktoring?

Faktoring je možné využít ve většině odvět-

ví ekonomiky. Zpravidla řeší finanční krytí 

výrobních a obchodních firem, jejichž výrobky 

vykazují rychlou obrátku a z toho vyplývající 

vysoké nároky na provozní kapitál. Pokud 

tedy jste v určité finanční tísni a patříte mezi 

dodavatele s ustáleným a osvědčeným 

okruhem odběratelů a stabilním odbytem 

s opakujícími se dodávkami, pak se nabízí 

možnost využít služeb faktoringové spo-

lečnosti. Je třeba však splnit požadovanou 

dobu splatnosti pohledávek a minimální výši 

obratu, popř. další podmínky.

Kdy využít forfaiting?

Forfaiting je vhodný a užitečný hlavně pro 

střední a velké firmy, které dodávají odběrate-

lům zboží či služby větších hodnot, zejména 

investiční celky. Nejčastěji se využívá u ex-

portních zakázek. Stručně řečeno – jedná 

se o odkup v budoucnu splatných středně 

a dlouhodobých pohledávek z dodava-

telských úvěrů bez zpětného postihu vůči 

původnímu vlastníkovi pohledávek (dodavate-

li). Pohledávky jsou obvykle denominovány ve 

volně směnitelné měně a jsou zajištěny ať už 

směnkou, akreditivem, či bankovní zárukou.

Forfaiting umožňuje dostat se co nejrychleji 

k finančním prostředkům, aniž byste museli 

dlouho čekat na platbu od svého zahranič-

ního odběratele, zároveň vás chrání před 

rizikem nezaplacení, změnám měnového 

kurzu apod.

V České republice nabízejí forfaiting převážně 

velké banky: ČSOB, Komerční banka, Česká 

spořitelna a také vybrané pobočky a dceřiné 

společnosti zahraničních bank. 

S forfaitingovými kontrakty se dokonce ob-

choduje i na sekundárních trzích, např. v Lon-

dýně. Forfaiteři zde prodávají své pohledávky 

jiným zájemcům, kteří je pak prodávají dále 

nebo se o jejich vymáhání starají sami.

Důkazem rozvoje těchto produktů na čes-

kém trhu je i nedávné zavedení faktoringu 

eBankou, která jej nabízí ve spolupráci se 

společností Cash Reform.

Michal Ruml

S forfaitingovými 
kontrakty se 
obchoduje i na 
sekundárních 
trzích, např. 
v Londýně.

SVĚT OBCHODU

V roce 2006 dosáhl vývoz na jednoho obyvatele 

podle předběžného propočtu Českého statistic-

kého úřadu 208,6 tisíce korun proti 40,8 tisíce 

korun při vzniku České republiky v roce 1993. 

Obchodní bilance skončila vloni s přebytkem 

47,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 22 

procent. „Přebytek by přitom byl ještě vyšší, 

kdyby v létě 2006 nevzrostly ceny ropy až na 

rekordní hodnoty kolem 80 dolarů za barel,“ 

řekl analytik NextFinance Vladimír Pikora. David 

Marek z Patria Finance odhaduje možný přebytek 

loňské obchodní bilance s vyloučením pohybu 

cen v zahraničním obchodu na zhruba 78 miliard 

korun.

Vývoz táhnou automobilky

Podle komodit táhl v loňském roce český export 

bez větších překvapení vývoz aut a strojních 

zařízení. Podíl vývozu strojů a dopravních pros-

tředků na celkovém exportu se vloni opět zvýšil 

a představoval již 53,1 procenta. Začíná se však 

dařit i dalším oborům, jako jsou tradiční chemický 

průmysl, ale také informační technologie, 

ekologie a energetická zařízení. 

„K dosažení rekord-

ního přebytku 

zahraničního 

obchodu 

pomohla 

příznivá 

hospo-

dářská 

situace 

v ze-

mích, 

které jsou 

hlavními obchodními partnery České republiky. 

V Německu tempo růstu ekonomiky loni zrychlilo 

na 2,5 procenta z 0,9 procenta v roce 2005. Slo-

vensko, druhý nejvýznamnější obchodní partner, 

patrně dokázalo akcelerovat tempo růstu své 

ekonomiky na 8,2 procenta z 6,1 procenta v roce 

2005,“ uvedl Marek. 

Nejvíce se prodá v Evropě

„Během dvou let se tuzemským exportérům po-

dařilo dostat obchodní bilanci do přebytku v řádu 

desítek miliard korun. V minulém roce se přitom 

museli vyrovnat s posilující korunou a rostoucími 

cenami pohonných hmot a plynu. Situaci jim 

neusnadňovala ani nevýrazná poptávka ve větši-

ně zemí Evropské unie,“ uvedl ministr průmyslu 

a obchodu Martin Říman.

Celkové vývozy vloni vzrostly o 14,6 procenta 

na 2141 miliardy korun. Dovozy stouply o 14,4 

procenta na 2093 miliardu korun. Nejvíce zboží 

vyvážejí tuzemské firmy do Evropské unie. S tou 

má také Česko nejlepší saldo, které vloni ještě 

narostlo na 58,5 miliardy korun. Odbyt do unie 

v roce 2006 vzrostl o 14 procent a tvořil 84 pro-

centa tuzemského exportu. Českému zboží se 

daří stále více pronikat na vyspělé trhy, jako jsou 

Skandinávie, Francie nebo Švýcarsko. Stabilní-

mi obchodními partnery v unii jsou Německo, 

Polsko a Slovensko.

České firmy si vedly dobře i na zaoceánských 

trzích. Své zboží prosadily v Indii, kde se vzá-

jemný obchod vyšplhal přes 540 milionů dolarů. 

Nadějně vypadá i obchod s Čínou, kam český 

export vloni vzrostl o 25 procent. Tuzemské firmy 

se na tamním trhu utkávají se silnou konkurencí 

evropských států, které nechtějí zůstat pozadu 

při dobývání asijského tygra. Dovoz čínského 

zboží do tuzemska však roste stále rychleji. Vloni 

se tak prohloubilo záporné saldo vzájemného 

obchodu. Česko má také záporné saldo s Rus-

kem a státy jihovýchodní Asie.

Českému zboží se začalo otevírat poměrně 

náročné teritorium Severní Ameriky. Obchod-

ní bilance se Spojenými státy je již druhým 

rokem v přebytku. Prolomit deficit zahraničního 

obchodu se vloni poprvé podařilo ve vztahu 

s Kanadou.

Kladné saldo poroste

Podle odhadů ministerstva průmyslu a obchodu 

skončí kladná bilance zahraničního obchodu za 

letošní rok v intervalu 50 až 70 miliard korun. Mezi 

priority při podpoře vývozu řadí ministerstvo hlav-

ně dosažení dohody o další liberalizaci světového 

obchodu ještě v letošním roce. Česká republika 

má zájem na snižování ochranářských nástrojů 

v mezinárodním obchodu a lepší ochraně dušev-

ního vlastnictví tuzemských firem při jejich exportu 

a investicích v zahraničí.

Státní podpora vývozu se zaměří také na vývoz 

služeb, který v tuzemsku stále zaostává. Cílem je 

seznámit české podnikatele s možnostmi, které 

mají na trhu se službami v evropských státech, 

například v Dánsku nebo Británii. Kromě toho jde 

i o to, připravit je na překážky, které je na těchto 

trzích čekají.

Dana Rybáková

Čeští exportéři loni 
opět překvapili. 
Dokázali udržet 
rekordní tempo 
růstu vývozu z roku 
2005, a dokonce ho 
překonali. 

Český vývoz loni 
znovu zabodoval

Vývoj bilance zahraničního obchodu 

Rok Bilance v mld. Kč

1993 -4,5

1994 -39,5

1995 -99,6

1996 -153,0

1997 -150,4

1998 -80,2

1999 -64,4

2000 -120,8

2001 -117,4

2002 -70,8

2003 -69,8

2004 -26,4

2005 38,6

2006 47,3

Začíná se dařit i dalším oborům, jako jsou 

chemický průmysl či informační technologie.
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TIP NA KNIHU: Tradingem 
k bohatství
Tato publikace ukazuje 
začínajícím obchodníkům i zkušeným traderům možnou cestu k vytouže-nému úspěchu při obchodování na kapitálových trzích. Kniha světoznámé-ho amerického spekulanta Alexandra Eldera vám pomůže nahlédnout pod pokličku burzovních taktik a poodhalit tajemství investování.

FINANČNÍ TIP MĚSÍCE: 

Byznys konta

GE Money Bank představila nový přístup 

k bankovním poplatkům a přišla s nový-

mi konty pro podnikatele. Za kompletní 

konto Genius Business Active zaplatí 

každý měsíc klient 159 Kč. Aktivnější 

podnikatelé mohou využít komplexnější 

verze konta Genius Business Active+. 

Současně přišla s novinkou zvyšu-

jící mobilitu klientů v rámci českého 

bankovního trhu. Klient, který chce 

přejít do GE Money Bank, se již nemusí 

obávat zdlouhavého, administrativně 

náročného procesu. Stačí navštívit 

kteroukoliv z poboček GE Money 

Bank a o vše ostatní se zdarma 

postarají zaměstnanci banky.

FIREMNÍ FINANCE

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

BŘEZEN – DUBEN 2007

Pondělí 12. 3. Spotřební daň – splatnost 

daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 15. 3. Daň z příjmů – čtvtletní 

záloha na daň, daňové přiznání za únor, 

daňové přiznání k uplatnění nároku na 

vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických) 

benzinů za únor (pokud vznikl nárok); 

Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání 

a daň za únor 2007

Úterý 27. 3. Spotřební daň – splatnost 

daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)

Pondělí 2. 4. Daň z příjmů - podání při-

znání k dani a úhrada daně za rok 2006, 

nemá-li subjekt povinný audit a své přizná-

ní zpracovává a předkládá sám

Úterý 10. 4. Spotřební daň – splatnost 

daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 16. 4. Silniční daň 

– záloha na daň za 1. čtvrtletí

Miloslav Netušil
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Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu 

do Rakouska žádné povolení. Právo usadit 

se kdekoli na území státu je však dáno pouze 

tehdy, mají-li zajištěny dostatečné prostředky 

k obživě a zdravotní pojištění. Potřebné jsou 

tyto dokumenty: žádost, kopie pasu, potvrzení 

o pobytu v Rakousku (Meldezettel), fotogra-

fie, oddací list, doklad o zdravotním pojištění 

v Rakousku, doklad o ubytování (např. nájemní 

smlouva) a doklad o bezúhonnosti od policie 

(Führungszeugnis).

Založení živnosti

Před začátkem podnikání musí být specifikován 

předmět činnosti. Konkrétní činnosti i zásady 

přístupu k určité oblasti podnikání jsou upraveny 

v Gewerbeordnung (živnostenský zákon). Ten 

rozlišuje tři typy činností: živnost (např. pekař, 

řezník, truhlář nebo tesař), další upravené čin-

nosti (malo a velkoobchod, fotografové, hotely 

a restaurace, kosmetičky, pojišťovací agenti 

apod.) a neregulované volné činnosti, u kterých 

se nevyžadují na rozdíl od předchozích dvou 

oblastí profesní a manažerské zkoušky. Chce-li 

občan ČR vykonávat v Rakousku regulované 

povolání, musí požádat o uznání odborné kva-

lifikace příslušné ministerstvo. Podnikatelé z EU 

a Evropského hospodářského prostoru, kteří 

splňují požadavky podle směrnice 1999/42/EC 

o uznávání profesní kvalifikace, jsou zproštěni 

požadavků podle národních úprav. Registrace 

předmětu podnikatelské činnosti je však povinná 

vždy. Osoby samostatně výdělečně činné jsou 

považovány za podniky, je proto vyžadována 

registrace na živnostenském úřadu.

Daňový systém

V Rakousku v současné době pozvolna probíhá  

daňová reforma. Opatření její druhé fáze vstou-

pila v platnost 1. ledna 2005. Došlo ke snížení 

daně z příjmu právnických osob (Körperschaft-

ssteuer) z 34 na 25 procent, a zároveň byl 

zaveden nový daňový princip, tzv. skupinové 

zdanění (Gruppenbesteuerung). U daně z příjmu 

platí v Rakousku systém „Plať, kolik vyděláš“ 

(Lohnsteuer). Roční vyměřovací základ je stejný 

jako v České republice, tj. rozdíl mezi příjmy a vý-

daji. Pro fyzické osoby, které mají roční příjem 

nižší než 10 tisíc eur, platí nulová sazba daně. 

Kapitálové společnosti musí platit bez ohledu na 

výši zisku minimální daň 1750 eur (GmbH) nebo 

3500 eur (AG). Tato je však započítána do daně 

z příjmu právnických osob.

