
czPraktický průvodce světem podnikání Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 4 / ročník 8, duben 200704 cz

„Mám noční 
můru z elektřiny 
na příděl.“
Rozhovor s Martinem Romanem, strana 12

Máme před sebou 
supermarket příležitostí
rozhovor s Martinem Bursíkem, 
strana 26

Lovci mozků (a peněz)
strana 36

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: JDE O ŽIVOT

Zelené hospodaření 
v tmavých barvách
strana 30
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 Vážení a milí čtenáři,

nejen porovnat různé názorové  směry, repre-

zentované osobnostmi na vysokých politických 

či manažerských postech, ale také konfronto-

vat jejich názory s realitou každodenní praxe 

českých podnikatelů. 

Pohledy na budoucnost energetiky i z hlediska 

ekologických parametrů v dubnové Komoře.

cz prezentují představitelé dvou nejsilnějších 

energetických firem – generální ředitel ČEZ 

Martin Roman v rozhovoru na str. 12 a na ná-

sledujících stránkách pak jednatelé plynáren-

ské společnosti RWE Transgas Net. Opravdu 

zajímavé čtení, které i těm čtenářům, kteří 

nejsou s otázkami rozvoje energetiky dopo-

drobna seznámeni, umožní udělat si vlastní 

názor, zda budoucnost naší energetiky bude 

zelená, či jaderná, nebo obojí. Za sebe pevně 

věřím, že ne „černá“ – zhasnuto pro nedosta-

tek elektřiny. 

Zároveň máte stejně jako já jedinečnou pří-

ležitost porovnat optimistické vize předsedy 

Strany zelených a ministra životního prostředí 

Martina Bursíka v rozhovoru na str. 26 se 

zkušenostmi lidí, kteří v této zemi na vlastní 

kůži provozují ekologické podnikání – str. 30. 

Nahlédnutí do jejich zdaleka již ne tak optimis-

tické praxe bylo bohužel i pro mě smutným 

překvapením. 

Článek Lovci mozků (a peněz) o headhunte-

rech na straně 36 je pro mě navýsost zajíma-

vým čtením o manažerském světě. 

V rubrice Daně a právo na str. 42 jsem si se 

zájmem přečetl, jaké následky může mít pro 

fyzické i právnické osoby nesprávné zapla-

cení daní a také názory právníka a daňového 

experta na tuto problematiku. Myslím si, že to 

je správný příspěvek do diskuze nad tématem 

tvorby zákonů.

A krásná tečka nakonec... Jako snad každého 

muže mě zajímají úspěšné a půvabné ženy. Ta-

ková je podnikatelka Tamara Bendlová, která 

nechává nahlédnout do svého stylu na str. 67.

Přeji vám, aby toto číslo bylo pro vás stejně 

zajímavým a užitečným čtením jako pro mě.

Ing. Tomáš Hüner,

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Protože Hospodářská komora ČR je respek-

tovaným partnerem a konzultantem v mno-

ha otázkách, které ministerstvo průmyslu 

a obchodu řeší, čtu měsíčník Komora.cz 

pravidelně. A těší mě jeho vývoj, který jsem 

zaznamenal v posledním období. Komora.cz 

je čím dál více periodikem, které sleduji a čtu 

nejen jako „povinnou jízdu“ z titulu své profese, 

ale i z osobního zájmu. 

Dubnové číslo, věnované energetice a ekologii, 

je pro mě nesmírně zajímavé. Ideální příležitost 

PROČ ČTU KOMORU.CZ
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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

Obsah

PROČ ČTU KOMORU.CZ...3  AKTUALITY...Technici jsou stále úzký profil...6  Proč zvolit Roz-

hodčí soud?...6  Nedostatek dělníků vyřeší zelené karty?...6  SLOVO PREZIDENTA...Image České 

republiky potřebuje posílit...7  KOMORA POMÁHÁ...Nabídky a poptávky ze zahraničí...8  Podniká-

me s InMP...8  Jak získat bruselské peníze...8  Líheň mladých firem...10  Raketový start z inkubáto-

ru...10  ENERGIE PRO ČESKO...„Mám noční můru z elektřiny na příděl“...12 – 15  Obnovitelné 

zdroje by neměly být součástí energetické bilance...16 – 17  Půjde stát příkladem v úsporách ener-

gie?...18 – 19  Ne všechno musí být „bolšoje“...20  Představte si, že...21  Plynové elektrárny jsou 

pro Česko nevýhodné...22 – 24  PODNIKÁNÍ V EKOLOGII...„Máme před sebou supermarket pří-

ležitostí“...26 – 29  Zelené hospodaření v tmavých barvách...30 – 32  ZÁSAH NA KOMORU...

Jde o život...33  ANALÝZA...Nevábné vábničky pro vybrané investory...34  REPORTÁŽ...Lovci 

mozků (a peněz)...36 – 39  PROSTOR PRO ÚSPĚCH...Když se spojí příjemné s výdělečným...40 

– 41  DANĚ A PRÁVO...Vítejte v daňovém Absurdistánu!...42  Co se stane, když máte v daních 

chybu?...43  Názor právníka...44  165 výjimek stačí, drahoušku...44  Tvrdé postihy budou nyní ještě 

tvrdší...45  Názor daňového specialisty...46  OSOBNÍ FINANCE...Časy se mění, družstvení záložny 

také!...48  Vydělejte na vodě!...49  FIREMNÍ FINANCE...SEPA zjednoduší a zlevní platební styk 

v EU...50  Když se řekne tolling....50  Hypotéky už i pro podnikatele a podniky....51  Získat evropský 

patent není složité, ale drahé....52  SERVIS...Jak 

podnikat na Slovensku...54–55  MŮJ PRVNÍ 

MILION...Tvrdohlavě  za svým cílem...56  TECH-

NOMÁNIE...Dejte o sobě vědět aneb Malý průvodce 

internetovou reklamou...58–59  STYL...Je to 

srdeční záležitost...60–61  KULTURA...„Jsem 

štvancem svých myšlenek“...62–63  Umění „on 

the road“..64–65  ETIKETA...Jednání skončilo, 

nezapomeňte...66  MŮJ STYL...Můj styl je prezen-

tace firmy...67  ŘEMESLA...Nábytek pro budouc-

nost...68–69  GASTRONOMIE...Když se řekne 

brunch...70  PAN ÚSPĚŠNÝ...Nápady poletují 

vzduchem, stačí je chytit!...72  V PŘÍŠTÍM 

ČÍSLE...Najdete v květnovém čísle KOMORY.CZ...74
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SLOVO PREZIDENTA

AKTUALITY

Proč zvolit Rozhodčí soud?Technici 
jsou stále 
úzký profil

Na začátku března se v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR konal seminář Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 

komoře ČR na téma Rozhodčí řízení – dobrá 

cesta k řešení sporu. Zaujal především ty, 

kteří mají zájem na rychlejším a podstatně 

levnějším řešení jak mezinárodních, tak 

vnitrostátních obchodních sporů.

Stav učňovského školství je katastrofální. 

Zejména zájem o stavební obory je mizivý. 

Ovlivňuje ho zejména nízké platové ohod-

nocení. Musíme proto rekvalifikovat dělníky 

z jihovýchodní Evropy, jejichž kvalifikace je 

nedostatečná a kvalita práce je stále horší. 

Jak se bude tato situace řešit na úrovni vlády, 

to bylo jedno z témat únorového kulatého stolu, 

kterého se zúčastnili představitelé vlády, parla-

mentu a zástupci živnostenských společenstev 

stavebních a technických zařízení a technických 

řemesel. Ministr 

průmyslu a obcho-

du Martin Říman 

vytvořil skupinu, která 

zkoumá možnosti 

tzv. zelených karet pro dělníky z nečlenských 

zemí Evropské unie. Chce tím zamezit černé 

práci Ukrajinců a považuje to za praktické 

řešení a jednu z cest jak odstranit nedostatek 

řemeslníků a dělníků. „Jsme na úrovni Němec-

ka 60. let, kde zjistili, že potřebují tři miliony 

lidí na práce, které nikdo z domácích obyvatel 

nechce vykonávat,“ podotkl Říman. Připustil, 

že je možné přitvrdit na sociálním poli, aby se 

stalo zajímavějším pracovat než pobírat sociální 

dávky. Podle předsedy Ústavně právního výboru 

Poslanecké sněmovny Marka Bendy by nikdo, 

komu je méně než 30 nebo 40 let, neměl mít 

žádné nároky na sociální dávky. „Začíná být hlad 

po kvalitních řemeslnících. Trh si o to začíná 

říkat. Jestli v tom stát může něco udělat, tak 

může dávat signály, nasměrovat rodiče, aby 

pro své dítě vybírali školu, po jejímž absolvování 

budou mít šanci uplatnit se na trhu práce,“ uvedl 

Benda. Malí a střední podnikatelé však nejsou 

ze „zelených karet“ nadšení. Podle vicepre-

zidenta Hospodářské komory ČR Františka 

Holce je to jen krátkodobé řešení. Stát by měl 

podle něho také podpořit střední odborná 

učiliště a technické školství. Firmy by měly mít 

možnost zaměstnávat učně vyšších ročníků 

a výměnou za závazek několikaletého půso-

bení v podniku dávat finanční podporu.

kcz

Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnanos-

tí v Česku. Zhruba každý pátý nezaměstnaný v tuzemsku je právě 

z tohoto kraje. Na druhé straně se zaměstnavatelům nedaří získat 

požadované pracovníky, což se týká hlavně dlouhodobě a obecně nedo-

statkových profesí, jako jsou strojní a stavební obory. „Přispět ke sblížení 

nabídky a poptávky po pracovní síle je podle mého názoru jedna z oblas-

tí, kde se otevírá prostor pro Institut trhu práce jako podpůrný nástroj 

služeb zaměstnanosti,“ uvedl Petr Czekaj, vedoucí krajského pracoviště 

Institutu trhu práce (ITP) v Ostravě. 

ITP v současnosti postupně organizuje v okresech Moravskoslezské-

ho kraje kulaté stoly s podnikateli, vzdělávateli a veřejnými institucemi. 