Daň z přidané hodnoty

DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a do-

dávky. Ve většině případů činí 20 procent čisté 

platby za službu či zboží. Existuje i snížená 

10procentní sazba, která se vztahuje např. na 

potraviny, zemědělské výrobky a knihy. Pokud 

však roční obrat nedosáhne 22 tisíc eur, nemusí 

se žádná daň odvádět. Daňový dluh vzniká zpra-

vidla v měsíci realizace dodávky nebo poskytnutí 

služby (zdanění dle fakturovaných příjmů) nebo 

na základě inkasovaných plateb (zdanění dle 

uskutečněných příjmů) uplynutím kalendářního 

měsíce, v němž došlo k inkasu. Zdanění dle 

uskutečněných příjmů se provádí u podnikate-

lů bez povinnosti vedení účetnictví. V případě 

obratu za předchozí rok max. 220 tisíc eur může 

podnikatel zažádat i o paušalizaci vstupní DPH 

na základě 1,8 procent obratu. Daňové číslo (tzv. 

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer – UID) pak 

umožňuje poskytovat a přijímat dodávky a služby 

v rámci všech členských zemí EU bez DPH.

Zaměstnanci

Rakouské právní předpisy umožňují uzavřít 

pracovní smlouvu i ústně. V tomto případě 

však musí zaměstnavatel vystavit pracovní 

kartu – Dienstzettel, která slouží jako doklad 

o zaměstnání. V případě jakýchkoliv pracovně-

-právních sporů se doporučuje obracet se na 

rakouské pracovní komory (Arbeiterkammer 

– www.arbeiterkammer.at). Zájmy zaměstnanců 

jsou reprezentovány tzv. pracovními radami 

(Betriebsrat). Výše mezd je většinou stanovena 

v kolektivních smlouvách.

Sociální pojištění 

Sociální pojištění (Löhne) hradí podobně jako 

v ČR jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. 

Zaměstnanec přispívá asi 18 % hrubého příjmu 

(Gehälter). Zaměstnavatel platí k tomu téměř 

22 % platu. V souhrnu však existuje na jednoho 

zaměstnance limit základu 43 300 eur na rok, 

takže maximální příspěvek od zaměstnance je 

8600 eur na rok, zaměstnavatele 10 519 eur na 

rok. Maximální částka je určována každoročně. 

Stejná pravidla platí i pro OSVČ.

Členství v odborných komorách 

či sdruženích

Každý podnikatel či podnik je povinen stát se 

členem hospodářské komory a platit příspěvky. 

Ty jsou vybírány federálním státem takto: 0,38 

– 0,44 % z hrubých mezd a 0,3 % z DPH u ná-

kupu a importu. Servis pro začátek podnikání 

u Rakouské hospodářské komory naleznete na 

stránkách www.gruenderservice.net.

Táňa Švrčková,

podle materiálu projektu 

Pravidla pro volný pohyb služeb a usazování v EU

Podnikatelský plán je nejen nástrojem, jak 

vybudovat a udržet důvěru při jednání s ban-

kovním sektorem či s investory, jak sledo-

vat prodej nebo výkonnost zaměstnanců, 

předložení podnikatelského záměru je rovněž 

vyžadováno při žádosti o poskytnutí finanč-

ních prostředků ze Strukturálních fondů EU. 

Vždy je důležité si uvědomit, že jakákoli veřej-

ná podpora není určena firmám krachujícím, 

které potřebují přežít, ale firmám úspěšným, 

které potřebují prospívat. Váš projekt zároveň 

nesmí být postaven na předpokladu, že 

podporu obdržíte. Ukažte, že dotace pouze 

urychlí rozvoj vašeho efektivního, soběstač-

ného a udržitelného plánu.

Po vyjasnění představy, jaký projekt chce-

te uskutečnit, a po stanovení cíle, vstupů, 

nástrojů, cílové skupiny a aktivit projektu 

a zvážení technických, finančních, personál-

ních a časových požadavků pro jeho úspěš-

nou realizaci porovnejte tyto faktory s těmi, 

kterými disponujete. Teprve poté zjistěte 

možnosti podpory vašeho projektu, například 

se můžete s důvěrou obrátit na nebližší kon-

taktní místo hospodářské komory, internetové 

stránky příslušného ministerstva či agenturu 

CzechInvest. Požadavky vhodného programu 

je pak nutno sladit s vaším podnikatelským 

záměrem. Přestože je při žádosti o dotaci 

z národního nebo evropského programu nutno 

se vždy přesně držet požadované osnovy, 

podnikatelský záměr obvykle obsahuje několik 

základních bodů. Při jejich zpracovávání berte 

v úvahu následující doporučení:

Historie podniku a výhled do budoucna

•  Důsledně charakterizujte obor podnikání, 

historii společnosti, zúročte všechny dosa-

vadní zkušenosti z realizovaných projektů.

•  Eliminujte pochybnosti o splnění definice 

MSP a precizně uveďte údaje o majetkové 

struktuře a vlastnických podílech ve firmě, 

o počtu zaměstnanců, obratu a aktivech 

všech propojených subjektů.

•  Nezapomeňte zmínit spolupráci s jinými 

firmami nebo institucemi na společných 

projektech a uveďte informaci o všech získa-

ných certifikátech, patentech a značkách.

Údaje o managementu a zaměstnancích

•  Organizační strukturu a systém řízení pre-

zentujte nejlépe grafickým znázorněním. 

•  Kvalitu řešitelského týmu a jeho členů pro-

kazujte mimo jiné uvedením jejich zkušeností 

s řízením a realizací podobných projektů.

•  Nezapomeňte zmínit důraz kladený na rozvoj 

lidských zdrojů ve vaší firmě.

Charakteristika projektu

•  Cíle projektu deklarujte skutečně velmi jasně, 

přesně specifikujte očekávané kvantitativní 

a kvalitativní změny.

•  SWOT analýza by měla působit vyváženě, 

projekt má řešit slabé a posilovat silné strán-

ky situace podniku.

•  Harmonogram projektu v podnikatelském 

záměru musí ladit s harmonogramem v žá-

dosti a musí být realistický, nezapomeňte 

zohlednit např. reálnou lhůtu na přípravu vý-

běrových řízení či projektové dokumentace.

•  V této části věnujte dostatek prostoru tech-

nickému řešení výrobku či nové technologii, 

srozumitelně vysvětlete přínos zamýšlené-

ho projektu, stávající i navrhované řešení 

musí být porovnatelná, používejte stejné 

parametry.

Analýza trhu a marketingová strategie

•  Dostatečně zpracujte marketingovou studii, 

včetně vymezení vaší pozice na trhu, před-

pokládaný nárůst obratu a tržeb zdůvodně-

te a doložte s ohledem na konkurenci.

•  Specifikujte stávající i potenciální odběratele 

a doložte je smlouvami o (budoucí) spolu-

práci, zároveň analyzujte rizika spojená se 

ztrátou některého z významných obchod-

ních partnerů.

Ekonomická situace podniku 

a financování

•  V rámci ekonomické analýzy projektu na-

važte u předpokládaných příjmů z realizace 

projektu na marketingovou strategii.

•  Popište zdroje financování projektu včetně 

analýzy toku hotovosti, zvažte celkovou 

zadluženost firmy.

•  Rozpočet projektu v podnikatelském zá-

měru by měl být podrobnější než rozpočet 

uvedený v žádosti o podporu, podrobně 

uveďte všechny způsobilé i nezpůsobilé 

výdaje.

Michaela Janáková

Podnikatelský 
záměr není 
formalita

KVALITNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MŮŽE ROZHODNOUT, JESTLI 

ZÍSKÁTE FINANČNÍ ZDROJE. PREZENTUJTE SVÉ ORIGINÁLNÍ 

MYŠLENKY, KONCEPČNÍ VEDENÍ A FINANČNÍ ZODPOVĚDNOST.

Pokračování 

informačního servisu 

pro podnikatele, kteří 

uvažují o rozšíření svých 

aktivit v zahraničí. Vše, 

co byste měli vědět, než 

se rozhodnete podnikat 

u našeho jižního 

souseda.

Pro fyzické osoby mající roční příjem nižší 
než 10 tisíc eur platí nulová sazba daně.

Jak na podnikání 
v Rakousku
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Klub Meloun vytvářela a spoluvlastnila. Dnes 

má svou stylovou restauraci, vinotéku, mázhaus 

a muzicklub Na Schůdkách v historickém centru 

Tábora. „Moje parketa v Melounu bylo hlavně 

zajišťování a organizování koncertů, muzikantů, 

ale i diskoték. Prostě veškeré klubové dění. Byl to 

svým způsobem velký, úžasný, ale náročný flám,“ 

tvrdí nenápadná tmavovláska, která neabsolvo-

vala žádnou Bussines college of... 

Přesto se dostala rychle do sféry českého show-

-byznysu a pak i pohostinství.

Do Prahy, kde nikoho neznala, přišla v jednade-

vadesátém z rodné Vlašimi. Sotva se rozkoukala 

v metropoli, vrhla se bez jakéhokoli kapitálu do 

cestovního ruchu. Žila na ubytovně. „Nastou-

pila jsem v pražské cestovní kanceláři H-Tour 

a začala jako řadový prodejce u šaltru,“ vypráví 

čtyřiatřicetiletá úspěšná podnikatelka. V cestovní 

kanceláři se vypracovala na kreativní vedoucí 

a zvládla i řečtinu. Jenže... 

Přišla nabídka z umělecké agentury, která 

zastupovala různé kapely. A Lenka k údivu všech 

z úspěšného postu v cestovní kanceláři odešla. 

Méně peněz a víc práce – tak se dá stručně 

charakterizovat její další profesní etapa.

Mladá a neklidná

 „Poznala jsem řadu umělců. Někteří byli fajn, jiní 

s trochu drsnými manýry, ale každopádně to byla 

práce a zkušenost úžasná,“ vzpomíná Lenka.  

Byl rok 1997 a v ní postupně rostlo nutkání založit 

vlastní hudební klub.

Jako první díl svého podnikatelského dobro-

družství si pořídila klub na Žižkově. Na půl klub, 

na půl hospoda. Šlo o rockovou oázu v přízemí 

žižkovské věže, kde bylo stále plno. Ovšem ma-

jitelka dnes svůj tehdejší podnik bez sentimentu 

charakterizuje slovem „palírna“. Nakonec došla 

k závěru, že klub tohoto ražení není naplněním 

jejího podnikatelského snu. Bylo jí dvaadvacet 

a začala hledat prostory pro nový klub. „Na-

před jsem to hodně zvažovala, ale pak se dala 

do práce s kamarádem. Neměli jsme žádnou 

velkou hotovost a naivně sháněli v centru Prahy 

perfektní prostory. Ty první vyhovující, co jsme 

našli, nakonec nevyšly a já to obrečela.“ Druhé se 

objevily záhy: historické sklepy v Michalské ulici. 

„Podepsali jsme v euforii nájemní smlouvu a ne-

MŮJ PRVNÍ MILION

Na 
schůdkách 
a nad 
vodou

MŮJ PRVNÍ MILION
měli na ten nájem. Ježíš, já byla drzá,“ zamyslí se 

nad svými podnikatelskými začátky Lenka. 

Dobře roztočený Meloun

Klub Meloun už měl být něco jiného než žižkov-

ská nálevna. Už v projektu stálo, že půjde o klub 

a restauraci na vyšší úrovni. Nejen pro zábavu 

pro mladé, ale také s prostory na křty CD, na 

malé koncertní akce, na firemní oslavy, s krbem, 

se zahrádkou... První nejnutnější finanční vstup 

představoval čtvrt milionu.  

„Nechci nikoho nudit frázemi, ale když jsme 

začali, měli jsme se společníkem jednu krabičku 

cigaret, bydleli jsme v malém bytě a k večeři si 

mazali chleba s hořčicí,“ vzpomíná podnikatel-

ka. Vzali si půjčky a s jejich pomocí klub rozjeli. 

V době své největší slávy dosahoval Klub Meloun 

ročního obratu 12 milionů. 

„Kdykoli jsem jednala s úřady, peněžními ústavy 

nebo právníky, neměla jsem problémy. Ani 

se společníky jsem netrpěla pocity, že by mě 

podceňovali proto, že nejsem ekonom nebo 

dokonce proto, že jsem žena,“ zamýšlí se Lenka, 

ale pak si přece jen připomene i opačné zážitky. 

„Ovšem jako ženu si mě vychutnali řemeslníci při 

rekonstrukci, to ano, a nekompromisně! Využili 

toho, že některým věcem nerozumím, a náklady 

díky jejich ‚dobrotě‘ pěkně vyšplhaly vzhůru.“ 

Směrem k dodavatelům se cítí jako žena spíš ve 

výhodě. „Sudy mi odnesou do sklepa a nenechají 

je za dveřmi.“

Lenka měla v úmyslu rozjet po celé republice 

síť klubů podobného typu. Pak ale přišly pro-

blémy obvyklé pro tento typ klubů v obydleném 

centru města. Tahle doba podnikatelku dost 

zaskočila. Komerčně dobře fungující podnik 

byl najednou zcela nečekaně na konci své 

existence. 

„Meloun pro mne skončil v roce 2002, a to ne-

mile. Neshodami se stranou mandatáře, který 

zastupoval nájemníky domu. Hádky a konflikty 

mířily k soudu. Výsledkem tahanic byl určený 

správce konkurzní podstaty a jednání vlekoucí 

se dodneška... Co se týká mě, já odešla sama, 

a na vrcholu kariéry klubu. Nepopírám, že se 

ziskem,“ přiznává Lenka, kterou ta zkušenost 

nezlomila, ale poučila: už nikdy společník, už 

nikdy rozporuplný pronajímatel! Nicméně Klub 

Meloun, který Lenka rozjela, se dál točí... 

Schůdky v pohybu

Z Prahy zamířila Lenka Želivská do Tábora 

k sestře. Začas se rozhodla tady usadit natrvalo. 

A samozřejmě – začít s podnikáním. 

„Vydržela jsem bez klubu půl roku a už mě to 

posedlo zase. Navíc tady se kumulují umělci, tak 

mě to dvojnásob inspirovalo. Tušila jsem, co mě 

čeká. Neměla jsem přátele a bohužel jsem to 

tady zprvu viděla pražskýma očima,“ komentuje 

svůj jihočeský rozjezd. Sehnala úžasné historic-

ké prostory a v roce 2003 zase začala od nuly, 

tentokrát Na Schůdkách. Lenka si prosadila to, 

co ani v Praze není běžné. V rámci restaurace 

funguje program Schůdky v pohybu. „Zvu 

nerůznější zajímavé kapely jazzové, folkové, 

cimbálové, ale i vážné hudby, skupiny staro-

českých tanců, cikánské kapely, ty, co hrají 

irské balady... Pořádáme týdny mezinárodních 

kuchyní, rybí hody, karnevaly, výstavy fotografií, 

módní přehlídky, literární pásma... Prostě stále je 

tu program nebo alespoň live piano,“ vypočítává 

majitelka restaurace a taverny, které se staly 

oázou radních, umělců, ale i zdejších spolků. 

V taverně se od loňska v rámci letního festiva-

lu Hudba Tábor představují regionální kapely 

a muzikanti. 

„Samozřejmě, mám půjčky, které postupně 

umořuji. Nejsem za vodou, jak se říká, ale jsem 

jakž takž nad vodou,“ dodá a s ironií ukazuje 

dolů na rybník Jordán. Za větší problém než 

splácení dluhů a shánění kapel Lenka považuje 

získat dobré zaměstnance. Ochotní a poctiví? 

Těch je nedostatek.

Stejně jako dříve tráví v práci přes patnáct hodin 

denně. „Můj oblíbený kostýmek? Ano, dlouhá 

černá zástěra na place. Tak jsem se vyšvihla i na 

Štědrý den a na Silvestra,“ zmíní bokem s tím, 

že kdyby ji tahle práce nebavila, nemohla by ji 

dělat. 

www: naschudkach.com 

Lenka by ráda zbořila zakořeněné mýty 

o českých hospodách – že každý hospodský 

krade a pije a že hospoda je nutně zlatý důl. 

Chtěla svého času v Táboře založit městský 

Cech hospodských – s tím neprorazila. Teď 

se snaží o propagaci celého Tábora i jihočes-

kého regionu.

 „Když povedou cyklostezky kolem našich hos-

pod, bude to jen a jen dobře. Stejně jako když 

budou cizinci vědět i o jiných památkách na jihu 

Čech než jen o Holašovicích, a pojedou se tam 

podívat i na kulturní akce. Region musí prodávat 

regionální specifika,“ vysvětluje a je zřejmé, že 

něco z cestovního ruchu jí stále koluje v žilách. 

„Kdy jsem byla naposledy pozvaná do restaura-

ce? Tedy do jiné než vlastní a ne jako obslu-

ha? Víte, že nevím. V jedné táborské, takové 

goticko-renesanční, si dávám denně čaj. Na 

Schůdkách, tam jsem štamgast,“ tvrdí s jistou 

nadsázkou. 

Michaela Šmerglová

Autorka je redaktorkou časopisu Instinkt.

Vyhlášený pražský klub 

Meloun byl první podnika-

telské dítě Lenky Želivské. 

„To byl se vším všudy můj 

první meloun,“ směje se 

mírnému dvojsmyslu ab-

solventka gymnázia a prů-

vodcovské školy.  

„Samozřejmě, 

mám půjčky, 

které postupně 

umořuji. Nejsem 

za vodou, jak se 

říká, ale jsem 

jakž takž nad 

vodou.“
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TECHNOMÁNIE
Musíte mít webovou stránku, na které nabíd-

nete zboží. Pro maloobratové obchody vám 

pak postačí telefonický a e-mailový kontakt, 

přes který proběhne objednávka. Dodávka je 

většinou na dobírku. Každý student nebo tře-

ba jenom velký fanda programování prý stvoří 

e-shop prakticky na počkání. Co však udělá 

začátečník na poli e-byznysu, pokud si klade 

vyšší cíle a chce být úspěšný? 

Zkusit, nebo opravdu provozovat?

Odpovídá Pavel Dudek ze společnosti Zo-

ner, jejíž softwarový produkt Zoner inShop3 

je nejpoužívanějším komerčním řešením pro 

výstavbu a provoz profesionálních interneto-

vých obchodů v ČR a má za sebou přes 800 

instalací: „Rozumný podnikatel přenechá své 

starosti odborníkům a najde si profesionální 

softwarové řešení. To musí mít za prvé odpo-

vídající funkčnost – každá komodita má své 

specifické požadavky na způsob nabídky, na 

zobrazení a objednávání. Není jedno, jestli pro-

dáváte kuličková ložiska nebo parfumerii. Za 

druhé e-shop musí být otevřený systém. Jako 

se bude vyvíjet vaše podnikání, musí se vyvíjet 

i e-shop. Z toho vyplývá, že se nevyplácí šetřit 

na počátečních investicích.“

Takže sice dvakrát měř a jednou řež, ale 

když už řízněš, tak pořádně... Čeho se ale 

vyvarovat, aby vaše kroky v e-byznysu vedly 

k úspěchu? Na to není jednoznačný návod. 

Doporučení Pavla Dudka vycházejí z mnoha 

zkušeností získaných v praxi.

„Z hlediska naší profese radím, aby si každý 

pořádně rozmyslel, zda chce skutečně 

provozovat e-shop, nebo chce jen tak zkusit, 

jestli to funguje. Nepoužívejte řešení, která 

jsou zdarma. Komunikace se zákazníky musí 

fungovat perfektně, a to od srozumitelnosti 

nabídky přes potvrzení objednávky, platbu až 

po spolehlivou dodávku.“ 

E-obchod musí myslet na zákazníka

E-byznys se řídí podobnými pravidly jako 

kamenný obchod, živého prodavače nahrazuje 

právě kvalitní software. Tady jsou tři nejdůleži-

tější věci, na které nesmíte zapomenout:

1.  v e-shopu se zákazník musí cítit 

dobře – klademe důraz na moderní 

a kvalitní design,

2.  nesmí se ztratit – poskytujeme dokonalou 

navigaci,

3.  musí dostat vyčerpávající informace, ovšem 

přehledně zobrazené.

Např. inShop3 je natolik univerzální řešení, 

že ho může využívat nadnárodní společnost 

i začínající podnikatel. Můžete na něm mít pro-

dejnu nebo celý obchodní dům. Nabízí široké 

možnosti laikům i IT profesionálům. Takže: 

poraďte se s odborníky – a vzhůru na internet!

Už několik let zažívají internetové obchody 

v Česku opravdový boom. Zatímco ještě před 

pár lety takto nakupovali nadšenci, kteří pak 

čekali, co a kdy a zda jim vůbec bude doruče-

no, dnes e-shopy směle konkurují kamenným 

obchodům a jejich podíl na trhu se neustále 

zvyšuje. Internetové obchody jsou stále častěji 

podporovány výdejními místy. Se zákazníky 

komunikují call centra (zákaznické linky). Přibý-

vá platebních možností.

V zahraničí je nejčastější buď platba kreditní 

kartou, nebo tzv. PayPal účet. Svého času 

nabídla tato společnost zákazníkům eBay, 

největšího internetového aukčního portálu na 

světě, že si peníze z prodeje mohou nechat 

na speciálním účtu a pak je rovnou znovu 

použít pro nákup. Rychlé, pohodlné, bez další 

administrativy. A natolik úspěšné, že dnes patří 

PayPal pod eBay a poskytuje služby univerzál-

ně. V Americe je tato platba hotovým fenomé-

nem a směle konkuruje klasickým bankám. 

Od loňského roku začal PayPal podporovat 

platby v českých korunách a můžete přes něj 

platby nejenom posílat, ale také jeho prostřed-

nictvím přijímat. Zase krůček ke světovosti... 

Na internetu nejde jen o cenu

Internetové obchody nabízejí nepřebernou šká-

lu komodit, ale kromě těch specifických, jako 

jsou např. software nebo služby, jsou nejob-

chodovanějšími určitě elektronické výrobky. Po-

tvrzuje to i Ondřej Fryc, generální ředitel jedné 

z největších internetových nákupních galerií 

Internet Mall. Jeho samotného přivedl nákup 

ledničky k nápadu založit internetový obchod: 

„V roce 2000 jsem potřeboval ledničku, která 

by se mi vešla do garsonky. Tehdejší interneto-

vé obchody předpokládaly, že půjdu nejprve do 

obchodu, tam si všechno prohlédnu, proměřím 

a pak si konkrétní typ objednám levněji na 

internetu. Ne každý má čas obíhat kamenné 

obchody, a tak jsme našli mezeru na on-line 

trhu. Založili jsme www.Bilezbozi.cz.“

Zákazníci internetových obchodů se podle On-

dřeje Fryce dělí na dva typy. Jedni si zboží nej-

prve prohlédnou v kamenném obchodě, a pak 

na internetu hledají koupi za nejnižší cenu. Dru-

hý typ na to jde přesně opačně. Zákazníci si na 

internetu porovnají např. pět druhů fotoaparátů, 

nechají si poradit od specialistů, ale nakonec 

zboží koupí v kamenném obchodě. Prostě jsou 

zvyklí takto nakupovat. Internet použijí pouze 

jako informační a poradní kanál. Poměr obou 

typů zákazníků je přibližně stejný. 

Internet Mall nabízí také možnost nákupu „přes 

pult“, ale jeho hlavním prodejním kanálem je 

internet. „Máme po celé ČR síť poboček, kde 

si zákazníci mohou zboží nejen prohlédnout, 

ale také je rovnou i koupit. Devadesát devět 

procent prodejů uskutečňujeme přes internet 

nebo přes telefonickou objednávku,“ říká On-

dřej Fryc. „U některých specializovaných ob-

chodů např. www.CykloExpert.cz nebo www.

HappyAnimals.cz, které mají vlastní kamenné 

pobočky se zbožím, je podíl přímých prodejů 

vyšší. Naším nejprodávanějším zbožím je 

elektronika, ať už bílá – ledničky a pračky, 

nebo černá – loni to byly hlavně LCD tele-

vizory. Ty stály ještě před rokem kolem sta 

tisíc a dnes se dají pořídit už jen za dvacet. 

U drobného zboží už přešel boom mobilních 

telefonů. Nejvíce se prodávají mp3 přehráva-

če a digitální fotoaparáty“.

V čem vidí specialista na e-obchod hlavní 

úskalí tohoto způsobu nakupování?  Varuje 

před nakupováním od obchodníků, kteří nejsou 

prověřeni – ať již asociací APEK, nebo Sdru-

žením pro obranu spotřebitele. Prověřené ob-

chody své certifikáty viditelně inzerují na svých 

stránkách. Otázkou je stále ještě dostupnost 

internetu. A výhody? Ty jsou už obecně známy 

– pohodlí, úspora času, výrazně větší výběr 

zboží, přepravní komfort. Nákup přes internet 

je v průměru o 15–20 % levnější.

Pro ty, kteří chtějí s obchodováním na internetu 

začít, Ondřej Fryc prozradil svůj recept na 

úspěch:  „Od začátku jsme podle vlastních 

zkušeností sázeli na to, že zákazníci nechtějí 

jenom nejnižší cenu. Studovali jsme jejich 

potřeby a přání. Poskytujeme maximum infor-

mací, zavedli jsme u všech výrobků podrobné 

parametry a také možnost podle těchto para-

metrů vyhledávat. Když se množily speciální 

dotazy, zavedli jsme odborné poradny. I velmi 

objemné zboží doručíme  komfortně až do 

bytu. Neustále urychlujeme dodávky – díky 

vlastnímu logistickému centru máme skladem 

přes deset tisíc produktů. Co tedy poradit 

našim následovníkům? Hledejte mezery na trhu 

a vyjděte této potřebě vstříc.“

Iva Gočová

Co možná 
nevíte:
Vloni utratili našinci v internetových 

obchodech rekordní množství pe-

něz. Celkem to bylo kolem 14 miliard 

korun. >>> Přesto na trhu zatím těžce 

zaostávají za kamennými obcho-

dy. >>> Internet Mall vloni utržil 

1 040 573 251 Kč oproti 26 milionům 

v roce 2001. >>> Datart, který svůj 

e-shop jako první maloobchodní 

řetězec otevřel v roce 2005, dosáhl 

v posledních měsících roku meziroč-

ního nárůstu o 403 procent. >>> Kasa.

cz utržila za poslední tři měsíce roku 

třetinu veškerých tržeb. >>> Vlta-

vě Stores vzrostly během listopadu 

a prosince tržby o pětinu. >>> Server 

i-legalne.cz navštíví kolem 52 tisíc 

návštěvníků týdně, počet prodaných 

tracků se vyšplhal na číslo 50 562, 

což je asi jeden a půl milionu korun. 