„Z pohledu účastníků zatím realizovaných diskuzí vyplývá, že je třeba 

zkvalitnit poradenství na trhu práce, motivovat zaměstnavatele, školy, 

rodiče i žáky. Chybí aktuální analýzy a statistiky, stále výrazněji se 

projevuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických obo-

rech,“ konstatoval Zdeněk Fischer z ostravského ITP. Za nedostatkem 

řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků z technických oborů vidí malý 

zájem rodičů směřovat své děti ke studiu technických oborů. „Zaměst-

navatelé spolu se zástupci škol vidí jako řešení návrat k ,baťovskému 

modelu‘ podpory studenta zaměstnavatelem již od počátku studia,“ 

uvedl Fischer.

red

Na semináři vystoupil vedle 

ministra spravedlnosti ČR Jiřího 

Pospíšila a předsedy předsednic-

tva Rozhodčího soudu při HK ČR 

a AK ČR Bohuslava Kleina také 

prezident HK ČR Jaromír Drábek. 

„Právní norma, která upravuje roz-

hodčí řízení a soudy, je na moderní 

úrovni a zatím nevyžaduje novelu,“ 

potvrdil současný ministr sprave-

dlnosti Jiří Pospíšil. To mimo jiné 

stvrzuje i fakt, že samotný zákon 

byl za posledních 12 let novelizo-

ván pouze jednou. Ministrův názor 

sdílel i Bohuslav Klein.

Používání rozhodčího řízení se 

rozšířilo ze sporů v mezinárodním 

obchodu a nachází uplatnění 

i v řešení sporů vnitrostátních. 

V České republice to umožňuje 

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhod-

čím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů. Avšak ani po letech od 

nabytí účinnosti tohoto zákona 

není rozhodčí řízení 

stále ještě natolik známo, aby 

o něm většina možných zájemců 

uvažovala jako o reálné alternativě 

k civilnímu řízení soudnímu. Přitom 

jeho výhody jsou zřejmé, například 

jednoinstančnost rozhodčího řízení 

patří k jedné z nich. Zákon však 

umožňuje stranám, aby si „druhou 

instanci“ sjednaly a rozhodčí nález 

pak bude přezkoumán i jinými 

rozhodci. Některé firmy také ocení 

fakt, že strany nejsou při řízení 

„obtěžovány“ veřejností, médii 

ani konkurencí jako při jednáních 

u řádných soudů. Rozhodčí řízení 

je řízením neveřejným, a pokud 

s tím strany nesouhlasí, nemohou 

se ho zúčastnit jiné osoby. Jak 

zaznělo na semináři, rozhodčí 

řízení umožňuje mnohem flexibil-

nější řešení sporů, a to patří k jeho 

největším přidaným hodnotám. 

ALK

64 %
ČÍSLO MĚSÍCE:

podnikatelů nerozumí daňovému 

systému. A vůbec není jisté, že 

nově představená daňová reforma 

to změní. Spíše další česká 

„zpatlanina“ na obzoru...

Zdroj: CVVM

Pro podnikatele je reforma zajímavá přinejmen-

ším ze dvou pohledů. Jednak je samozřejmě 

zajímá, jak se dotkne jejich firem a živností přímo 

– zda, resp. k jakým dojde změnám v daňovém 

systému a v celkovém rámci podmínek podniká-

ní v ČR. Jednak jsou zcela oprávněně zvědavi, 

jak bude nakládáno s prostředky státní kasy už 

proto, že stát ze svých daní financují. 

Snížení přímého zdanění

Podstatným závěrem po prostudování předlože-

ného materiálu je zjištění, že by obecně mělo do-

cházet ke snížení přímého zdanění, které bude 

dorovnáváno vyššími daněmi nepřímými, resp. 

daní z přidané hodnoty, která ve své nižší sazbě 

vzroste ze současných pěti na devět procent. 

Tento přesun je podle mého názoru naprosto 

správný. Důležité je navíc také to, že rozsah 

služeb a zboží ve snížené sazbě nebude měněn, 

zdražení tedy nebude nijak razantní, to se týká 

například ubytovacích služeb, které ve snížené 

sazbě DPH zůstanou i nadále. Neméně důležitý 

je pro celkový obrázek o reformě také třeba 

potravinářský sortiment, kde je situace stejná. 

Vítáme zavedení superhrubé mzdy

Návrh reformy počítá také se zavedením tzv. 

superhrubé mzdy, což Hospodářská komora ČR 

považuje za vhodné opatření, které zaměst-

nancům firem ukáže, kolik ve skutečnosti musí 

každý měsíc odvádět na zdravotním a sociálním 

pojištění.

Navrhované sjednocení daně z příjmu fyzických 

osob na patnáct procent pro všechny příjmové 

kategorie odstraňuje daňovou progresi, kterou 

dlouhodobě kritizujeme. Vyšší danění středně 

a vysokopříjmových skupin obyvatel je demo-

tivující, v podstatě jde o trest za aktivitu, vyšší 

kvalifikaci a snahu prosadit se. Odstraněním pro-

gresivity daně by naopak lidé měli více důvodů 

na sobě pracovat a snažit se vyniknout a uspět. 

Lepší by bylo jednorázové snížení daně

Návrh reformy předpokládá postupné snižo-

vání i daně z příjmu právnických osob až na 

devatenáct procent v roce 2010. Bylo by podle 

mne šťastnější provést tento krok jednorázově, 

razantnější snížení daně by bylo intenzivnějším 

impulsem pro růst ekonomiky. Co je ale v této 

oblasti mnohem více znepokojující, jsou změny 

plánované u některých dosud odpočitatelných 

položek. Z těch nejdůležitějších, které nás 

mohou trápit, je to zejména změna u závodní-

ho stravování, které na straně zaměstnavatele 

nebude uznatelné jako daňový náklad, dále jde 

o zpřísnění podmínek pro uplatňování rezerv na 

opravy, prodloužení odpisových dob u osob-

ních automobilů na pět let a snížení hranice 

investičního majetku ze současných čtyřiceti 

tisíc na dvacet tisíc korun. Konkrétně tyto 

změny, z celkového počtu třinácti navržených 

u daňově uznatelných položek, považuji za 

krajně nešťastné, u investic se vracíme do doby 

o řadu let zpátky. Rozhodně se proto budeme 

snažit prosadit, aby byl zachován současný 

stav. Navrhovaná úprava by se podnikatelů sice 

nedotkla nějak významně v podobě finanční 

újmy, rozhodně jde ale o opatření spojené s další 

administrativou, což je pro nás nepřípustné.

Součástí návrhu jsou i položky, o které Hospo-

dářská komora ČR dlouhodobě usiluje. Kromě 

jiného jde o zrušení minimálního základu daně 

pro OSVČ a povinnosti registračních pokladen 

s fiskální pamětí, s nimiž počítá právní řád od 

roku 2008, zvažováno je také zavedení editační 

povinnosti.

Zavést navržené kroky do praxe

Celkově lze reformu v podobě, jak byla navrže-

na, hodnotit jednoznačně kladně. Důležitý je pro 

nás přesun části vybíraných daní z oblasti daní 

přímých do daní nepřímých, snížení daně z příj-

mu právnických osob, které motivuje ke zvýšení 

podnikatelských aktivit.

Reforma je koncipována tak, aby v celkovém 

mixu jednotlivých opatření nedocházelo k dal-

šímu prohlubování schodku státního rozpočtu. 

Dochází ke zpřísnění vyplácení sociálních dávek, 

tak aby nemohly být zneužívány, ale skutečně 

sloužily pouze potřebným, zpřísněny budou 

postihy za práci na černo apod. Nezbývá tedy 

než doufat, že politická situace umožní zavést 

navržené kroky také v praxi, jinými slovy, že bude 

reforma veřejných financí přijata Parlamentem 

ČR. Pro porovnání s navrhovanými postupy 

v ČR a kroky, které v rámci reformy provedli naši 

východní sousedé, se můžete vrátit k článku, 

který jsme přinesli v minulém vydání Komora.

cz. Jde o rozhovor s jedním z tvůrců slovenské 

reformy, poradcem ministra financí SR Richar-

dem Sulíkem. 

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Nový impuls 
pro posílení růstu 
ekonomiky
 Základním cílem reformy veřejných financí 

je konsolidovat státní rozpočet. Opatření 

aplikovaná v oblasti daní by zároveň měla být 

impulsem pro posílení růstu ekonomiky. 

Jde tedy bezpochyby o jedno z hlavních 

témat České republiky tohoto období. 

Co je ale v této 

oblasti mnohem více 

znepokojující, jsou 

změny plánované 

u některých dosud 

odpočitatelných 

položek.

Nedostatek dělníků 
vyřeší zelené karty?

Rozhodčí řízení umožňuje mnohem

flexibilnější řešení sporů.



Exportní akademie zahájena
KURZ OBCHODNÍ DIPLOMACIE JE NOVÝ TYP POVINNÉ 
PŘEDVÝJEZDOVÉ PŘÍPRAVY PRACOVNÍKŮ OBCHODNĚ-
EKONOMICKÝCH ÚSEKŮ ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ 
ČR A VEDOUCÍCH ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ 
CZECHTRADE A CZECHINVEST. 

Byl připraven v rámci implementace Exportní strategie ČR 2006-2010 ve 

spolupráci s MPO a Diplomatickou akademií MZV a je realizován agentu-

rou CzechTrade pod hlavičkou Exportní akademie jako její pilotní projekt.

Cílem Kurzu obchodní diplomacie je rozvoj teoretických znalostí a ze-

jména praktických dovedností, a to moderními metodami výuky včetně 

využití informačních a komunikačních technologií. Měl by nasměrovat 

účastníky k jejich dalšímu samostatnému individuálnímu rozvoji podpo-

rovanému Exportní akademií prostřednictvím různých e-nástrojů (e-lear-

ning, e-development, e-coaching). Po jeho vyhodnocení bude Exportní 

akademie otevřena také všem firmám, které mají zájem připravit své 

pracovníky na výjezd do zahraničí.

Řada dalších možností

Vyberte si ze široké škály vzdělávacích, matchmakingových a prezen-

tačních aktivit, eventových akcí, konferencí a workshopů, které vám 

agentura CzechTrade nabízí. Potřebné detailní informace o všech ak-

cích jsou k dispozici na internetových stránkách agentury CzechTrade 

www.czechtrade.cz nebo můžete volat na bezplatnou telefonní 

linku 224 907 500 či napsat svůj dotaz na e-mail info@czechtrade.cz.