>>> Čeští zákazníci obchodují hodně 

ve všední dny mezi 13. a 15. hodinou, 

tedy v práci po obědě... >>> Přes ser-

ver centrum.cz si můžete na mobilu 

porovnat ceny 7,5 mili onu produktů 

v 1700 internetových obchodů.

TECHNOMÁNIE

Možnost nakoupit 

zboží pomocí 

internetu využívá 

stále více lidí, a tak 

se internetové ob-

chody množí jako 

houby po dešti. 

Kdo neprodává 

přes intenet, bude 

co nevidět „out“. 

Jak to tedy udělat, 

 když si chci 

zařídit vlastní 
e-shop? 

Když chcete být 
e-úspěšní
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kde se vaří, se vlastně stalo vzorem pro 

moderní bytovou architekturu, která dnes 

upřednostňuje právě velké obývací pokoje 

spojené s kuchyňským prostorem.

Asi nejslavnější loft neobýval nikdo jiný 

než král světového pop-artu Andy Warhol. 

Podkrovní prostory na 231 East 47th Street 

v New Yorku nazval The Factory, vyzdobil je 

stříbrnými tapetami a zval do nich své přátele 

z řad avantgardních umělců. Zdejší večírky 

plné nevázaného sexu a drog byly proslulé. V 

The Factory mimo jiné vznikly slavné portréty 

Marilyn Monroe či Johna Lennona, zkoušela 

zde i legendární skupina Velvet Undergroud, 

které Warhol dělal manažera. Momentka hu-

debníků pořízená v továrně se pak dokonce 

dostala na přebal jejich třetí desky.

Za výjimečnost se platí

Do České republiky se ovšem móda lofto-

vého bydlení dostala až mnohem později. 

První, opatrné začátky se objevily v devade-

sátých letech, kdy se začal restrukturalizovat 

průmysl, ve větším měřítku ale lofty začaly 

vznikat až posledních pět let, a to zejména 

v Praze a jen výjimečně i v jiných městech. 

Rychlejší realizaci projektů totiž často kom-

plikovaly problematické vlastnické vztahy 

a pozemkové spekulace. 

Ani ve světě, ani v České republice už dávno 

nejde o levné byty. Naopak. Lofty se staly 

velmi módním a také velmi drahým bydle-

ním pro zcela jiné vrstvy obyvatel, než jsou 

mladí umělci, kteří mají hluboko do kapsy. 

Vždyť za jeden čtverečný metr loftu se dnes 

na českém trhu s realitami platí cena, která 

začíná někde okolo padesáti tisíc, ale může 

se vyšplhat až přes sto tisíc korun. Jednou 

ze základních charakteristik loftů jsou přitom 

jejich velké rozměry. Není výjimkou, že 

jejich rozloha dosahuje i několika set metrů, 

konečná cena tak bývá značná. Realitní 

kanceláře a developerské firmy ale upo-

zorňují na fakt, že koupě loftu je také velmi 

výhodnou investicí, která se časem značně 

dobře zhodnotí. 

Kontrasty doby

Něco ale přeci jen atmosféře a stylu původ-

ních loftů z padesátých let zůstalo dodnes. 

Jsou to romantika a výjimečnost, které život 

v takovém prostoru přináší. „Typický pro 

dnešní architektonické řešení loftů je kon-

trast nedokonalého průmyslového prostředí 

s prvotřídními materiály a nejmodernějšími 

technologiemi dnešní doby. Časté je využití 

zbytků původní technologie, která dává tušit, 

že prostor dříve sloužil ke zcela jinému úče-

lu,“ říká Benjamin Fragner. V interiérech loftů 

tak vedle sebe můžete vidět třeba plazmový 

televizor a ocelový hák jeřábu zavěšený 

ze stropního trámu, atmosféru vaší ložnice 

pak oživí obnažené kusy starého červeného 

zdiva. Častá jsou i stará tabulková okna, 

kterými můžete pozorovat krajinu od super-

moderní kuchyňské linky se sklokeramickou 

deskou, digestoří a zabudovanou myčkou 

nádobí. To vše ve velkorysém prostoru se 

schodišti, galeriemi a vysokými stropy, 

v prostoru, kde se dřív skladovalo obilí, šily 

obleky nebo lisoval řepkový olej.

O přestavbách starých průmyslových ob-

jektů na lofty i o jejich dalším využití bude 

pojednávat mezinárodní bienále Industriální 

stopy 2007, které se v několika městech 

České republiky uskuteční letos v září. Zášti-

tu nad bienále převzal i prezident Hospodář-

ské komory České republiky Jaromír Drábek. 

Více na www.industrialnistopy.cz. 

Jiří Zázvorka

autor je redaktorem časopisu Instinkt

Lofty 
v Česku
Ateliery Spektrum

autor Michal Dvořák

Ve zrekonstruované tovární hale Škodových 

automobilových závodů z roku 1920 na 

pražském Zlíchově vzniklo patnáct až šest 

a půl metru vysokých prosvětlených patro-

vých loftů o rozloze od 72 do 340 metrů, ze 

kterých je nádherný výhled na Prahu.

Nuselský mlýn

architekt Alberto di Stefano

Mlýnská budova v pražských Nuslích z roku 

1909 byla v roce 2004 zrekonstruována 

na obytný dům. Ve dvou vyšších podlažích 

bylo postaveno dvanáct loftů, nižší patra 

mlýnu slouží jako komerční prostory.

Holešovický loft

architekti Stanislav Fiala a Daniela Polubě-

dovová

Z bývalé dílny, která stávala na dvoře jed-

noho z domů v Dělnické ulici v Praze, vznikl 

jediný loft. Zajímavý je jeho vnitřní prostor, 

který je členěný průhlednými skleněnými 

stěnami. Z každého místa tak můžete 

sledovat celý byt.

Textilka Moravan

architekt Tomáš Šenberger

Jeden z mála dobrých mimopražských 

projektů loftového bydlení vznikl v prosto-

rách bývalé textilní továrny Moravan v Brně. 

Textilka v Židenicích ze třicátých let byla 

přestavěna na bytový a kancelářský dům.

Edisonova trafostanice

architekt Ladislav Lábus

V samém centru Prahy, v Jeruzalémské 

ulici, se přestavuje bývalá transformační 

stanice od Františka A. Libry z roku 1930. 

V dvoupodlažní nástavbě vznikají lofty, 

v dalších částech budovy budou kancelář-

ské prostory.

Jsou to prostorné a atypické byty, které 

vznikají v bývalých industriálních prostorách. 

Ve starých továrnách, mlýnech, skladech, 

docích či transformačních stanicích. Znáte 

to určitě z amerických filmů. Hlavní hrdina, 

samozřejmě klaďas, se přiřítí na své motorce 

k oprýskané fabrice. I s mašinou vyjede ve 

stařičkém výtahu připomínajícím drátěnou 

klec o několik pater výš. Otevře dvířka klece 

a rázem je v jiném světě. Paprsky zapa-

dajícího slunce dopadají obrovskými okny 

na velký a členitý prostor, který je účelně, 

ale přitom luxusně zařízen. Hned vedle zdi 

z letitých cihel stojí obrovské reproduktory, 

nechybí ani velkoryse řešený bar, u které-

ho si náš hrdina míchá oblíbený drink. Se 

sklenkou v ruce pak po točitém železném 

schodišti vystoupá na terasu o patro výš, 

kde si konečně po vysilujícím dni může 

vydechnout...

Takové bydlení už dávno není pouze dílem 

architektů z hollywoodských ateliérů. Podob-

né byty se dají sehnat třeba i v Praze nebo 

v Brně. Jsou prostorné, velkoryse řešené, 

netradiční, sexy a samozřejmě i velmi drahé. 

Říká se jim lofty.

Warholova továrna

Všechno to začalo ve Spojených státech 

v padesátých letech dvacátého století. Kvůli 

průmyslové revoluci a tedy naprosté změně 

priorit ve výrobě se najednou uvolnilo velké 

množství bývalých továren a skladovacích 

prostor, které začali okupovat nemajetní 

umělci. Svobodomyslní mladí lidé našli ve 

starých továrních halách levné a avantgardní 

bydlení, které vyhovovalo nejen obsahu jejich 

peněženky, ale i alternativnímu životnímu 

stylu. Koncem sedmdesátých let pak nastal 

podobný boom i v Evropě, zejména v Londý-

ně a Hamburku, kde byly rušeny staré doky.

„V době svých začátků lofty nesloužily 

k bydlení, jak ho chápeme z dnešního hle-

diska. Byly to vlastně ateliéry, které vznikaly 

v původních dílnách, a kromě toho, že 

v nich umělci tvořili, začali v nich i přespávat 

a časem bydlet,“ říká Benjamin Fragner, 

ředitel Centra průmyslového dědictví ČVUT 

v Praze. Pracovní a soukromý svět se tak 

v loftech přirozeně prolíná. Uspořádání loftů, 

kde v jedné velké místnosti bývá pohromadě 

část, kde se pracuje, část, kde se spí, i část, 

STYL

Luxusní 
život
v továrně
OBCHOD S REALITAMI V ČESKÉ 

REPUBLICE ROZHÝBAL NOVÝ 

FENOMÉN – LOFTY. PŮVODNĚ BYLY 

POUZE PŘECHODNÝM PŘÍSTŘEŠÍM 

PRO NEMAJETNÉ HIPÍKY, DNES 

JE TO LUXUSNÍ BYDLENÍ PRO 

BOHATÉ. 
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 Velkorysé prostorové řešení loftů   

v Nuselském mlýně.

Ateliery Spektrum – patnáct loftů s nádherným 

výhledem.

V loftu můžete bydlet nebo na něm dobře vydělat. 

Při prodeji odhadem 10 až 15 %.

Realitní kanceláře 

upozorňují na fakt, 

že koupě loftu je 

velmi výhodnou 

investicí.
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maximalizmu, kritériím investorů, požadav-

kům památkářů, hasičů, hygieniků...,“ říká 

Michal Klang, autor architektonického řešení 

rekonstrukce. „Naštěstí smělá vize spojila vůli 

špičkových profesionálů, a Praha tak má nové 

muzikálové divadlo.“ 

Jeho provoz zahájila premiéra Legendy o Go-

lemovi s velmi smělým cílem. Zaujmout nejen 

české diváky, ale také zahraniční návštěvníky 

Prahy. Jako se do New Yorku jezdí na velko-

lepé podívané na Broadway, jako do Londýna 

na muzikály ve West Endu, do Prahy by mohli 

zamířit muzikálůchtiví nadšenci Na Příkop. 

Možná se jim to bude špatně vyslovovat, ale 

dobře hledat. V centru Prahy nelze budovu 

minout. A při dobrém marketingu a kvalitních 

představeních..., proč zde nestrávit večer? 

Muzikál hovoří jazykem srozumitelným pro 

všechny. Navíc Golem je velmi inteligentní 

volba. Magická Praha, staré Židovské Město, 

hrob rabína Löwi, který „z hlíny jej uplácal...“

O penězích se nehovoří

Muzikál z hlíny neuplácáte. Potřebujete spous-

tu peněz. Ale dostat se ke konkrétním číslům 

je u nás prakticky nemožné. Kubiceho zpráva 

či různé odposlechy jsou sice věcí veřejnou, 

ale informace o honorářích muzikálových 

hvězd či nákladech na produkci a konečných 

ziscích jsou věcí úzkostlivě tajenou. Nutno 

říct, že v ostatních kulturách je tomu naopak. 

V USA či Velké Británii dokonce patří infor-

mace o honorářích hvězd a nákladech na 

scénu k silným marketingovým argumentům, 

které lákají lidi do divadel. Ale budiž. Muzi-

kál je podnikatelský záměr. Musí na sebe 

vydělat a přinést zisk, který bude financovat 

další muzikál a uspokojí investora. Vydělat se 

na něm dá velmi pěkně, ostatně Cameron 

Macintosh začínal od holé nuly, dnes má sedm 

divadel, panství na 12 000 akrech ve Skotsku, 

rezidenci v New Yorku a desítky milionů liber 

v investicích a na účtech. 

I v českých podmínkách se na muzikálu dá 

velmi slušně vydělat. Jako první krok je třeba 

sehnat partnera či sponzora, s nímž se podělíte 

o počáteční investici. Poté shromáždit celkem  

5 až 20 milionů, podle toho, jak moc velkou po-

dívanou chcete udělat. Čím větší podívaná, tím 

větší lákadlo pro diváky. Ale také větší riziko při 

neúspěchu. Dále dát dohromady tým, který na-

píše hudbu a libreto, a renomovaného režiséra, 

protože režírovat muzikál není vůbec legrace. 

A pak hvězdy, které lidé znají z titulních stránek 

novin a z televize. Vstupenka do muzikálového 

divadla stojí od cca 200 do 850 Kč. Do slušně 

velkého divadla se vejde 400 diváků, do největší 

Hybernie zaplatíte 970 Kč. 

Při celkové návštěvě 50 000 diváků (cca 

115 repríz) máte na kontě před zaplacením 

honorářů a dalších výdajů 20 milionů (vypo-

čítáno při průměrně ceně vstupenky 400 Kč). 

Po zaplacení vám tam zbyde 5 až 30 % této 

částky, záleží na počáteční investici a výhod-

nosti smluv. Velmi úspěšný muzikál dosáhne 

návštěvnosti kolem 100 000 diváků (např. Gali-

leo), super úspěšný muzikál kolem 300 000 

diváků (např. Krysař). Blockbuster 500 000 

diváků a víc (např. Kleopatra). Nejúspěšnějším 

českým muzikálem, který navštívilo po celém 

světě téměř 1,5 milionu diváků, je Drákula. 

Případné zisky si můžete spočítat sami...

Další příjmy jsou pak spojené s vydáním 

hudebního CD, záznamu představení na DVD, 

vysíláním skladeb v rádiích a televizích, prodá-

ním práv do zahraničí apod. Z toho mají radost 

především autoři hudby a textů písniček. Jako 

producent mů-

žete samozřejmě 

ušetřit – třeba 

když si zároveň 

složíte hudbu 

nebo aspoň 

libreto. Režírovat 

se nevyplácí...

Pro srovnání 

– cena vstupen-

ky na Broadwayi 

se pohybuje 

od 100 do 150 USD, v Londýně od 42 do 70 

liber. Hraje se často dvakrát denně – obvyk-

le od 14.00 a od 20.00. Návštěvy jdou do 

statisíců až milionů diváků. Na jednom dobrém 

muzikálu dokážete jako producent vydělat 

desítky milionů dolarů. A kolik berou hvězdy 

českých muzikálů? Víme, ale neřekneme. Ale 

je to ve skutečnosti mnohem méně, než si 

řada lidí představuje. 

Muzikál je dobré zboží

Když se ptáte Oldřicha Lichtenberga, co ho na 

práci muzikálového producenta těší nejvíce, 

má jasno: „Muzikál přivedl lidi zpátky do diva-

dla.“ My dodáváme: přivádí je tam dál a dál. 

Zároveň nedá dopustit na své hvězdy: Michala 

Davida považuje za jednoho z nejtalentovaněj-

ších muzikálových autorů u nás. Negativní kriti-

ka ho z míry nevyvádí. Dál pomalu uskutečňuje 

svůj sen o divadelní ulici v Praze Na Příkopě.

Český muzikál je docela dobré zboží. Legenda 

o Golemovi láká do Hybernie, Angelika se 

právě rozbíhá v Divadle Broadway a už má 

vystaráno, Jack Rozparovač se má stát hitem 

divadla Kalich, Láska je láska s Lucií Bílou 

úspěšně běží v TaFantastice, Producenti jsou 

překvapením v karlínském divadle a Limoná-

dový Joe se svou Kolalokou přibude v dubnu. 

Z Brna dorazí do Goja Music Hall Koločava od 

Petra Ulrycha a Stanislava Moši, ale i Webberův 

opus Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. 

Vzniká jich tolik, protože na sebe až na výjimky 

dobře vydělávají. Diváci je mají rádi. Producenti 

je mají rádi. Hvězdy je mají rády. I textaři, hudební 

skladatelé, režiséři, zpěváci ve sboru, kostýmní 

výtvarníci, scénografové, osvětlovači a uvaděčky. 

Jen ti kritici se ne a ne nadchnout...

A jak je to s těmi hvězdami... 3–12 000  Kč za 

představení. Podle zářivosti a rozsahu role.

Jiří Š. Cieslar 

KULTURA

Jak se dělá 
muzikál
n Vyberte si látku, za kterou nemusíte pla-

tit autorská práva, kterou lidé znají a slibuje 

dobrou podívanou. Třeba Jan Hus.

n Sežeňte hudebního skladatele a libre-

tistu, kteří muzikál napíší. Cca 12 až 16 

píniček, aspoň 1–2 hity, které se budou 

hrát i v rádiích.

n Investujte cca 5–15 milionů do výpravy, 

kostýmů, světel, režie atd.

n Domluvte se s divadlem, které má 

alespoň 400 sedadel a dobré technické 

zázemí.

n Najděte si sponzora, jenž vám s investicí 

pomůže. Jeho logo můžete umístit všude. 

V případě Jana Husa to může být např. 

výrobce hasicích přístrojů. Promyslete, jak 

jeho výrobek zakomponovat do děje.

n Udělejte si dobré PR., aby se o muzikálu 

hovořilo – např. Největší oheň v dějinách 

českého divadla.

n Angažujte hvězdu – může být i kon-

troverzní. Pro roli Jana Husa například 

Leoše Mareše nebo, když chcete opravdu 

zaujmout, Martina Tankweye.

n Vydejte CD s hudbou s písničkami. 

Když se nebude prodávat, pořád máte čas 

všechno zastavit.

n Když přijde více než 30 až 50 000 

diváků (odvisí od počáteční investice), jste 

za vodou.

n Začněte chystat nový muzikál.

A jak je to s těmi hvěz-

dami... 3–12 000 Kč 

za představení. 

Podle zářivosti 

a rozsahu role.

Oldřich Lichtenberg na premiéře 

muzikálu Golem.

Češi mají muzikál rádi. Houfně jej navštěvují 

a s nadšením očekávají nové kusy. Na Angeli-

ku, která zahajuje v březnu, se jen v předpro-

deji prodalo přes 70 000 vstupenek. 

Kleopatru zhlédlo více než 500 000 diváků, 

prodalo se na 72 000 ks CD a 2CD kompletu 

a 5000 DVD s Monikou Absolonovou v titulní 

roli. Podobně úspěšné jsou i Landovy muziká-

ly, produkce Janka Ledeckého a dalších.

Češi muzikál umějí

A to je druhý fakt, který z nich dělá dobře 

prosperující byznys. Z pohledu kritiků je tomu 

sice naopak, protože jejich recenze muzikály 

obvykle hodnotí jako mizerné provinční podí-

vané se špatnými pěveckými výkony a slabou 

hudbou. Divácký vkus je však evidentně jiný. 

Nebo, jak říká jeden z nejúspěšnějších muziká-

lových producentů a nejvlivnějších lidí českého 

showbyznysu Oldřich Lichtenberg, kritici 

poměřují nepoměřitelné: „Nelze srovnávat mu-

zikálové představení, které v nákladech stojí 

i dvacet milionů, s maloformátovou produkcí 

některého z pražských divadel. Obě scény se 

orientují na odlišnou diváckou skupinu. Základ-

ním kritériem musí být divácká úspěšnost.“

Češi mají hudební autory, kteří dokážou napsat 

dostatečně chytlavé melodie. Michal David, 

Janek Ledecký, Michal Pavlíček, Daniel Landa 

či nedávno zesnulý Karel Svoboda... Případně 

si ze Slovenska vypůjčí Vašo Patejdla nebo 

velmi dobře adaptují světový muzikálový hit. 

Najde se zajímavý, neotřelý námět, který dobře 

zní a zaručuje silné vizuální ztvárnění (Dráku-

la, Jack Rozparovač, zmiňovaná Angelika, 

Kleopatra, Galileo, Krysař atd.) a angažují se 

hvězdy. „Co lidi nejvíce táhne? Je to kom-

binace obsazení renomovanými zpěváky 

a známými tvářemi českého a slovenského 

showbyznysu,“ potvrzuje Oldřich Lichtenberg. 

Jeho velkým přáním je přesvědčit jedinou 

českou megastar Karla Gotta, aby účinkoval 

v jeho muzikálech. Jako chytrý manažer zatím 

do svých produkcí angažoval mladé zpěváky 

ze soutěže Česko hledá SuperStar. Tím oslovil 

další část mladého publika, která se na své 

hvězdičky přijde podívat. Příště společně se 

svými rodiči, až budou mladé hvězdy zpívat 

duety s božským Karlem.

Vlastní divadlo se vyplatí

Velkým snem Oldřicha Lichtenberga je v Praze 

v ulici Na Příkopě stvořit českou Broadway, 

divadelní centrum, kde si každý najde to své 

představení. Zahrnovalo by chátrající Komorní 

divadlo, které by se stalo maloformátovou 

scénou (jinými slovy – také něco pro kritiky), 

už existující Divadlo Broadway, jež vlastní, ori-

entované na českého diváka. A nakonec nově 

zrekonstruované divadlo Hybernia s před-

staveními zaměřenými na velké podívané pro 

české i evropské publikum. 

Podobným způsobem před lety zahájil svou 

kariéru jeden z největších světových muzikálo-

vých producentů Cameron Macintosh. Stál za 

takovými hity, jako jsou Cats, Les Misérables, 

Miss Saigon, Fantom opery či současný trhák 

Mary Poppins. Dnes vlastní v Londýně sedm 

divadel – od ryze muzikálových až po špičkové 

činoherní studio. A pyšní se titulem Sir, který 

v roce 1996 obdržel za přínos britské kultuře 

a její šíření po světě. Oldřich Lichtenberg není 

Sir, ale JUDr. a divadla má zatím dvě. Nově 

otevřená Hybernia patří se svými 970 sedadly 

k největším v Praze a obzvláště zvuk zde 

dosahuje špičkových kvalit. „Troufám si říct, 

že patří k nejlepším v Evropě,“ tvrdí Oldřich 

Lichtenberg. Rekonstrukce Hybernie přišla 

investory na více než 400 milionů korun. Poda-

řila se jen díky silným slovenským partnerům 

a také nesmírné houževnosti všech, kteří se na 

projektu podíleli. Dům měl již od přelomu 19. 

a 20. století statické problémy, neboť původ-

nímu kostelu byly ubourány boční nosné stěny 

a celá budova se začala rozevírat. Majitelem 

bývalého domu U Hybernů byl stát, který jej 

použil jako zástavu u projektu Česká lotynka. 

Po krachu lotynky a dalším chátrání tohoto 

objektu se nakonec dům U Hybernů proměnil 

v Hybernii, nejmodernější muzikálovou scénu 

v Čechách. „Nebylo jednoduché vtěsnat do 

ohraničeného prostoru tak složitý systém, 

jakým divadlo je, vyhovět Lichtenbergovu 

Taková
malá česká
Broadway...

KULTURA

Pro kritiky je 
to pokleslá 
zábava, pro 
herce a zpěváky 
zdroj obživy 
a pro producenty 
zlatá žíla. Český 
muzikál je docela 
dobrý byznys. 
Tedy pokud v něm 
umíte chodit. 
A zpívat...
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Tři mušketýři patří mezi velmi 

úspěšné české muzikály.
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Tvrdí, že nikdy nejedná o obchodních věcech na golfu a také že se stylem je to stejné 

jako s hudebním talentem. Někdo ho má, jiný ne. V 90. letech se, jako moderátor 

diskuzního pořadu televize Nova, inspiroval stylem slavného Larryho Kinga. Bílá 

košile, typické kšandy, divákovi moderátorův styl okamžitě evokoval americký 

styl. Dnes patří k vrcholnému managementu světové společenosti. 

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, 

módní stylistky:

„Pan Beniak rozhodně styl a eleganci má. 

Dokonalá kombinace kravaty a košile! 

Osobně bych mu doporučila ještě o něco 

větší odvahu při výběru barev. Italský styl mu 

rozhodně svědčí.“

„DÁVÁM PŘEDNOST 
ITALSKÉ MÓDĚ.“ 

MŮJ STYL

Jaký je styl Luboše Beniaka, generálního ředitele 
společnosti Reader‘s Digest pro střední Evropu?

Pravidla společenského chování neupravují jen 

vystupování na plese a na banketu, ale regulují 

naše chování ve firmě, v rodině, na ulici. Člověk 

je tvor společenský, zoon politikon, jak prohlásil 

Aristoteles, a je mu souzeno žít s jinými lidmi, 

proto si stanovil pravidla pro vzájemné soužití. 

Přijedeme-li na křižovatku, není pochyb o tom, 

že je užitečné vědět, kdo projede jako první, 

kdo jako druhý a kdo jako třetí. Podobně je to 

s pravidly etikety: setkají-li se dva lidé, je dobré 

vědět, kdo se představuje jako první a kdo  

jako první podává ruku. Nebudeme-li to vědět 

a způsobíme-li trapas, neutrpíme újmu na zdra-

ví, ale na své důstojnosti, na respektu ostatních 

a koneckonců se nám bude špatně usínat. 

Je etiketa důležitá pro úspěch firmy?

Styl se mění během profesního života něko-

likrát. Už Guth-Jarkovský, první ceremoniář 

prezidenta Masaryka, napsal: „Slušnost je 

člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit. 

Slušnost je naše genetická výbava, utvářená 

po generace jako produkt naší civilizace, je 

i součástí výchovy. Umožňuje nám, abychom 

žili v lidské pospolitosti, a to i bez toho, aby-

chom absolvovali speciální školení. Zdvořilost 

je soubor pravidel, která nám říkají, kdo vstoupí 

do dveří jako první, komu nabídneme lepší mís-

to u stolu a co si oblékneme, abychom neura-

zili hostitele.“ Tady už je školení na místě, a to 

zvlášť tehdy, chceme-li být úspěšní a oblíbení. 