KOMORA POMÁHÁ

Nabídka seminářů a akcí CzechTrade v Praze 

– duben až červen 2007

duben

18. 4. Customer Care (AJ) 2975,- Kč

25. 4. Přepravní rizika 2618,- Kč 

květen

3. 5.
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu na praktic-

kých příkladech + změny v r. 2007
2618,- Kč

10. 5. Posilování exportu cestou investic v zahraničí 2618,- Kč

16. 5. Interkulturální specifika ve frankofonním prostředí 2975,- Kč

23. 5. Jak založit pobočku v zahraničí 2618,- Kč

30. 5. Geschaftverhandlung (NJ) 2975,- Kč

červen 

6. 6. Posilování exportu cestou investic v zahraničí 2618,- Kč

13. 6.
Příležitosti pro české firmy v Mexiku - s ředitelem ZK 

v Mexiku
2261,- Kč

EXPORTNÍ KLUB CZECHTRADE PŘIPRAVUJE

24. 4. 2007 - Jak úspěšně exportovat do Bulharska a Rumunska

Hotel International, Husova 16, Brno

Společné pracovní setkání Exportního klubu CzechTrade a Komerční 

banky je určeno především majitelům a manažerům firem, které se 

rozhodují k průniku na trhy nových členských zemí EU: Rumunska 

a Bulharska.
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KOMORA POMÁHÁ

Komplikovaná jednání s Evropskou komisí 

oddalují spuštění řady programů, jejichž 

prostřednictvím mohou podnikatelé žádat 

o prostředky z evropských strukturálních 

fondů. Tato situace podle předsedy Unie 

malých a středních podniků ČR Davida 

Šeicha vyžaduje od podnikatelů odvahu 

dělat projekty „do šuplíku“ a čekat na 

spuštění příslušných programů. Pokud 

však nebudou připraveni, mohlo by se 

stát, že projekty nestačí vypracovat, 

a přijdou tak o možnost získat bruselské 

peníze.

„Podnikání je vždy odvaha. Nesmí to však 

být hazard. A to se týká i využívání evrop-

ských peněz. Dotace nemohou jít na špatné 

projekty, musí vylepšit pozici těch dobrých,“ 

uvedl tajemník Hospodářské komory ČR Vla-

dimír Šiška. Při čerpání prostředků ze struk-

turálních fondů by se podnikatelé podle něho 

měli zaměřit na rozvoj vzdělávání, inovaci, 

výzkum a vývoj. Prostředky ze strukturálních 

fondů by měly být použity k dlouhodobému 

nastartování znalostní ekonomiky. Hospodář-

ská komora spolu s Unií malých a středních 

podniků ČR a dalšími partnery připravila 

cyklus seminářů o možnostech financování 

projektů z evropských fondů. Konference 

určené především malým a středním firmám 

a představitelům profesních a zájmových 

organizací se už konaly v Praze a v Karlových 

Varech. Další se budou konat 26. 4. v Ústí 

nad Labem, 17. 5. v Liberci, 24. 5. v Hradci 

Králové, 7. 6. v Pardubicích, 14. 6. v Ostravě, 

22. 6. v Olomouci, 13. 9. ve Zlíně, 27. 9. 

v Brně, 18. 10. v Jihlavě, 25. 10. v Českých 

Budějovicích a 8. 11. v Plzni.

dr

Nabídky a poptávky 
ze zahraničí

Podnikáme s InMP

Majitel soukromého stolařství v Horním Poříčí 

Ladislav Janeček se specializuje na výrobu 

oken, dveří, bytových doplňků. Má v úmyslu 

vybudovat ekologickou stavbu s minimální 

náročností na energetické vstupy. 

Pro tepelné hospodářství by rád využil dřevní od-

pad ze své provozovny. Protože se nemohl dopát-

rat žádného konkrétního doporučení, obrátil se na 

InMP v Brně. Potenciálně bude Ladislav Janeček 

moci získat pro tento záměr podporu z Operační-

ho programu Podnikání a inovace, který definuje 

podporované oblasti pro nové dotační období 

evropských strukturálních fondů, a to buď v rámci 

programu Eko-energie, nebo programu Progres. 

InMP sleduje termíny i podmínky aktuálních výzev 

v tomto programu, a tak bude mít jihomoravský 

podnikatel dobrou šanci uplatnit svůj projekt.

Michal Erben chce začít podnikat v oblasti 

alternativních zdrojů energie. Konkrétně by 

chtěl rekonstruovat malou vodní elektrárnu. 

Snažil se získat informace sám na internetu, 

nakonec se obrátil na InMP s žádostí o pomoc 

jak při hledání možné finanční dotace, tak při 

zajištění firem, které uvedou elektrárnu do provozu. 

V tomto případě přichází kromě evropských dotací 

v úvahu i dotace národní, např. ze Státního fondu 

životního prostředí, či krajské. S kontakty, které mu 

zprostředkovalo InMP v Ostravě – Mariánských 

Horách, najde Michal Erben tu nejlepší variantu 

financování svého podnikatelského záměru.

InMP potvrzují 

nárůst zájmu 

o dotace 

z evropských 

strukturálních 

fondů. 

Podnikatelé již 

vědí, že finanční 

krytí pro realizaci svých záměrů 

mohou hledat nejen v bankovních 

úvěrech, ale i v dotacích. 

JAK ZÍSKAT 
BRUSELSKÉ PENÍZE

Do databáze hospodářské komory při-

cházejí stovky nabídek a poptávek zahra-

ničních firem. Uvádíme několik příkladů, 

ostatní najdete na webových stránkách 

www.komora.cz v menu Obchodní kon-

takty, databáze, nabídky a poptávky.

         41508 – Itálie

Italský výrobce zařízení do obchodů hledá 

v ČR partnera z oboru galvanických po-

vrchových úprav a kovoobrábění (přístřihy 

plechů).

         41515 – Rumunsko

Přední rumunský dovozce a distributor 

sportovního náčiní a doplňků, sportovních 

oděvů a sportovní obuvi, který dodává 

supermarketům a obchodům typu cash 

and carry v Rumunsku (Carrefour, Auchan, 

Cora, Gima atd.) a řetězcům maloobcho-

dů, má zájem o distribuci tohoto zboží na 

rumunském trhu. Prosí o zaslání informač-

ních materiálů o škále zboží a kolekcích.

         41516 – Pákistán

Pákistánská obchodní firma má zájem 

o cukr, průmyslové chemikálie, potravinářské 

stroje, průmyslové stroje, zařízení z oboru so-

lární energie a umělá hnojiva. Nabízí naopak 

rýži, surové kůže a kožené výrobky.

         41526 – Bosna a Hercegovina

Bosenská firma hledá kontakt na výrobce 

broskvové, jahodové a jablečné dužiny 

a brusinkového koncentrátu.

         41559 – Velká Británie

Britský výrobce potravin, který vyvinul ino-

vační potravinářský mražený produkt, který 

se používá po ohřevu v mikrovlnné troubě 

k plnění horkých sendvičů, hledá partnery 

pro výrobu a prodej v nových členských stá-

tech EU. Je možná franchisa, joint-venture, 

licenční nebo subkontraktační výroba.

         41575 – SRN

Německý výrobce vysoce kvalitních 

implantátů a nástrojů z oboru ortopedie, 

traumatologie a chirurgie páteře hledá 

výkonné distributory.

         41588 – Mongolsko

Přední mongolská velkoobchodní firma 

(soukromý rodinný podnik založený 

r. 1991) má zájem o dovoz potravinářských 

produktů z ČR. Zajímá se rovněž o pod-

mínky pro dosažení nejlepších cen. Firma 

zásobuje hlavní město Mongolska a okolní 

regiony. Provozuje centrální velkoobchod 

a zásobuje obchody cash and carry. 

Pozn.: Existuje možnost vývozu tohoto 

zboží také do sibiřských oblastí Ruska 

a obchodovat tedy skutečně ve velkém.

Antonín Zoul,

zoul@komora.cz, tel.: 296 646 151

SLOVO MĚSÍCE:

Na www.uspornespotrebice.cz najdete databázi 

nejúspornějších domácích elektrospotřebičů 

splňujících vymezená přísná kritéria z hlediska 

jejich provozní spotřeby energie, respektive vody.

úspora
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O skok před ostatním
i

Společnost KA Contracting ČR s.r.o., 

dříve Harpen ČR, s.r.o., je jednou 

z mála, která má praktické zkušenosti 

s rozsáhlými a náročnými projekty 

výstavby a modernizace soustav 

centralizovaného a decentralizovaného 

zásobování teplem, ale i s výstavbou 

a provozováním moderních soustav 

kombinované výroby elektřiny a tepla 

i s využitím technologií na využití 

obnovitelných zdrojů energie. Zvláště 

v této oblasti je obsažen značný, 

dosud nevyužívaný potenciál nových 

možností podnikání v rezortu paliv 

a energie, který je velmi akcentován 

v evropském i celosvětovém úsilí 

za snižování exhalací skleníkových 

plynů v souvislosti s celkovým 

globálním oteplováním naší planety. 

Do této oblasti jsou směrovány dosud 

nevídané finanční a další podpůrné 

prostředky. I naše země převzala 

ambiciózní závazek podílet se na 

požadovaných úsporách.

Společnost KA Contracting ČR 

s.r.o., již v této oblasti působí nejen 

provozováním některých soustav, 

ale zejména je připravena na výzvy 

a požadavky jak v oblasti technické, 

tak zejména při financování 

a následném ekonomickém 

a organizačním zajištění bezpečného, 

bezrizikového a výhodného 

provozování, splácení, ručení atd.

Dosavadní úspěchy naší společnosti 

za 10 let působení v ČR se zakládají 

na znalostech více než třicetiletého 

know-how naší mateřské společnosti 

ze SRN, včetně praktických zkušeností 

z investování a provozování takových 

systémů v mnoha jiných zemích na 

evropském kontinentu.

Líheň 
mladých 
firem
Na tuzemských vysokých 

školách vyrůstá nová 

generace podnikatelů. 

Stovky posluchačů hlavně 

z posledních ročníků zvažují 

postavit se na vlastní nohy. 

Chybí jim však informace 

o možnostech podpory.

Tato základní skutečnost vyplývá z pilotní-

ho výzkumu regionálních kanceláří agentury 

CzechInvest v Olomouci a Ústí nad Labem. 