Do společenského vystupování se zřetelně pro-

mítá temperament a sebejistota, také ohledupl-

nost a vztah k ostatním lidem. Už na pískovišti 

se pozná, které dítě je citlivé vůči ostatním, jak 

řeší konflikty, jak umí potlačit vlastní potřeby ve 

prospěch jiných. S dobrou výbavou pak stačí 

osvojit si pár pravidel a bude z nás oblíbený 

a společensky dokonalý společník. Na druhé 

straně, pouhá genetická výbava nestačí ke 

společenskému uplatnění. Bez znalosti pravidel 

etikety nemůžeme mít úspěch ani v podnikání. 

Stačí malý příklad: Třicetiletý mladý muž, 

protože rozumí počítačům nebo automobilům, 

je katapultován do pozice obchodního ředitele 

firmy. Vzápětí je pozván svým britským klientem 

do Londýna na večeři do dobré restaurace. 

Jde o obchod v řádu desítek milionů. A teď 

prožívá nával stresu. Co si oblékne? Jaké boty 

si vezme, jaký uzel si uváže k límečku košile, 

kterou si koupil? Bude umět představit svoji 

partnerku? Kdo komu podá ruku? Co u stolu, 

kam posadí klienta a jeho partnerku, kam sebe 

a svoji partnerku? Co s tou sérií příborů? A kte-

ré pečivo je moje, to vlevo, nebo to vpravo? 

Začít večeři tím, že sním rohlík svému klientovi, 

není šťastné... Mladý manažer je upachtěný, 

nervozní, nejistý – a kam se podělo to hlavní, 

kvůli čemu se scházíme na večeřích, tedy lehká 

konverzace, okouzlování společníků u stolu, 

vtip a elegance? A britský protějšek si našeho 

manažera prohlíží a říká si buď: to je šarmantní 

společník, s tím se chci vídat co nejčastěji, 

nebo: proboha, jaké nemehlo mi to sem po-

slali? S tím chlapem se už nikdy vidět nechci. 

Důsledky pro byznys jsou nasnadě.

 

Čím můžeme zaujmout

Žel, téměř všichni si myslí, že pravidla etikety 

znají, učila je to přece maminka a ve společ-

nosti jim nikdo nikdy nic nevytkl. Sebevědo-

mého manažera často prozradí detail, třeba 

nevhodný uzel na kravatě. K úzkému kent-

skému límečku si vážeme štíhlý a podlouhlý 

Shelbyho uzel, k širokému límci typu žralok 

si uvážeme masivní trojúhelníkový Windsor. 

Uděláme-li to opačně, je prostor širokého 

límce s podélným uzlem prázdný, nebo nao-

pak silný Windsor se do kentského límečku 

nevejde a nadzvedává ho. Ani podávání ruky, 

taková samozřejmost, kterou děláme dva-

cetkrát denně, není bez komplikací. Víme, že 

ruku podává žena muži, starší mladšímu, nad-

řízený podřízenému. Jak je to na půdě firmy? 

Co když přichází klient? A co když v divadle 

potkáme šéfa s chotí, v jakém pořadí si podají 

ruce oba páry? 

Většina nabídek ve výběrových řízeních je stej-

ná nebo velmi podobná. Jediné, čím můžeme 

klienta zaujmout, je naše osobnost a přesvěd-

čivost. Umíme-li se bezvadně a společensky 

chovat, poutavě komunikovat, sebejistě 

vystupovat, začneme klienta zajímat. Skrze 

sympatie k nám si teprve najde cestu k naší 

nabídce. Společenské chování přestává být 

soukromou věcí člověka a stává se i nutnou 

pracovní podmínkou.

Ladislav Špaček

ETIKETA

Zoon 
politikon 
v podnikání

Je s podivem, jak hluboce je zakořeněn 
názor, že soubor pravidel společenského 
chování, etiketa, je jakýsi nadstandard, který 
používáme jen někdy, spíš výjimečně, když 
se rozhodneme chovat se „vysokým stylem“. 
Kdepak, etiketa je pevnou, každodenní 
a všední součástí našeho života.

Slušnost je člověku 

vrozená, ale zdvořilosti 

se musíme učit.

Sebevědomého manažera velmi často prozradí 
detail, třeba nevhodný uzel na kravatě. 

Luboš Beniak není náročný gurmán. Potrpí si ovšem na 

kvalitní bílá moravská vína. 

„Pokud jsou mí obchodní partneři cizinci a chci na ně 

udělat dojem, zvu je obvykle do Francouzské restaurace 

Obecního domu v Praze nebo do Flambée. Příjemné jsou 

i restaurace V Zátiší, Kogo nebo Ambiente. Stejně podnět-

ná ale může být i gastronomická nabídka jiných světových 

metropolí. Mimořádně mi chutná v Budapešti, třeba v re-

stauraci Spoon na Dunaji. Skvostný je tamější telecí perkelt.“ 

„Potrpím si na saka. Podle mého je sako pro muže poho-

dlná věc, má spoustu kapes. Střihem mi vyhovuje italský 

styl. Mám rád například značky Ermenegildo Zegna nebo 

Pal Zileri. 

K nepatřičnosti, která vás může v očích obchodního 

partnera okamžitě shodit, je bunda navlečená přes oblek. 

K obleku patří jedině kabát.“

„Mám rád pohodlné boty z kvalitní kůže, takže ob-

vykle zase skončím u Italů. Při zahraničních cestách 

dodnes zdálky poznám, kdo ze spolucestujících 

v letadle je Čech. Často mají starší, lehce okopané 

nebo špinavé boty. Je také patrné, že v západní 

Evropě a v USA jsou muži zvyklí chodit častěji k holiči 

než u nás v Česku.“

„Snažím se oblékat přiměřeně prostředí 

a partnerům, abych netrčel jako bolavý zub.“ 

Luboš Beniak často cestuje, během roku ho 

obvykle čeká téměř čtyřicet několikadenních 

pobytů v cizině. Téměř vždy létá a potřebuje 

být na jednání upraven. „Musím proto mít 

kvalitní oblečení, které takové nároky vydrží.

Paradoxně oblečení nakupuji raději v cizině.

Ceny světových značek jsou tam nižší 

a v konfekci je daleko větší výběr.“
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Japonská mise, 
tentokrát kulinářská

K nejznámějším japonským pochoutkám patří 

sushi a sashimi. Málokdo ví, že sushi nevzniklo 

jako pokrm, ale jako způsob konzervace rybího 

masa v kyselé rýži. Pod pojmem sashimi si 

většina z nás představí kousky syrového rybího 

masa servírované s pikantní zeleninou a omáč-

kami. Originální sashimi ale nabízí mnohem více 

možností a zdaleka se nemusí omezit jen na rybí 

maso. Sashimi znamená doslova krájené maso, 

takže může být připraveno z masa jakéhokoli 

druhu. Dnes už se v Japonsku připravuje nejen 

masité, ale i vegetariánské sashimi.

Kapra jedině v létě

I v Japonsku při přípravě sashimi převažují ryby, 

ale na ostrově Kjúšú se můžete setkat například 

s ba-sashimi, to je připravováno z koňského 

masa, v době lovecké sezony ze sashimi srnčím, 

nebo dokonce s velrybím – to dříve bývalo k do-

stání běžně, dnes už díky omezení lovu velryb 

výrazně ubylo. Nejčastěji používanou rybou je 

tuňák, k delikatesám patří především modromasý 

tuňák. Dříve se vyskytoval na sever od japon-

ských ostrovů, ale už byl téměř vyloven a i v tom-

to případě ekologové začínají volat po zákazu 

lovu. Na sashimi se samozřejmě nehodí každé 

maso, ale naopak jen určitá část z každého 

zvířete. Japonci kupují dnes sashimi většinou již 

zcela připravené, ale nikdy ve velkém množství. 

Sashimi není hlavním jídlem, konzumuje se jako 

předkrm. Nejběžnější je servírovat sashimi se 

sójovou omáčkou s křenem wasabi, ale některé 

druhy se jedí se zázvorem, na rýži apod. Maso na 

sashimi musí být zcela čerstvé, i proto se chutě 

strávníků řídí podle sezony. Sashimi se připravuje 

z toho, co se právě loví, a to platí jak pro ryby, tak 

pro ostatní zvířata. Takovou sezonní pochoutkou 

je i sashimi z kapra. Japonce šokuje český zvyk 

konzumovat kapra v zimě. V Japonsku je sezona 

lovu kapra v létě a kapří sashimi servírované na 

ledu se jedním ze symbolů letního osvěžení.

Mistr kuchař a jeho mistrovské nože

Celý úspěch tohoto pokrmu závisí na mistrovství 

kuchaře - jak dokáže vybrat vynikající maso 

a jak je schopen ho upravit. V rybím sashimi 

samozřejmě nesmí být stopa ani po těch nej-

jemnějších kostech, v sashimi z masa jiných 

zvířat nesmí být patrné šlachy či blány. Maso 

by mělo být uříznuté tak, aby konzument ne-

musel vyvíjet prakticky žádné úsilí při žvýkání 

a aby se sousto v ústech doslova rozplývalo. 

Přípravu sashimi nezvládá zdaleka každý Ja-

ponec, a dokonce ani každý japonský kuchař. 

K přípravě jsou potřeba speciální nože, o kte-

ré se majitel velmi pečlivě stará. Nože se dědí 

doslova z otce na syna a péče o ně je umě-

lecká disciplína sama o sobě. Mytí takových 

nožů majitel nesvěří ani své ženě, všechno 

provádí sám s největší pečlivostí. „Sashimi, 

které si můžete dopřát u nás, je přizpůsobeno 

evropské chuti,“ říká mistr kuchař Vojtěch Pete-

rek, který strávil v Japonsku půl roku. „Japon-

ské chuti jsou pro Evropana hodně specifické. 

Nejčastěji se sashimi připravuje z masa dravých 

ryb – tuňáka, mořského vlka – které je tužší.“ 

V kvalitní restauraci by se nemělo stát, že by 

sashimi bylo připraveno z mražené ryby. Jedině 

sashimi z těch nejčerstvějších surovin vám 

přinese jedinečný a autentický zážitek. 

has
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GASTRONOMIE
Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. se sídlem v Litoměřicích je 

součástí evropské skupiny Hennlich, kterou tvoří 12 samostatných 

společností ve dvanácti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. 

Jde o firmu střední velikosti se 110 zaměstnanci,  která dodává širokou 

paletu průmyslových komodit na tuzemský i zahraniční trh s hlavním 

zaměřením na strojírenský a důlní průmysl. Firma je zaměřená na výrobu 

těsnění a těsnících prvků, na výrobu nakládacích zařízení pro bezpraš-

nou nakládku, obchodně-technickou činnost v oblasti průmyslových 

výrobků pro strojírenství, chemický průmysl, energetiku a dále na 

průmyslové technologie a projekční činnost. Důležitou podnikatelskou 

oblastí je kompletní dodávka systémů vytápění a chlazení tepelnými čer-

padly pro rodinné domy, administrativní budovy i průmyslové provozy.

 Společnost se dlouhodobě orientuje na komplexní péči o za-

městnance, kterou považuje za jeden z prioritních zájmů. Trvalé 

a průběžné navyšování odborné kvalifikace zaměstnanců pramení 

mimo jiné i z potřeby plynulého přechodu při změnách technologie 

výroby a zavádění nových pracovních postupů či nových výrobků. 

V souladu s touto prioritou se společnost rozhodla k vybudování 

vlastního školicího střediska. Díky uskutečnění tohoto projektu 

bude moci zajistit svým zaměstnancům pohodlnější a efektivnější 

zvyšování kvalifikace a jejich odborný růst ve vlastních  prostorách. 

Celkové náklady projektu přesáhly 7 mil. Kč. Na svůj záměr získala 

společnost dotaci ve výši 2 116 000 Kč z OPPP programu Školicí 

střediska.

Vyjádření zástupce firmy: 

„Naší základní prioritou je stálá péče o profesní růst našich zaměstnanců a našich externích spolupracovníků jako jsou odběratelé, distributoři či projektanti. 

Rozhodli jsme se tedy pro účely vzdělávání vybudovat zázemí na úrovni odpovídající důležitosti, kterou této oblasti přisuzujeme. Školící středisko nám umožní 

ještě více se orientovat nejen na obecná, ale také na vysoce odborná technická školení. Přínosem by také měla být úspora nepřímých nákladů souvisejících se 

školením, vyšší flexibilita školení, zvýšení úrovně vzdělávání v naší společnosti. Díky novému středisku můžeme také prohloubit pořádání odborných seminářů pro 

představitele měst a obcí v rámci regionu. V neposlední řadě očekáváme, že zvýšení úrovně vzdělávání se projeví ve zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců a dá 

se předpokládat také nárůst obratu společnosti spojený s tímto projektem,“ řekl jednatel Hennlich Industrietechnik Ing. Pavel Šumera.