Výzkumu se zúčastnilo více než 600 studentů 

Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Byli to převážně posluchači posledních ročníků 

magisterského studia. „Výsledek průzkumu je 

překvapující. O podnikání uvažuje v průměru 

polovina všech námi oslovených studentů. 

Většinou chtějí podnikat v ekonomice a ve 

službách. Největší zájem (65 procent) jsme 

zaznamenali na fakultě tělesné kultury a na 

lékařské fakultě (59 procent),“ říká Jiří Herinek, 

ředitel Regionální kanceláře agentury CzechIn-

vest pro Olomoucký kraj. Obdobné výsledky 

zaznamenal i Ústecký kraj. Podle regionálního 

projektového manažera Jaroslava Koutského je 

to jasný argument pro zástupce univerzit, měst 

a dalších subjektů, aby zakládali podnikatelské 

inkubátory a snažili se perspektivním absolven-

tům usnadnit vstup do podnikání. 

„Velká část dotázaných si myslí, že do 

začátku potřebují hlavně peníze a informace. 

O dalších možnostech podpory však studenti 

vědí jen málo. Podnikatelské inkubátory, 

jejichž vznik štědře dotuje stát i Evropská 

unie, jim přitom poskytnou nízký nájem, po-

radenství, technické vybavení a další výhody,“ 

uvedl Koutský. Podle výzkumu jen necelá dvě 

procenta zájemců o podnikání žádnou pomoc 

nečekají a nepotřebují.

V Olomouci už podnikatelský inkubátor mají. 

Vznikl při vědeckotechnickém parku Univerzity 

Palackého a nabízí prostor přibližně dvaceti 

začínajícím firmám. „Výstavbu podnikatelských 

inkubátorů jsme v uplynulém programovacím 

období podporovali z programu Prosperita 

z Operačního programu Průmysl a podnikání. 

Rozdělili jsme z něho více než 1,3 miliardy korun. 

Stejnojmenný program bude fungovat i v rámci 

nového programovacího období na roky 2007 

až 2013. Z prostředků státu a Evropské unie je 

v něm k dispozici 11,8 miliardy. Smyslem dotací 

z Prosperity je podpora rozvoje podnikatelské 

infrastruktury, tedy vědeckotechnických parků 

a podnikatelských inkubátorů pro vznik nových 

inovativních firem,“ uvedl Luboš Lukasík, ředitel 

divize rozvoje podnikání agentury CzechInvest.

Kolik lidí s čerstvým diplomem opravdu začne 

podnikat, to ukáže budoucnost. Hodně záleží 

i na podpoře státu, škol a dalších institucí. Stu-

denti většinou žádají o pomoc s financemi, s vy-

řízením úvěrů, zajištěním startovacího kapitálu 

a podobně. Mají zájem také o obecné informace 

o podnikání. Hlavně jde o pomoc se založením 

firmy a vedením účetnictví. Hodí se i pomoc 

ohledně prostor pro podnikání. V rámci výzkumu 

se vyskytovaly také požadavky na poskytování 

odborného poradenství k dané podnikatelské 

činnosti, jako je marketingové poradenství nebo 

informace k odborné legislativě a zprostředko-

vání kontaktů. Velkou část těchto požadavků 

zastřešují právě podnikatelské inkubátory.

dr

Kolik lidí s čerstvým 

diplomem opravdu 

začne podnikat, 

to ukáže budoucnost.

Raketový start 
z inkubátoru

Začátky byly skromné a za úspěch vdě-

čí firma také umístění v Technologickém 

inkubátoru VUT v Brně. Tam během dvou 

let dokázala několikanásobně zvýšit obrat 

a z počátečních tří lidí se rozrostla až na třicet 

zaměstnanců. Inkubátor, který spravuje Jiho-

moravské inovační centrum, je prvním a nej-

větším zařízením svého druhu v tuzemsku. 

Poskytuje pomoc hlavně začínajícím firmám 

s novými nápady. A k těm Y Soft patří.

Muchna začal s podnikáním v roce 1998. 

„Šel jsem na brigádu do Makra, kde jsem 

vyložil několik tun minerálek do regálu, a od 

té doby jsem věděl, že manuální práce mě 

živit nebude,“ uvádí. Naštěstí ho odmalička 

bavilo programovat. Na Fakultě informatiky 

Masarykovy univerzity v Brně zapojil do 

programování i své spolužáky. Poptávka 

však stále převyšovala jeho kapacity. Po 

třech letech ze školy odešel a v roce 2000 

spoluzaložil firmu Y Soft. „O Gatesovi také 

všichni říkají, že školu nedokončil. Tak by 

snad to, že jsem nedostudovaný informatik, 

vadit nemělo,“ žertuje Muchna.

Ze studentské firmy Y Soft se za několik let 

stal světový technologický lídr na poli tisko-

vých řešení. Obrat se z původních čtyř milionů 

vyšplhal na 140 milionů korun. Podařilo se jí 

obsadit mezeru na trhu a jejími partnery jsou 

dnes například Konica Minolta, Xerox nebo 

HP. Firma expandovala i na zahraniční trhy. 

„Za pár posledních měsíců se nám podařilo 

proniknout na více než desítku zahraničních 

trhů Evropy a Asie. V Maďarsku a v Německu 

dokonce zakládáme pobočky,“ říká Muchna.

V srpnu loňského roku společnost před-

časně opustila technologický inkubátor. 

Ve stejném měsíci otevřela výrobní závod 

v Brandýse nad Labem, kde se produkují 

tisková centra SafeQ, která putují do téměř 

dvaceti zemí. Tento projekt za milion eur 

spolufinancuje Evropský fond pro regionální 

rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dana Rybáková

Začít život 

v inkubátoru není 

žádný hendikep. 

Pro startující firmu už 

vůbec ne. Rozhodně 

to potvrzuje 

příběh letošního 

Začínajícího 

podnikatele roku 

Václava Muchny 

a společnosti Y Soft.
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VRCHOL EXPORTU UŽ MÁME ZA SEBOU

V loňském roce dosáhl ČEZ rekordního 

zisku. Má být elektřina tak vysoce výdě-

lečnou záležitostí? Pokud máme takové 

přebytky, neměli bychom snížit ceny na 

domácím trhu?

Elektřina se i pro nás stala běžnou komoditou 

a jako s takovou se s ní obchoduje. Vstupem 

do Unie a v důsledku liberalizace přestávají 

postupně existovat národní trhy; ty existují, 

pokud nedojde k jejich plnohodnotnému 

propojení. Propojení je přitom dáno zejména 

stále větší propustností zařízení, které mezi 

národními trhy stojí. Velkoobchodní trh, to už 

dnes není jen česká kotlina. Stali jsme se sou-

částí trhu evropského, kde jsou ceny určovány 

nabídkou a poptávkou a likviditou trhu. 

Jsme obklopeni zeměmi, které naopak 

jsou závislé na dovozu. Proč právě my 

máme přebytek? 

Naše pozitivní energetická bilance je i výsledkem 

toho, že v 90. letech nedošlo k rozpadu ČEZ. 

Třeba v Polsku došlo k rozdrobení výrobních 

společností, které se zabývaly pouze krátko-

dobým výhledem, a neexistoval nikdo, kdo by 

sledoval ucelený vývoj státní energetiky. Malé 

subjekty z pochopitelných důvodů neinvesto-

valy – v energetice jsou investice velmi vysoké 

a jejich návratnost dlouhodobá. A tak v sou-

časnosti sice Polsko vykazuje přebytek výkonu, 

v krátké době ale dojde k trvalému odstavování 

většiny uhelných zdrojů, protože nesplňují poža-

davky na ochranu životního prostředí. Polsko 

jako exportér tak skončí brzy po roce 2010. 

V České republice je situace diametrálně jiná. 

ČEZ v 90. letech své portfolio výrazně obnovil, 

jako jediní jsme všechny uhelné zdroje kom-

pletně odsířili. Současně se podařilo dostavět 

Temelín. Skutečnost i prognózy vývoje spotřeby 

elektřiny byly v 90. letech optimistické. Před-

pokládal se de facto neomezený růst spotřeby 

řízený pouze růstem ekonomiky. Tímto způ-

sobem jsme dosáhli dočasného přebytku. Ten 

však skončí v okamžiku, kdy vzrůstající křivka 

růstu spotřeby protne současnou výkonovou 

bilanci. Exportní křivky ČEZ jasně ukazují, že vr-

chol už máme za sebou a export klesá. Musíme 

se proto připravit na období, kdy se spotře-

ba a výkonová bilance vyrovnají. Nový zdroj 

nepostavíte ze dne na den, v případě uhelné 

elektrárny trvá výstavba včetně všech povolo-

vacích procesů asi osm let. U jaderného zdroje 

hovoříme o období až patnácti let. Pokud 

bychom se v roce 2015 měli dostat na vyrov-

nanou bilanci, znamená to, že musíme zahájit 

výstavbu okamžitě. K čemuž řekněme v jistém 

slova smyslu dochází v oblasti obnovy uhelných 

zdrojů. Po roce 2020 ale budeme potřebovat 

další elektřinu, která odpovídá minimálně dnešní 

produkci dukovanské elektrárny. Postavit naši 

strategii na tom, že elektřinu dovezeme, není 

šťastná volba. V našem okolí není kde brát.

Zvyšuje silná, velká energetická společ-

nost pravděpodobnost, že se stát vypořá-

dá se svou energetickou bilancí?

V celé Evropě je stále více patrné, že určitou 

zárukou stability vývoje v odvětví energetiky je 

existence velkých, klíčových hráčů. Důvodem, 

proč ani oni v současnosti nerealizují velké 

investice, je mimořádná turbulentnost prostře-

dí. Liberalizace trhu přinesla nové podmínky, 

zamířila ke krátkodobým kontraktům a pro 

zajištění návratnosti investic je prostředí velmi 

nejisté. Svou roli sehrává vznik nové komo-

dity, v podstatě uměle vytvořené, kterou jsou 

povolenky emisí CO
2
. Obchod s nimi dává 

výhled nějakých čtyř pěti let. Otázkou je, co 

bude po roce 2012. V dané situaci tedy inves-

tovat do energetiky znamená určité riziko. Pro 

každého. Určitou jistotu do budoucna přináší 

diverzifikace vlastního portfolia zdrojů, která 

vytváří sílu společnosti. Pokud přijdete na trh 

s jedním typem výrobního zdroje, vystavujete 

se velkému riziku, že se tento zdroj v důsledku 

změn podmínek na trhu neuplatní. Proto ČEZ 

cítí potřebu mít diverzifikované portfolio – uhlí, 

jádro, plyn, obnovitelné zdroje. 

Slovensko, které je momentálně závislé 

na dovozu elektřiny, nedávno vyhlásilo, že 

zahajuje budování jaderných zdrojů a sta-

ne se exportérem elektřiny. Myslíte si, že 

my bychom mohli uvažovat o tom, že si 

udržíme pozici silného exportéra? 

Myslím si, že na export elektrické energie by 

se mělo pohlížet jako na export kteréhokoli 

jiného zboží. I při výrobě osobních automobilů 

se spotřebovává elektrická energie, a přitom 

se nad vývozem škodovek nikdo nepoza-

stavuje. Určitě není zájmem České republiky 

omezovat vývoz elektřiny. Pokud ji umíme 

vyrábět za konkurenceschopné ceny a při 

splnění veškerých environmentálních limitů, 

měli bychom s ní přicházet na trh. Znamená 

zaměstnanost, příjmy – včetně nezanedbatel-

ných příjmů do státního rozpočtu. Já osobně 

se dívám na elektřinu jako na běžnou komodi-

tu a podnikatelskou příležitost. 

MÁME JEN TŘI MOŽNOSTI

ČEZ plánoval investice do nového jader-

ného zdroje. Vláda ale ve svém prohlá-

šení stavbu nových jaderných elektráren 

odmítla. Mohou ji nahradit obnovitelné 

zdroje?

Když uvážíme potenciál obnovitelných 

zdrojů a budeme vycházet ze studií, které 

vznikají mimo ČEZ, nevidím to jako reálné. 

Ve větrných elektrárnách bychom byli ročně 

schopni vyrobit zhruba jen 2,5 TWh. Pokud 

jde o biomasu, plocha, na které by ji bylo 

možné pěstovat, je pouze 300 tisíc, maxi-

málně 500 tisíc. ha.

Vy byste chtěli pro pěstování biomasy 

10 % osevní plochy v celé republice?

Chtěli bychom takovou osevní plochu, aby to 

dávalo smysl. Všechno lze spočítat. Pokud je 

produkce z jednoho hektaru řekněme 

1 tuna, dostaneme určité terrawatthodiny... 

Když se sloupec reálně kalkulovaných výkonů 

z obnovitelných zdrojů postupně vyskládá 

řekněme k roku 2020 nebo 2030 a když ho 

porovnáme s předpokládaným – a také pečlivě 

kalkulovaným – vývojem spotřeby, závěr je 

zřejmý. I kdybychom byli mimořádně úspěšní 

v energetických úsporách, minimálně na úrov-

ni dnešní energetické koncepce, výkon bude 

stále chybět. Růst spotřeby elektřiny, jak je 

vypočítáván v různých studiích, hovoří o určité 

konvergenci růstu ke standardním ekonomi-

kám. Určitě nebude menší. Domnívám se, 

že je o nových zdrojích třeba diskutovat co 

„Mám noční 
můru z elektřiny 
na příděl“

NIKDY V ŽIVOTĚ 

NEBYL NIČÍM JINÝM 

NEŽ ŘEDITELEM. 

TVRDÍ, ŽE JADERNÁ 

ENERGETIKA JE 

PRŮSEČÍKEM 

EKOLOGICKÝCH 

A EKONOMICKÝCH 

ŘEŠENÍ. A ŽE 

V ČESKÉ REPUBLICE 

BUDE MOŽNÁ 

ELEKTŘINA NA 

PŘÍDĚL. V LEDNU 

LETOŠNÍHO ROKU 

BYL VYHLÁŠEN 

V DAVOSU MLADÝM 

GLOBÁLNÍM LÍDREM.

MARTIN ROMAN, 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

ČEZ.
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nejdříve. Pokud ztratíme pět let, už to nedožene-

me a díry ve výkonové bilanci České republiky se 

nezbavíme. 

Podle názoru ministra Bursíka se alterna-

tivní zdroje stanou v budoucnu většinovým 

způsobem výroby elektrické energie. Jak to 

vidíte vy?

Role obnovitelných zdrojů v české energetice 

bude nepochybně růst, ale vzhledem k jejich 

technickým parametrům a přírodním podmínkám 

České republiky to není možné. Zatím nemáme 

žádné signály ani na úrovni výzkumu, že by tomu 

tak v dohledné době mohlo být. 

Existuje vůbec alternativa naplnění potřeby 

bez nového jaderného zdroje?

Rozhodnutí EU říká, že k roku 2020 by měly 

být všechny zdroje v Evropě tzv. zero emition 

power. V uhelných zdrojích bychom měli ma-

ximálně snížit emise CO
2
, případně je na zá-

kladě nových technologií separovat a ukládat. 

O podobných technologiích se v tuto chvíli 

uvažuje a testují se. Předpokládáme, že plné 

průmyslové využití budou mít v roce 2020. 

Nový jaderný zdroj má oproti tomu jednu dů-

ležitou vlastnost – CO
2
 neemituje a podobné 

problémy nepřináší. Proto jsem přesvědčen, 

že jádro je opravdu energií budoucnosti a že je 

rozumné o této cestě diskutovat.

Může se stát, že pokud se nezmění přístup 

naší vlády k jaderné energii a nezmění se 

přístup Rakouska, Německa, Itálie, že se 

Evropa stane energeticky závislou na Fran-

cii, která jediná nemá s jadernou energeti-

kou problém?

Možná bychom byli překvapeni, kolik evropských 

zemí dnes už opět o jádru uvažuje. Polsko, 

Itálie, Belgie, Německo – všude tam se diskuze 

o návratu k jádru stává aktuální. Německo se už 

na nejvyšší úrovni dalo slyšet, že reálně kalku-

luje, co pro něj bude znamenat energetika bez 

jaderných zdrojů. Často se na mezinárodním poli 

setkáváme s názorem: „Máte velké zkušenosti 

s uvedením Temelína do provozu (je to jeden 

z posledních spouštěných jaderných zdrojů), 

máte obrovskou konkurenční výhodu, máte inže-

nýry, máte lidi, kteří to umějí stavět a provozovat, 

tak proč nestavíte?“ 

Lze vzhledem k prognózám situace předpo-

kládat, že po roce 2020 dojde k dramatické-

mu nárůstu ceny elektřiny?

Cena elektřiny bude určována dostupností, 

cenou primárních zdrojů jako takových a politikou 

v oblasti CO
2
. Pokud se opravdu v praxi uplatní 

poměrně striktní pravidla, která definovala Evrop-

ská komise, tak to ceny ovlivní. Navíc platí zákon 

nabídky a poptávky: čím bude elektřiny méně, 

tím bude dražší. Některé zdroje hovoří v souvis-

losti s pokrytím budoucí potřeby v Evropě o 200 

nových Temelínech, tedy o potřebě vybudování 

zdrojů, které budou mít tuto kapacitu. Evropská 

energetická základna je poměrně stará. Pokud 

neomládne, přejdeme možná od liberalizovaného 

k regulovanému trhu. 

Proč Francie nemá problémy s jadernou 

energií, když o pár set kilometrů dál je tak 

obrovská obava z jádra?

To je otázka státní politiky. EdF je zčásti 

vlastněna státem. Tato společnost je největším 

evropským exportérem, tudíž na tom vydělává 

i stát. Většinu elektřiny exportují, pokud vím, 

do Itálie, která se rozhodla, že jádro nechce. 

Ukázalo se, že z toho plyne obrovská závis-

lost. Závislost, která např. svého času vedla 

k velkému black outu. V Itálii tehdy neměli 

dostatek vlastních zdrojů na vykrytí výpadku, 

který vznikl z důvodu situace v energetických 

sítích. Následek – všude se zhaslo! 

Kdy bychom podle vás my poprvé mohli 

všude zhasnout, pokud neučiníme nějaké 

zásadní rozhodnutí?

Já nemyslím, že by bylo vhodné takhle strašit. Ale 

v situaci, která v Evropě je, by se každý stát měl 

snažit mít výkonovou bilanci vyrovnanou. 

Nezdá se vám, že je výrazný nepoměr mezi 

tím, jak se neustále zabýváme temelínskými 

problémy a vůbec nevnímáme „neproblé-

my“ v Dukovanech?

Ano. Jaderná elektrárna Dukovany patří mezi 

desetinu nejlepších jaderných elektráren na světě! 

V některých kritériích je dokonce na světě úplně 

nejlepší. Jsme na to patřičně hrdí. A Temelín? 

Každá elektrárna má dětské nemoci, když zaha-

juje provoz. Ať jaderná, nebo klasická. Potřebuje 

čas, je to nesmírně komplikované soustrojí.

Tvrdíte, že Česká republika má do bu-

doucna jen tři možnosti: novou jadernou 

elektrárnu, plynové elektrárny se závislostí 

na ruském plynu anebo proud na příděl. 

Máte někdy z představy elektřiny na příděl 

noční můry?

Jako šéf ČEZ noční můry nemám. I při těch 

špatných variantách bude ČEZ vydělávat. 

Noční můru mám jako občan Martin Roman. 

Jde totiž o ohrožení pro tuto republiku, ne pro 

ČEZ. 

Je ta katastrofická vize skutečně 

reálná?

Žádnou čtvrtou variantu prostě neznám. 

OBKLOPUJI SE PROFESIONÁLY

Od chvíle, kdy jste vstoupil do pracov-

ního procesu, jedete na plný výkon. Ve 

srovnání s průměrnými vrstevníky to je 

jako výkon jaderné elektrárny proti vě-

trné. Nebojíte se při takovém pracovním 

tempu vyhoření?

Taky si říkám, že takové pracovní tempo se 

nedá zvládnout do důchodu. To určitě ne. 

Kde berete energii?

Myslím, že to je dáno kondicí. Já jsem měl 

víc energie vždycky.

Byl jste hyperaktivní dítě?

Byl jsem lehce obézní dítě. Možná jsem měl 

více energie než ostatní, že jsem měl z čeho 

spalovat... Byl jsem rozhodně aktivnější dítě, 

než bylo tehdy žádoucí – například jsem do-

stal dvojku z mravů za vykřikování, protože 

jsem byl hrozně aktivní. Jet naplno mi při-

padá přirozené. Mám jedno heslo: ve firmě 

nepracuje nikdy nikdo více než generální 

ředitel. Takže pokud on chce, aby firma pra-

covala, tak musí sám udávat tempo. Jsem 

přesvědčen, že je iluzorní věřit, že ředitel 

může chodit do práce na devátou a ve čtyři 

z práce, a ostatní přitom chodí na sedmou 

a odcházejí v sedm. To určitě nefunguje. 