 

Vyjádření projektové manažerky Oboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest: 

„Projekt společnosti Hennlich Industrietechnik byl před podáním žádosti konzultován, což vždy usnadní administrační proces. Projekt školicího střediska byl velmi 

kvalitně zpracován. Velmi přínosná byla také spolupráce s Asistenčním centrem v Mostě, která značně napomohla k ujasnění všech detailů a přispěla k usnadnění 

administrace projektu společnosti Hennlich“, řekla Mgr. Petra Vašátová.

ASISTENČNÍ CENTRUM
        pro regionální rozvoj

www.asistencnicentrum.cz
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MERITUM 
Katastr 
nemovitostí

Autor: Václav Trajer

Počet stran: 424

Vazba: laminovaná

ISBN 80-7357-190-0

Cena: 554 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s., www.aspi.cz

Publikace je vyčerpávajícím komplexním 

přehledem právních vztahů týkajících 

se řízení na katastru nemovitostí, jeho 

kompetencemi, povinnostmi a řešením 

právních otázek z praxe. Vztahy 

k nemovitostem jsou zde obohaceny 

o zvláštní judikaturu a odkazy k další 

příslušné literatuře. Kniha je určena pro 

všechny, kteří s danou problematikou 

přicházejí pravidelně do styku, jako jsou 

úředníci katastrálních úřadů, advokáti 

a notáři, soudci, správci konkursních 

podstat, ale i pracovníci z dalších možných 

subjektů, kterými jsou např. realitní 

kanceláře, banky, daňové kanceláře, tak 

i orgány státní správy. 

AKTUALIZAČNÍ SERVIS 

(ON-LINE ČI TIŠTĚNÁ FORMA) V CENĚ!

MERITUM 
Správní řád

Autor: Stanislav 

Kadečka a kolektiv

Počet stran: 632

Vazba: laminovaná

ISBN 80-7357-226-5

Cena: 750 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s., www.aspi.cz

Průvodce správním řádem Vám poskytne 

snadnou orientaci v této složité právní 

systematice v nejaktuálnějším znění tohoto 

zákona! Obsahem této nepostradatelné 

příručky je výklad průběhu správního řízení, 

úkonů správních orgánů, veřejnoprávních 

smluv a institutů z toho plynoucích, dále pak 

řízení v režimu zvláštních zákonů: zákona 

o přestupcích a zákona živnostenského, 

stavebního a vodoprávního. V závěru knihy 

jsou umístěny právní vzory z praxe. 

AKTUALIZAČNÍ SERVIS 

(ON-LINE ČI TIŠTĚNÁ FORMA) V CENĚ

MERITUM 
Vymáhání 
pohledávek

Autor: kolektiv autorů

Počet stran: 756

Vazba: laminovaná

ISBN 80-7357-230-3

Cena: 830 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s., www.aspi.cz

Publikace „Vymáhání pohledávek“ se 

zaměřuje jak na pohledávky v praktickém 

životě poměrně často se vyskytující, 

např. pohledávky vznikající v oblasti 

občanskoprávní, obchodně právní, pracovně 

právní, rodinně právní, tak i na pohledávky 

méně časté vznikající např. v oblasti cenných 

papírů  včetně směnek a šeků, trestněprávní 

a přestupkové, daňové, práv autorských 

a průmyslového vlastnictví, pojišťovnictví. 

Publikace poskytuje též návod jak riziko 

vzniku pohledávek minimalizovat a jak již 

vzniklé pohledávky řešit, ať již mimosoudní 

cestou, soudní cestou, v rozhodčím řízením, 

v rámci likvidace, konkursu a vyrovnání či 

exekucí. Zmiňuje i nové a v praxi zatím jen 

výjimečně využívané možnosti vymáhání 

pohledávek podle práva EU.

Více informací na

www.aspi.cz

Japonsko je zajímavé nejen z obchodního hlediska. 
Mezi českými podnikateli je stále oblíbenější také 
japonská kuchyně, zejména sushi. Pokud jste se 
tedy nezúčastnili podnikatelské mise Gateway 
to Japan, dopřejte si alespoň misi do některé 
z kvalitních japonských restaurací. 

Japonské sashimi je velmi jemnou pochoutkou. 

A také krásným vizuálním zážitkem.

V Japonsku je sashimi servírované na ledu  
jedním ze symbolů pravého letního osvěžení.



28. – 30. března 
  2007   

 V ÝS TAV I Š T Ě 
PRAHA - HOLEŠOVICE

ZAREGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE ZLEVNĚNOU VSTUPENKU

www.reklama-fair.cz

Pořadatel: 
M.I.P. Group, a.s. 
Hollarovo nám. 11
130 00 Praha 3
Tel.: +420 267 315 585-88
Fax: +420 267 315 589
e-mail: mip@mip.cz

Pro všechny odborníky, pracovníky marketingových oddělení, reklamních, produkčních, 
mediálních agentur, jako i pro podnikatele a zaměstnance z-oboru zaměření veletrhu, 
všechny zájemce o reklamu, marketing a polygrafii nabízíme možnost registrace 
na stránkách www.reklama-fair.cz.

Po registraci obdržíte zlevněnou vstupenku pro 1 osobu poštou. 
SOUČÁSTÍ VELETRHU JE I ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 

IN
Z

E
R

C
E

str. 62

AKTUÁLNĚ

Po slavné sbírce na Národní divadlo se 

všichni vlastenci mohou opět zapojit do 

celonárodní akce s ušlechtilým cílem: 

sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane, 

vyhlášená letos v březnu, totiž shromaž-

ďuje prostředky na skutečně unikátní 

nápad – vyslání horolezecké expedice, 

jejímž cílem bude prvovýstup na dosud 

bezejmenný, 3610 metrů vysoký vrcholek 

v pohoří Altaj. Účastníci výpravy pak horu 

slavnostně pokřtí jménem českého génia.

Sbírku vyhlašuje občanské sdružení Expedice 

Altaj-Cimrman ve spolupráci s Nadací Char-

ty 77. Číslo účtu veřejné sbírky Národ tobě, 

Járo Cimrmane je 105 777/2400. Díky Expedi-

ci Altaj-Cimrman se tak během léta zneuznaný 

český všeuměl konečně dočká důstojné pocty 

– jeho jméno už z mapy světa hned tak někdo 

nevymaže...

Nápad pojmenovat po Cimrmanovi horský 

velikán získal už řadu sympatizantů. K těm nej-

významnějším patří i Hospodářská komora ČR, 

díky níž Expedice Atlaj-Cimrman cíleně oslovuje 

firmy a podnikatele. I ti se totiž mohou výpravy 

symbolicky zúčastnit: od 1. března je totiž 

v prodeji první ze série pamětních certifikátů 

zhotovených ve stylu starých rakouských cenin. 

Pro firmy a instituce byly vydány certifikáty 

v hodnotách 2000, 5000 a 10 000 Kč. 

Certifikáty můžete objednávat od 1. 3. 2007 

na: www.altajcimrman.cz/hkcr.

Pamětní listy zhotovil dvorní grafik cimrma-

novského souboru Jaroslav Weigel: zdobí je 

panoramatická fotografie hory a podpisy dvojice 

cimrmanologů Ladislava Smoljaka a Zdeňka 

Svěráka. Součástí certifikátu je i osobní poděko-

vání každému dárci a ústřižek, který lze – jmé-

nem svým či jménem společnosti – poslat na 

adresu expedice. Chystaná výprava, jíž se vedle 

známého horolezce Radka Jaroše zúčastní třeba 

i neméně známý cimrmanolog Ladislav Smoljak, 

pak pamětní knihu se jménem každého dárce 

vynese až na vrcholek Cimrmanovy hory.

Nahoru na horu, na Járovu podporu

Pamětní certifikáty lze koupit buď přímo v Žižkov-

ském divadle Járy Cimrmana, na vybraných po-

bočkách České pošty, či přes internetové stránky 

www.altajcimrman.cz. Certifikáty s nejvyšší hod-

notou, určené právě pro instituce, korporace a fir-

my, nabízejí i stránky hospodářské komory: www.

komora.cz/cimrman. Unikátní listiny lze zakoupit 

do začátku července 2007: už v srpnu se totiž 

zhruba třicetičlenná expedice vypraví na svou 

velkou altajskou pouť. V případě, že se prodejem 

certifikátů vybere víc, než expedice potřebuje, 

přebytek peněz půjde na dobrou věc – konkrétně 

na konto projektu Dům čtyř múz, určené na vy-

budování penzionu pro výkonné umělce v kritické 

životní situaci. A co by tomu řekl Cimrman? Jistě 

by nápad uvítal: cimrmanologové totiž zjistili, že 

právě před sto lety se Jára právě na tento altajský 

vrcholek chystal. V pokoření hory mu však tehdy 

nezabránila pověstná altajská bouře, ale nečeka-

ný poryv milostných citů, který Cimrmana zasáhl 

zcela nepřipraveného. Nový objev cimrmanologů 

L. Smoljaka a Z.Svěráka hovoří ostatně zcela 

jasně...

aj

NÁROD TOBĚ, 
JÁRO CIMRMANE

CIMRMAN V ALTAJI

„Jedním z Cimrmanových snů bylo, aby 

některá z velehor nesla jeho jméno. V Evropě 

byly všechny horské velikány už pojmenovány 

a zaneseny do map. Cimrmanovi svitla naděje, 

když se jako válečný dopisovatel Národních 

listů pěšky vracel z rusko-japonské války. 

V pohoří Altaj mnoho horských vrcholů na své 

jméno teprve čekalo. Zalíbil se mu bezejmen-

ný velikán v blízkosti nejvyšší místní hory Bě-

lucha. V obci Usť-Koksa se pokusil získat pro 

výpravu šerpy. Zdejší muži neměli o tuto práci 

zájem, ale přihlásily se mu dvě ženy a jedno 

mladé děvče. Cestou se ukázalo, že nejmlad-

ší šerpa Máša přecenila své síly. Cimrman 

nejprve převzal její náklad a nakonec musel 

nést samotnou Mášu. Během této náročné 

pouti se děvče a její nosič do sebe zamilovali. 

Když výprava dorazila k úpatí vytipované hory, 

dostala Máša vysokou horečku. Všichni se 

museli urychleně vrátit. Zcela vysílený Cimr-

man donesl Mášu do jejího příbytku. Na druhý 

pokus o pokoření hory už nebyl čas. Blížilo se 

období silných altajských bouří a také série 

jeho pražských přednášek o Rusi. Na svou 

lásku však nezapomněl. Usuzujeme tak ze 

svědectví, které nám poskytla Mášina vnučka, 

dnes osmdesátiletá paní Galina Sologubová: 

v domku, kde jeho milovaná šerpa bydlela, 

našla sto rublovou bankovku (dnes již neplat-

nou) a lístek s těmito českými verši zapsanými 

azbukou:

MÁŠO PRIJED DO PRAGY

KUP SI LÍSTEK DO PRAGY.

O Cimrmanově autorství těchto veršů nemůže 

být pochyb, protože absolutního rýmu nikdo 

jiný v té době nepoužíval. To se psal, jak jsme 

z Cimrmanova deníku zjistili, rok 1907. EXPE-

DICE ALTAJ–CIMRMAN se tedy uskutečňuje 

přesně o 100 let později.“

aj

VÝZVA PRO FIRMY A KORPORACE: PŘIDEJTE 

SE K EXPEDICI CHYSTAJÍCÍ VELKOLEPOU 

POCTU ČESKÉMU GÉNIOVI.

Ladislav Smoljak, budoucí člen Expedice Altaj-Cimrman, 

už na jevišti dobyl Severní pól a v srpnu se chystá na 

skutečnou výpravu do altajských velehor. Za ním na 

snímku (zprava) Bořivoj Penc a Miloň Čepelka.

Ladislav Smoljak v roli siláka Frištenského ve hře Dobytí 

Severního pólu se rozhodl na Cimrmanovu počest dobýt 

bezejmenný altajský vrcholek. Kolegové Jaroslav Weigel, 

Miloň Čepelka a Bořivoj Penc přihlížejí.
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V současnosti vychází celá řada publikací a knih, které 
pomáhají podnikatelům. Pro březen vám doporučujeme 
odbornou literaturu, která vám pomůže lépe rozumět 
daním z příjmů a jak si počínat při poskytování cestov-
ních náhrad.

Právě 
vychází

Daně z příjmů 2007

Jiří Dušek

Grada, 159 Kč

Tento titul názorně, srozumitelně 

a přehledně vysvětluje nejpouží-

vanější paragrafy zákona o da-

ních z příjmů. Výstižnými a struč-

nými schématy a praktickými 

daňovými a účetními tabulkami 

se dotýká i dalších souvisejících 

oblastí nezbytných pro podnikání, 

např. zdravotního pojištění, mezd, 

náhrady cestovních výdajů atd. 

Publikace poslouží všem, kteří 

se danou problematikou zabývají 

a dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a přístupu k ak-

tuálním informacím. Tuto zajímavou, netradiční pomůcku využijí v praxi 

podnikatelé stejně jako účetní, auditoři a finanční úřady při kontrolní 

činnosti.

Cestovní náhrady 2007

Jaroslav Sedláček

Grada, 129 Kč

Publikace vysvětluje širokou oblast 

cestovních náhrad významně no-

velizovaných Zákoníkem práce k 1. 