Pokud chcete firmu vybudit k nějakému 

pracovnímu výkonu, tak jedině „leading by 

example“, musíte sám jít příkladem. 

Máte tým, který si budujete a vedete 

sebou?

Ne. Tvrdím, že na každou práci je potřeba 

jiný druh týmu. Jiný druh týmu byl potřeba 

v Jance Radotín, což byl totální krizový 

management, de facto téměř oživování 

mrtvoly, a něco jiného je v ČEZ, kde se ode-

hrává růstový příběh a kde firma expanduje. 

Vždycky potřebujete tým lidí, kteří jsou na-

danými odborníky. Neobklopuji se známými 

nebo kamarády, obklopuji se profesionály 

na danou oblast.

Byl jste vybrán mezi Young Global Lea-

ders, mladé globální lídry. To je, jako by 

vám řekli: „Ty na to máš hlavu, tak teď 

s tím světem něco udělej!“ Cítíte teď 

větší odpovědnost za běh světa?

Určitá míra odpovědnosti to je, protože tato 

skupina by se neměla zabývat zvyšováním 

profitu svých vlastních firem, ale řešit dlou-

hodobé otázky světa, které budeme moci 

ovlivnit. Letos byly jedním z hlavních témat 

změny klimatu a globální oteplování. 

Globální změny klimatu se prezentují 

hlavně z ekologického úhlu pohledu. 

Řeší je mladí globální lídři také z úhlu 

pohledu prosperita versus ekologie?

Řeší. Obvyklý způsob chápání těchto prob-

lémů je podle mne dán tím, že obrovská 

spousta lidí nemá prakticky žádné informa-

ce. A je ovlivněna jenom některým, řekněme 

ideologickým a zjednodušeným pohledem 

na věc. Dneska je tohle téma určitou módní 

vlnou. Ve skutečnosti ale máme zájem na 

snižování emisí CO
2
, všichni.

Pomůže vám pozice mladého lídra ně-

jak ve vaší práci?

Speciálně networking je zajímavý z pohledu 

kontaktů a jednání v zahraničí. Když můžete 

někomu zavolat a říct: „já jsem taky globální 

lídr“, funguje to minimálně jako signál, aby 

se ten člověk s vámi sešel a naslouchal 

vám. Rozhodně jinak, než když mu zavolá 

sekretářka a požádá o schůzku.

Je výsledkem práce mladých globálních 

lídrů nějaký konkrétní návod k přežití, 

nějaká vize?

Smyslem a cílem rozhodně není jeden 

manifest, jedno prohlášení. Je to především 

platforma, na které se průběžně diskutu-

je o otázkách, které přicházejí. Vloni se 

diskutovaly jiné otázky než letos, ale obecně 

jde o otázky, které jsou propojením sociální 

odpovědnosti a ekonomiky.

Diskutuje se hodně o zapojení nadnárod-

ních korporací do práce ve třetím světě, 

o řešení záležitostí zdrojů a jejich vyčerpání, 

o globálním oteplování. Je to spíš morál-

ní než právní závazek. Jednat tak, aby to 

vedlo k naplnění principů, které mladí lídři 

odsouhlasili.

Hana Sassmannová

„Evropská energetická 

základna je poměrně 

stará. Pokud neomládne, 

přejdeme možná 

od liberalizovaného 

k regulovanému trhu.“ 

•  Vystudoval práva na Karlově uni-

verzitě a absolvoval ekonomické 

stáže v Německu a v Rakousku.

•  Ředitelem se stal poprvé ještě 

předtím, než dokončil vysoko-

školské studium – roce 1992 za-

čal pracovat jako ředitel prodeje 

českého zastoupení firmy Wolf 

Bergstrasse.

•  Dokázal vyvést z krize firmu Jan-

ka Radotín, kde na postu gene-

rálního ředitele působil pět let

•  Jeho dalším působištěm byla 

plzeňská Škoda Holding, které 

hrozil konkurz, a za pět let ji vy-

vedl z červených čísel.

•  V roce 2004 jej vláda Vladimíra 

Špidly vybrala do čela ČEZ, gene-

rálním ředitelem se stal 1. 4. 2004.

•  V roce 2006 dosáhl ČEZ pod jeho 

vedením rekordního zisku 28,8 

mld. Kč, a stal se tak historicky 

první českou firmou, která vydě-

lala více než 1 miliardu eur.

•  V lednu 2007 získal jako třetí 

Čech v historii titul Young Global 

Leader.

•  Je ženatý, má dvě dcery.

Martin Roman (37)

ZÁKAZNÍCI ČEZ 

Česká republika 

3,5 mil. odběrných míst 

Bulharsko 

1,9 mil. zákazníků

Rumunsko

1,4 mil. zákazníků

Celkem

6, 8 mil. zákazníků
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OZE 2%

Plynové 3%

Jaderné
31%

Uhelné 64%

 

Elek. a tepl. 
- CZT 39%

Lokál. kotle 
- DZT 45%

Výtopny  
- CZT 16%
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VYSLOVIT SPOLEČNÝ 

NÁZOR PODNIKATELŮ 

NA TÉMA EKOLOGIE 

VERSUS ENERGETIKA NENÍ 

JEDNODUCHÉ. ČLENY 

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 

ČR JSOU JAK ENERGETICKÉ 

A TĚŽAŘSKÉ GIGANTY V ČELE 

S ČEZ, TAK DISTRIBUTOŘI, 

ODBĚRATELÉ, ALE I FIRMY 

PODNIKAJÍCÍ V OBLASTI 

EKOLOGIE, ZPRACOVATELÉ 

BIOMASY A VÝROBCI 

TECHNOLOGIÍ PRO VYUŽITÍ 

ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ 

ENERGIE. 

Obnovitelné 
zdroje by 
neměly být 
součástí 
energetické 
bilance

ENERGIE PRO ČESKO

je v podstatě naplněná. Tam, kde bylo reálné 

s úměrnými náklady i dopadem na krajinu po-

stavit přehrady s využitím pro výrobu energie, 

se tak stalo. 

Pro výstavbu větrných elektráren u nás není 

ani dostatek vhodných lokalit, ani dost silné 

a pravidelné větry.

Solární energie v našich podmínkách má 

spornou návratnost. Solární zařízení je 

ideální pro ohřev vody, popřípadě s tím 

spojené vytápění, ale ne pro vlastní 

výrobu elektrické energie. Vy-

užití lze předpokládat spíše 

v soukromé sféře, pro 

potřeby domácností.

Spalování bioma-

sy? „Možnosti jsou 

v našich podmínkách 

také omezené,“ míní 

Hrabák. „Především 

množstvím dispo-

nibilní půdní plochy, 

navíc biomasu 

nemůžeme pěstovat 

jen pro potřeby ener-

getiky. Další slabinou 

je, že neumíme garan-

tovat cenu vstupů – za 

poslední období vzrostla 

cena biomasy na českém 

trhu na dvojnásobek.“

Nadějí může být rychlý rozvoj 

nových technologií a zefektivnění 

všech součástí energetiky, tedy nejen 

výroby, ale především distribuce a spotře-

by. „Dle mého názoru by obnovitelné zdroje 

neměly být součástí energetické bilance. 

Měly by ji vylepšovat, ale energetická 

bilance našeho státu na nich nemůže být 

postavená,“ dodává. 

Cesta z pasti

Je tedy naše energetika v pasti? I expert při-

pouští, že pokud bychom brali doslova vládní 

prohlášení, snadno může vzniknout dojem, že 

energetická bilance je ohrožena. Podle jeho 

mínění existují dvě perspektivní cesty. Přesněji 

řečeno – dva směry jednoho společného řeše-

ní. Nikoli – buď a nebo, ale synergie.

Za prvé zvyšování účinnosti. Tedy zefektivně-

ní výroby, zvyšování účinnosti při distribuci, 

úspornost při spotřebě. V rámci Evropské unie 

se uvádí potenciál možných úspor vyšší než 

20 %. Každý podnikatel by si měl ve vlastním 

zájmu nechat vypracovat energetický audit, 

který zmapuje místo spotřeby a naznačí cesty 

ke snížení energetické náročnosti. Povinnými 

energetickými audity prošla řada firem, ale uvá-

dění výsledků doporučených změn do praxe 

je hodně 

ne-

důsledné. 

„Energetický audit není levný proces,“ dopl-

ňuje Hrabák. „Proto nechápu, že si podni-

katel nechá audit udělat a doporučení pak 

nerealizuje. Šetření energií stále ještě není 

vnímáno jako priorita, podle mého názoru 

ani ze strany státu. I když si stěžujeme, že 

energie je drahá, pořád ještě v poměru cel-

kových výrobních nákladů nehraje takovou 

roli, aby všichni podnikatelé cítili potřebu to 

řešit.“

Druhou cestou pro budoucnost je další 

rozvoj jaderné energetiky, tedy budování 

přinejmenším jednoho dalšího bloku JE 

Temelín. Hrabák se nevyhýbá ani otázce 

prolomení stávajících těžebních limitů.

„Na otázku, zda zachovat limity, podle 

kterých budou zdroje hnědého uhlí vyčer-

pány do roku 2035, vám musím odpovědět 

také otázkou: Budeme v roce 2035 ještě 

žít v této zemi? Pak se bez prolomení 

limitů neobejdeme. Protože bez energie to 

nejde. Pokud přístup k limitům a jaderné 

energetice nezměníme, budeme mít vážné 

energetické problémy, a to si žádný vyspělý 

stát nemůže dovolit. Naše chování musí být 

v tomto směru dáno pudem sebezáchovy, 

ekonomicky nemůžeme žít z roku na rok.“

Zisk ekologický versus ekonomický

Vraťme se ještě k tématu úspor a účinnosti 

spotřeby. Inspiraci nabízejí příklady z praxe 

firmy ITES. V loňském roce firma investovala 

25 milionů Kč do optimalizace energetického 

a tepelného hospodaření kladenské nemoc-

nice. Předpokládá, že náklady na energie 

se od letošního roku sníží o 18 %. Do řešení 

tepelného hospodářství obce Stochov bylo 

investováno 35 milionů s cílem snížit spotřebu 

paliv a energií. Předpoklad úspor je přibližně 

15 %. Metoda EPC umožňuje klientům 

financovat náklady z budoucích úspor. 

Právě tato metoda může být pro 

firmy řešením při realizaci doporu-

čení energetických auditů. 

Podle Hrabáka by měly vý-

raznější roli sehrávat dotační 

programy, ať už státní, nebo 

evropské, a také banky. 

Energetická opatření mívají 

delší dobu návratnosti než 

4–5 let, které jsou obvyklou 

dobou pro splácení bankov-

ních podnikatelských úvěrů. 

Navíc v některých případech 

není při změně technologie 

přínos finanční, ale ekologický 

– například při změně kotelny z uhlí 

na plyn. V takových případech zatím 

chybí systém, který by podnikatelům 

jednoznačně pomohl s financováním. 

Pozitivní roli by tu mohly sehrát i nárokové 

dotace, o kterých hovoří ministr životního 

prostřed Bursík.

Jak expert Hospodářské komory ČR hodnotí 

cenovou politiku ČEZ vůči podnikatelům? „Po-

kud bychom chtěli kritizovat cenové nárůsty 

ČEZ, měli bychom vědět, proč se tak chovájí,“ 

říká Hrabák. „Když vím, že budou muset v do-

hledné době výrazně modernizovat prakticky 

všechny tepelné elektrárny, chápu, že na to 

musí získat prostředky. Navíc tak velká firma 

nemůže jet na doraz, být ekonomicky slabá, 

musí mít dost velkou rezervu – dovedu si 

představit, že i jim řada odběratelů dlu-

ží. Pokud jde o výši zisku nebo vyplácení 

dividend, to nebudu komentovat. Takže chci 

věřit, že cena elektřiny je optimální a od-

povídá tomu, co ČEZ potřebují pro provoz 

a strategický rozvoj.“

Hana Machačová

Všichni podnikatelé mají své oprávněné před-

stavy a požadavky na to, jak by měla energe-

tika vypadat. Tyto požadavky se ale mohou 

diametrálně lišit. Energetický expert a člen 

představenstva HK ČR Ing. Václav Hrabák 

vysvětluje: „Myslím, že při hledání stanoviska 

komory k této problematice bude snazší vyjít 

z toho, co podnikatelé potřebují. Právě v tom 

jsou si všechny podnikatelské subjekty velmi 

podobné. Všichni potřebují, aby v daném 

okamžiku měli k dispozici dostatečné množství 

energie v dostatečné kvalitě. V premise, v da-

ném okamžiku‘, tedy kdykoli já to potřebuji, je 

jeden z hlavních problémů energetiky. Elektric-

kou energii nelze skladovat, musí být vyráběna 

permanentně v dostatečném množství. A to je 

také nejslabší místo alternativních zdrojů.“

Václav Hrabák se věnuje energetice celý život. 

Od studií byl věrný kladenské Poldi, počátkem 

90. let pak začal s podnikáním. Jeho firma 

ITES začínala budováním kotelen střední veli-

kosti a systémů ústředního topení, postupně 

se činnost rozšířila i o provozování tepelných 

soustav, dnes je také výrobcem elektrické 

energie a dodavatelem ČEZ. Z původních tří 

se rozrostla na dnešních 150 zaměstnanců. 

Ing. Václav Hrabák se při optimalizaci energe-

tického hospodářství firem i obcí každodenně  

setkává v praxi s tím, co 

se stává jedním z klíčo-

vých témat vysoké politiky. 

Jeho pohled zdola může 

být v mnohém inspirativní 

i proto, že procestoval kus 

světa a problém vidí v širších 

souvislostech.

„Nejsem členem strany zele-

ných ani ekologický aktivista. 

Přesto jsem přesvědčený, že 

ekologické problémy, vážně 

ohrožující budoucnost celé 

planety, jsou tvrdá realita,“ 

říká. „Já vidím naši největší 

slabinu v nedostatku osvěty. 

V tom podle mého názoru 

zatím selháváme. Chybí 

dostatečně plošná osvěta 

zaměřená nejen do pod-

nikatelské sféry, ale na všechny obyvatele. 

Pomohla by jim uvědomit si, že energetika je 

složitý problém, nebojím se říci složitá věda. 

A její dopady na životní prostředí je třeba 

minimalizovat.“

I proto hospodářská komora připravuje o ener-

getice pracovní konferenci, která se uskuteční 

17. 5. v Praze.

Role obnovitelných zdrojů je omezená

Podle Evropské komise by do roku 2020 mělo 

být v Evropě 20 % energie vyráběno z obno-

vitelných zdrojů. Státní energetická koncepce 

z roku 2004 předpokládá, že ČR by v roce 

2030 mohla dosáhnout pokrytí 15–16 % své 

energetické potřeby z obnovitelných zdrojů. 

Václav Hrabák hodnotí reálnost těchto pro-

gnóz opatrně: „V rámci Evropy si netroufám 

posuzovat, nakolik jsou požadavky Evrop-

ské komise reálné. Chci věřit, že jejich tvůrci 

vycházeli z reálných poznatků. Ale pro naše 

podmínky je to nereálné. I poslední náhled 

expertní komise ministerstva průmyslu proka-

zuje, že toto nelze splnit.“ I přes vstřícný postoj 

k ekologickým hlediskům má výhrady k plošně 

uplatňovaným direktivám. Je správné, že 

Evropská komise určila směr pro evropskou 

energetiku, jasně deklarovala, že se musíme 

zabývat i obnovitelnými zdroji. Není možné 

obecně zatížit všechny stejnými závazky, uplat-

nit na všechny stejné požadavky a parametry. 

Je třeba brát ohledy na specifika každé země. 

Každý region má určité geografické podmínky, 

které jsou dané a nezměnitelné. 

Při posuzování možnosti využití alternativních 

zdrojů se tak dostáváme k notoricky známým 

skutečnostem:

Energetická kapacita českých vodních toků 

Chci věřit, že cena 

elektřiny je optimální 

a odpovídá tomu, co 

ČEZ potřebuje pro 

provoz a strategický 

rozvoj. 

Energetický expert a člen 

představenstva HK ČR 

Ing. Václav Hrabák 

Zdroj: MPO 2006Zdroj: MPO 2006
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při řešení energetických problémů dominantní 

charakter.

Jednoznačným požadavkem směrnice je, aby 

distributoři a prodejci energie:

•  propagovali energetické služby a zajišťovali 

jejich nabídky konečným zákazníkům,

•  propagovali provádění energetických auditů 

nebo opatření ke zvýšení energetické účin-

nosti,

•  přispívali do fondů, z nichž budou dotována 

opatření zvyšující energetickou účinnost 

a podporován rozvoj trhu s úsporami 

energie.

Alespoň jedna ze tří výše uvedených aktivit 

musí být splněna a záleží na každém členském 

státu, kterou aktivitu si vybere.

Neplaťe tam, kde nemusíte

Vhodné využití směrnice dává šanci se 

mnohem více zaměřit na poskytování 

energetických služeb, které se přímo za-

bývají především realizací technologických 

opatření. 

Nejvýznamnější podobou poskytování ener-

getických služeb je metoda EPC (z angl. 

výrazu Energy Performance Contracting). Při 

značném zjednodušení lze základní princip 

popsat tak, že majitel objektu bez toho, aby 

sám vynaložil nějaké prostředky, zmoderni-

zuje zařízení budovy a zefektivní její provoz 

s tím, že po několik let platí stejnou nebo 

nižší částku, kterou platil za energii před 

modernizací. Prostřednictvím částky odpo-

vídající snížení provozních nákladů splácí 

vynaložené investiční prostředky. Riziko, že 

úspory nebudou dosahovat předpokládané 

výše, nese firma energetických služeb. Ta-

ková firma je často označována jako ESCO 

(opět z angl. Energy Services Company) 

a jako dodavatel nové technologie pak na 

její provoz dohlíží, či jej přímo řídí.

V podstatě lze rozlišit dva základní druhy 

energetických služeb. Komplexnějším je po-

psaná metoda EPC, kdy instalované zařízení je 

převáděno do majetku vlastníka budovy hned 

po zprovoznění rekonstruovaného systému, 

které je obvykle datem zdanitelného plnění 

souvisejícího s instalací nového zařízení. Jde 

tedy většinou o rozložené splácení investice 

při zárukách za dosažení sjednaného objemu 

úspor energie.

Druhým způsobem je dlouhodobý pronájem 

energetického zdroje nebo také energetický 

kontrakting. Jeho cílem jsou především zdroje 

tepelné energie. Firma energetických služeb 

si daný zdroj pronajme, rekonstruuje jej a po 

dobu pronájmu poskytuje vlastníkovi objektu 

tepelnou energii za úplatu.

Veřejný sektor představuje pro poskytování 

energetických služeb velký potenciál. Důvo-

dem je poměrně velká stabilita, nepodléhání 

konjunkturálním vlivům a snadněji předvídatel-

ná spotřeba energie. 

Aktivity Hospodářské komory ČR

Snaha o výraznější prosazení poskytování 

energetických služeb je v současnosti stále 

výraznější. Tento moderní evropský trend se 

projevuje i u nás. Jeho výsledkem je i vznik 

samostatné asociace firem na poskytování 

energetických služeb, která byla zastřešena 

Hospodářskou komorou ČR a jejím viceprezi-

dentem Františkem Holcem. Zároveň byla při 

HK ČR založena Pracovní skupina pro EPC, 

která se schází za účasti zástupců firem ener-

getických služeb, zástupců státní správy a zás-

tupců poradenských firem pro oblast úspor 

energie (SEVEn a Enviros). Díky jejímu působení 

se podařilo vyjasnit řadu problémů týkajících se 

legislativních, daňových či procesních otázek 

uzavírání smluvních vztahů pro poskytování 

energetických služeb nebo otázek přípravy 

a průběhu výběrových řízení pro veřejné zakáz-

ky na poskytování energetických služeb.

Soutěž o nejlepší energetické služby

Velmi čerstvou aktivitou, mající základ v uvede-

né pracovní skupině, je soutěž o nejlépe využité 

energetické služby. Soutěž vyhlásila v lednu 

2007 Hospodářská komora ČR s cílem podpo-

řit využívání energetických služeb se zárukou ve 

státním sektoru.