1. 2007. Objasňuje základní pojmy, 

podrobně pojednává 

o poskytování náhrad při pracovní 

cestě, změně místa výkonu práce 

či o používání soukromých motoro-

vých vozidel. Týká se i paušalizace 

cestovních náhrad, prokazování 

výdajů, zdaňování cestovních 

náhrad, lhůt pro vyúčtování apod. 

Součástí knihy jsou i vybraná ustanovení právních předpisů. Výklad je 

bohatě ilustrován řadou názorných příkladů z praxe. Publikace je určena 

nejen účetním, mzdovým účetním, personalistům, ekonomickým pracovní-

kům, ale rovněž auditorům a daňovým poradcům či právníkům. tš

INZERCE

Knihy z nakladatelství Grada a Management Press si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz.

Meritum 
Účetnictví 
podnikatelů 
2007

Autor: kolektiv autorů

Počet stran: cca 800

Vazba: plastová

Cena: 695 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Úplný a aktuální výklad všech oblastí 

účetnictví podnikatelů, se kterými se v praxi 

setkáte, a to ve znění předpisů pro rok 2007. 

Jedinečnost Merita spočívá v názornosti, 

jasném a stručném způsobu vyjadřování, 

které vždy směřuje k MERITU věci. 

Výklad je přehledně rozdělen do částí 

podle životního cyklu účetní jednotky 

(vznik, fungování a zánik), v rámci těchto 

částí jsou řešena jednotlivá témata, 

která se v daném období účetní jednotky 

vyskytují. Čtenářům jsou k dispozici úplná 

znění účetních předpisů.

Součástí průvodce je bezplatná aktualizace 

všech informací v roce 2007 na internetu 

www.aspimeritum.cz a v podobě tištěného 

newsletteru, který Vám je zasílán poštou. 

Meritum 
Daně 2007

Autor: kolektiv autorů

Počet stran: cca 1000

Vazba: plastová

Cena: 895 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Čtvrté vydání osvědčeného průvodce 

daňovou soustavou České republiky, ve 

kterém naleznete veškerý výklad ke všem 

daním zpracovaný ve znění právních 

předpisů k 1. 1. 2007. 

Výklad je rozdělen do částí dle jednotlivých 

daní (správa daní, daň z příjmů, daň 

z přidané hodnoty, spotřební daně, daň 

z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, 

daň z převodu nemovitostí a daň silniční). 

Text obsahuje kromě výkladu i konkrétní 

názorné příklady, související judikaturu, 

případně výjimky z uvedených pravidel – to 

vše je viditelně graficky odlišeno pro snazší 

orientaci.

V ceně publikace jsou zahrnuty 

pravidelné aktualizace textu – měsíčně na 

internetu a čtvrtletně v podobě tištěného 

newsletteru!

Přiznání k dani 
z příjmů 
právnických 
osob za rok 
2006

Autor: Tomáš Jaroš 

Počet stran: 216 

Vazba: brožovaná 

Cena: 265 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

V knize najdete podrobný návod, jak vyplnit 

přiznání k dani z příjmů právnických osob 

za zdaňovací období roku 2006, obecné 

principy podání přiznání k dani z příjmů 

právnických osob, přehled nejdůležitějších 

změn od loňského roku, přesný návod 

vyplnění všech řádků přiznání a několik 

konkrétních příkladů přiznání.

Více informací na

www.aspi.cz

KNIŽNÍ NOVINKY
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Tričko bez 
loga boří mýty 
mezinárodního 
trhu

Společnost American Apparel založil v roce 

1998. Původně se soustředil na výrobu 

a prodej kvalitních „no name“ triček bez 

loga ve velkém. Svoji první maloobchodní 

prodejnu otevřel až v roce 2003. Od té doby 

rostou tržby společnosti téměř dvojnásobně 

každý rok (ze 40 milionů dolarů v roce 2002 

na odhadovaných 300 milionů v roce 2006). 

Sortiment se postupně rozšiřuje, a dnes je 

jeho součástí dokonce i oblečení pro psy.

Motivovaní zaměstnanci

Podle Charneyho jsou dobře motivovaní za-

městnanci ve vhodném pracovním prostředí 

základem úspěchu. Když je navíc vybavíte 

nejnovější technikou, nemohou jim továrny 

v rozvojovém světě se špatně placenými 

zaměstnanci v efektivitě konkurovat. Blízkost 

továrny umožňuje rychleji reagovat na změny 

nároků zákazníků. Charney dokáže během 

týdne mít nové oblečení k dispozici ve všech 

prodejnách v USA. Vyhne se tak výrobě zbo-

ží, které by mohlo ztratit krok s posledními 

spotřebitelskými trendy ještě dřív, než by se 

dostalo do regálů, ve kterých by zůstalo ležet. 

Skutečným klíčem k úspěchu je promyšle-

ná veřejná prezentace firmy, péče o detail 

a inovace. Charney je nadšený amatérský 

fotograf a sám vytváří velkou část reklam-

ních fotografií své firmy. 

Výjimečný marketing

Marketingová strategie firmy je dobře 

promyšlená, i když to není na první pohled 

zřejmé. American Apparel získává své zá-

kazníky i mezi sociálně smýšlejícími občany 

a odpůrci globalizace. Dlouhodobě buduje 

image firmy, která je vstřícná a ohleduplná 

vůči svým zaměstnancům a vyrábí vše 

v jediné továrně ve Spojených státech. Tím 

se výrazně odlišuje od konkurence, která 

využívá levných pracovních sil v Asii a jejíž 

zaměstnanci často pracují v nevyhovujících 

podmínkách. Zároveň zdůrazňuje svoji 

orientaci na kvalitu produkce, čímž přitahuje 

další spotřebitele.

Společnost boduje i mezi ekology. Při výro-

bě využije až 80 % nakoupené bavlny díky 

tomu, že odstřižky znovu používá k výrobě 

dalšího oblečení, např. spodního prádla. Na 

střeše své továrny postavila firma solární 

článek, takže využívá i ekologicky ohledu-

plné zdroje energie. Tyto kroky mají ovšem 

i svou pragmatickou stránku. Sluneční 

energie sníží odběr elektřiny z externích 

zdrojů o 20 %, a spolu s úsporami za látku 

tak výrazně snižuje celkové náklady na 

výrobu.

V současnosti je již činnost firmy natolik 

rozsáhlá, že Charney se věnuje téměř 

výhradně péči o detail. Sám určuje vzhled 

modelové prodejny. Hlavní zásadou je, 

aby každá část plochy vynášela maximální 

množství peněz, ale současně musí prodejna 

působit esteticky. Ani milimetr nesmí přijít na 

zmar. Charney klade velký důraz na výběr za-

městnanců. Důležitost výběru zaměstnanců 

maloobchodní prodejny přirovnává k volbě 

castingu pro film.

Recept na úspěch

Co je hlavní příčinou úspěchu firmy? Našla 

mezeru na trhu a odlišila se od veškeré kon-

kurence. V globální konkurenci je zapotřebí 

být jiný, aby si vás zákazníci zapamatovali. 

Odlišnost nemusí znamenat nutně odliš-

nost produktu; máte-li srovnatelný produkt 

s konkurencí, musíte mu dát jedinečnou 

story. A tak se značkové oblečení bez loga, 

prodávané za průměrné ceny, stalo díky 

marketingu nezaměnitelným, silným hráčem 

na americkém textilním trhu. Charneyho 

osoba budí rozporuplné reakce. O rozdíl-

ném vnímání osobnosti tohoto podnikatele 

svědčí nejlépe události roku 2005. Ve stejné 

době získal ocenění za vynikající marketing 

na Los Angeles Fashion Awards a současně 

proti němu tři bývalé zaměstnankyně vznesly 

obvinění za vytváření nepříjemné sexistické 

pracovní atmosféry. Někteří ho považují za 

lidumila, další za sexistu a exhibicionistu, 

ostatní za pološíleného génia. Ať už na 

něj mají lidé jakýkoliv názor, téměř vždy se 

shodnou na jednom faktu: Dov Charney je 

úspěšný podnikatel.

Miroslav Veselík

Někteří ho považují za lidumila, další za sexistu a podivného 
exhibicionistu, ostatní za pološíleného génia.

PAN ÚSPĚŠNÝ

Myslíte si, že pro úspěch na globalizovaném trhu musíte 
snižovat náklady na práci a přemístit výrobu do levnějších 
krajů? Omyl, Dov Charney boří tyto předsudky svou koncepcí 
sociálně zodpovědné, vertikálně integrované výroby.
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Rozhodčí soud

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. 

Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. 

A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 

1949 a od svého založení vydal přes 10 000 rozhodčích nálezů. 

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, 

které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou 

sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 

prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě 

sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 

zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů 

a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do 

vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo 

dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní 

moci a stává se vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva 

z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více 

než 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 

zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 

u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka 

je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se 

přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 

zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 

ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních 

sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší 

než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; 

například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na 

poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, 

pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete 

zaplatit až pětinásobek. 

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího 

soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 

s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu 

a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace 

je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit 

na internetu i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA 

CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY 

MAJETKOVÉ POVAHY:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 

a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů 

rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

tohoto Řádu. Pozn.: Nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh 

řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 

soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 

v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 

www.soud.cz, www.rozhodcisoud.org.

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 

zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, 

ruském, anglickém: německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 333 340, 222 333 345, 

fax: +420 222 333 341, e-mail: praha@soud.cz.
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HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2007
březen

redakční uzávěrka. . . . . . . . . 9. 2.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 3.

duben

redakční uzávěrka. . . . . . . . . 9. 3.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 4.

květen

redakční uzávěrka. . . . . . . 10. 4.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 5.

červen

redakční uzávěrka. . . . . . . 11. 5.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 6.

červenec–srpen

redakční uzávěrka. . . . . . . 28. 6.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 8.

září

redakční uzávěrka. . . . . . . 10. 8.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 9.

říjen

redakční uzávěrka. . . . . . . 10. 9.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . 16. 10.

listopad

redakční uzávěrka. . . . . . 10. 10.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . 20. 11.

prosinec

redakční uzávěrka. . . . . . . 9. 11.

expedice  . . . . . . . . . . . . . . . 18. 12.

Najdete v dubnovém čísle KOMORA.CZ

O energii jako docela 

dobrém byznysu, ale 

také o budoucnosti 

české energie, kde a jak 

ji vyrábět. A zda potře-

bujeme novou jadernou 

elektrárnu...

Rozhovor 
s Martinem 
Romanem, 
generálním 
ředitelem 
společnosti 
ČEZ

Dá se vydělat na ekologii? 
Ekologie jako příležitost pro podnikání. 

Dá se na ní dobře vydělávat? 

Rozhovor s Martinem 
Bursíkem, ministrem 
životního prostředí
Zachrání nás nové technolo-

gie nebo střídmost? Budeme 

muset celou zemi osázet 

řepkou, abychom měli dostatek 

elektrické energie? O ekologii 

i o tom, zda jde vůbec 

elektrickou energii 

vyrábět ekologicky.

Tajenka únorového čísla našeho 

časopisu zněla: Móda musí být nejen 

použitelná v praktickém životě, ale též 

musí vyjadřovat individuální cítění. Za 

správné vyluštění a úspěch ve slosování 

odměníme knižní novinkou z nakladatel-

ství Grada následující tři výherce. Paní 

Elišku Francírkovou z Mostu – Jak moti-

vovat sebe a své spolupracovníky; pana 

Petra Samka z Náchodu – Řízení jakosti 

a ochrana spotřebitele a paní Vlastu 

Černochovou z Loučky – Telemarketing 

v praxi.

Naše gratulace k úspěchu při řešení obou 

únorových sudoku a ke štěstí ve slosování 

míří společně s knižní odměnou od nakla-

datelství Management Press panu Jiřímu 

Kišovi do Orlové – Poruby.

Sloupek Jana Krause

Jak podnikat 
na Slovensku?
Pravidla podnikání na Slovensku a zda je výhod-

né mít z daňových důvodů své sídlo.

Do dubnového čísla chystáme novou 
příručku věnovanou e-podnikání. 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE



DHL přepravuje Vaše zásilky vždy nejrychlejším způsobem. Doručujeme do 9:00 a do 12:00 hodin na více míst 

v Asii než kdokoli jiný. Zaměstnáváme přes 45 000 expertů, kteří Vaše exportní i importní zásilky doručí či 

vyzvednou včas a bezpečně. Asii totiž znají jako svoje boty. Veškeré své přepravy můžete jednoduše objedná-

vat i sledovat on-line. Navštivte www.dhltime.cz a zjistíte, jak dosáhnout Asie rychleji. 

Vyhrajte dvě zpáteční 
letenky do Pekingu. 
Pro více informací 
navštivte www.dhltime.cz.PEKING

DO 9:00. DO 12:00. DO ASIE. DODÁ DHL.
www.dhltime.cz

  DO ASIE I ZPĚT. RYCHLEJI. 

Inzerce 210x297.indd   1 3/12/07   6:18:30 PM


	HK_titulka_03
	HK_komora_1-35
	HK_komora_36_68