Zároveň je soutěž pořádána v návaznosti na 

již zmíněnou směrnici Evropského parla-

mentu a Rady EU o energetické účinnosti 

u konečného uživatele a o energetických 

službách. V rámci soutěže bude posuzová-

no dílčí plnění uvedené směrnice za každý 

rezort a mezirezortně bude hodnoceno 

snižování energetické náročnosti a rozsah 

využití energetických služeb. Během roku 

2007 dojde k úvodní fázi soutěže, ve které 

mohou být jednotlivým rezortům poskytnu-

ty informace o cílech a podobách soutěže 

a o očekávaných výstupech při poskytování 

energetických služeb. Pro dané aktivity byla 

HK ČR pověřena společnost SEVEn, aby pos-

kytovala potřebné informace. V letech 2008 

až 2017 pak proběhne standardní období 

soutěže. V něm bude hodnocena příprava 

energeticky úsporných projektů, podoba 

sjednaných smluvních podmínek včetně 

rozsahu záruk za úspory a účinnosti po 

jejich realizaci. Mezi hodnotící kritéria bude 

kromě jiných patřit počet úspěšně zadaných 

projektů a uzavřených veřejných zakázek 

na realizaci energeticky úsporných projektů 

řešených formou poskytování energetických 

služeb se zárukou v daném roce. 

hol

Hospodářská komora ČR jde této iniciativě 

vstříc a výzývá státní instituce ve všech re-

zortech, aby soutěžily o nejvhodnější využívání 

energetických služeb, a snižovaly tak na jedné 

straně účty za energii a na druhé straně nega-

tivní vlivy na životní prostředí. 

Obecný přístup k úsporám

V současné době se termín úspory energie 

stává vysoce frekventovaným pojmem. Zní 

všude a v každé souvislosti. Není divu, bez 

úspor to prostě dál nepůjde. Stávájí se zásadní 

otázkou především u budov, jejichž energe-

tická spotřeba je velmi vysoká. Zateplování 

a výměna oken patří mezi nejčastější investice 

mající hospodaření s energií vylepšit. Jenže... 

Podobná stavební opatření si žádají poměrně 

velké objemy investic. A v souvislosti s tím 

lze jen obtížně uvažovat o reálné návratnosti 

vynaložené investice z uspořených nákladů, 

protože se obvykle jedná o dobu 15 let a více. 

Druhou cestu úspor znamenají technologická 

opatření, při nichž jsou objemy potřebných in-

vestičních prostředků na mnohem nižší úrovni. 

Bohužel, ve srovnání s masivním zateplováním 

budov je o instalaci technologických opatření 

ze strany dodavatelů, ale i majitelů objektů 

mnohem slabší zájem. Přitom například nový 

regulační systém topné soustavy, změna 

systému vytápění, využití obnovitelných zdrojů 

energie apod. – to vše znamená kratší dobu 

návratnosti a efektivněji vynaložené peníze.

EU o energetických službách

S výše uvedeným jsou v souladu principy nové 

směrnice, kterou přijala v oblasti energetiky 

Evropská unie. Jde o směrnici Evropské-

ho parlamentu a Rady EU č. 2006/32/ES, 

o energetické účinnosti u konečného uživatele 

a o energetických službách. Hlavními záměry 

směrnice jsou:

•  zlepšit dostupnost energetických služeb,

•  spojit možné vyšší zisky distributorů energie, 

provozovatelů distribučních soustav a ma-

loobchodních prodejců energie spíše s pro-

dejem energetických služeb co největšímu 

počtu uživatelů než s prodejem co největšího 

množství energie jednotlivým zákazníkům,

•  zavést podporu energetických služeb na 

základě dobrovolných dohod mezi zúčast-

něnými podnikatelskými osobami a subjekty 

veřejného sektoru.

Uvedené záměry směrnice by měly být zapra-

covány členskými státy EU do prvního Akčního 

plánu energetické činnosti do konce června 

2007. Hlavní smysl přístupu řešeného směr-

nicí je v posunu oblasti úspor mezi nástroje 

srovnatelné s výrobou energie, která má zatím 

NA ZÁKLADĚ 

SMĚRNICÍ EVROPSKÉ 

UNIE O ENERGETICKÉ 

ÚČINNOSTI 

A O ENERGETICKÝCH 

SLUŽBÁCH 

SE ČESKÁ REPUBLIKA 

ZAVÁZALA SNÍŽIT 

SPOTŘEBU ENERGIE 

MEZIROČNĚ 

MINIMÁLNĚ O 1 % A VE 

STÁTNÍM SEKTORU 

DOKONCE O 1,5 %. 

JEDNODUCHÉ TO 

ROZHODNĚ NEBUDE!

Veřejný sektor představuje pro poskytování 
energetických služeb velký potenciál.

Půjde stát příkladem 
v úsporách energie?

Potenciál úspor energie v konečné spotřebě energie (TJ) v letech 2006 – 2009

Zpracovatel-

ský průmysl

Domácnosti Doprava Zemědělství Terciární 

sektor

Celkem

Potenciál úspor 

bez podpory
3560 2130 240 150 530 6970

Potenciál úspor 

s podporou
11 270 19 040 180 270 6760 38 330

Ekonomicky 

nadějný potenciál 

celkem

14 830 21 170 420 420 7290 45 300

Roční průměr 3708 5293 105 105 1823 11 325

% úspor z roční 

konečné spotřeby
0,7–0,8 % 1,8–2,4 % 0,1 % 0,2–0,3 % 1,1–1,6 % 1,1–1,2 %

Zdroj: SRC 2000, Územní energetické koncepce
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Představte si, že...
SPOČÍTALI JSME, KOLIK MŮŽE MALÁ FIRMA UŠETŘIT 

PŘI POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ NA SPOTŘEBĚ 

ENERGIÍ. POZOR, TOTO NENÍ TRIK, TO JE REALITA! 

TÉMA

... svítíte úspornými žárovkami 

Celkem je ve firmě 60 klasických žárovek po 

100 W x 2 hodiny denně x 251 pracovních 

dnů/rok x 4 Kč za 1 kW = 12 048 Kč/rok.

Úsporné žárovky ušetří až 80 % energie proti 

stávajícím typů a vydrží 10x déle. 

Při užití úsporných žárovek úspora 

80 % = 9640 Kč/rok

... všechny vaše spotřebiče 

jsou ve třídě A+

Třída A je nutnost, spotřeba chladničky 

0,76 kW/24 h, třída A+ (horší kvalita se 

pohybuje kolem 1,0 kw za 24 hodin)

Úspora je 365 Kč za chladničku/rok při 

použití energetické A+ třídy.

U ostatních spotřebičů cca 340 Kč/za rok.

... používáte nejmodernější počítače, 

monitory, tiskárny...

Luiz Andre Barroso, který má na starosti 

IT infrastrukturu Google, tvrdí, že je nutné 

se spotřebou elektrické energie něco 

udělat. „Pokud se během několika let 

nezmění výkon procesoru na jeden watt 

příkonu, ceny za energii hravě převýší vý-

daje za hardware,” říká Barroso. Naštěstí 

Intel i AMD potvrdily, že se nyní velmi 

silně zaměřují na snížení energetické 

spotřeby procesorů, které vyrábějí. Nová 

mikroarchitektura Merom dovoluje snížit 

příkon jednoho procesorového jádra na 

31 W tj. čtvrtinu současné spotřeby.

Počítejme jako základ cca 225 W 

příkonu průměrného počítače, běží cca 

8–9 hodin denně tj. při ceně cca 4 Kč za 

1 kWh energie se dostaneme k měsíční 

spotřebě energie na 1 počítač přibližně 

160 Kč. 

18 počítačů = 2916 Kč/měsíc.

Pokud se příkon sníží o 50 % = 1458 Kč 

= roční úspora = 17 500 Kč.

Další úspora na spotřebě monitorů a tis-

káren: cca 4500 Kč.

red

Úspora 
elektrické 

energie za rok: 
32 345 Kč

Úspora za plyn za rok:
11 700 Kč

Celkem: 

44 045 Kč

Modelová firma zabývající 
se službami, nikoli výrobní 
činností. USPORA, s. r. o.

Počet zaměstnanců: 17

Kancelářská plocha: 219 m2 

(celkem 7 kanceláří, 1 zasedací míst-

nost, 4x WC, 1x kuchyňka, 3x chodba)

Radiátorů: 15 ks

Žárovky: 60 ks

Elektrické spotřebiče: 2x lednice,

2x varná konvice,

2x TV,

4x tiskárna,

2x kopírka,

18x počítač + 18 x monitor,

1x server,

1x scanner,

4x ostatní přístroje,

52 000 Kč 
platí ročně za elektrickou energii. 

57 000 Kč 
platí ročně za topení plynem. 

+ ohřev vody.

celkem:

109 000 Kč

... topíte digitálně řízeným kotlem, na 

radiátorech máte termostatické hlavice 

Obecně platí, že každý stupeň nad 20 °C 

znamená asi 6 % spotřeby energie navíc.

Instalací termostatických hlavic na radiátory 

v kombinaci s vhodným regulátorem výkonu 

kotle můžete jednoduše ušetřit až 15 % vzác-

ného tepla + snížení teploty o 1 stupeň 6 % = 

celkem 21% úspora tj. 11 700 Kč.

ENERGIE PRO ČESKO

Projekt z vesnice na konci světa

Starostou Jindřichovic pod Smrkem je Petr 

Pávek, mladý ekolog a nadšenec. Spolu s ko-

legy okamžitě začal hledat cesty pro rozvoj 

obce. Jednou z nich měla být právě její ener-

getická samostatnost. Šlo ale o pilotní projekt, 

nikdo z energetiků nebyl zpočátku ochoten ho 

ani spočítat. „Nemůžete se jim divit,“ vysvětluje 

starosta Petr Pávek. „Byli odchovaní socialis-

tickým pohledem – všechno musí být „bolšo-

je“, jinak je to podezřelé. Sehnali jsme peníze, 

abychom nechali projekt spočítat a připravili 

studii. Zadání: Energeticky soběstačné území 

na bázi obnovitelných zdrojů. Nikdo od nás 

podobnou zakázku nechtěl vzít. Nakonec jsme 

sehnali jednoho energetika - auditora, který se 

tím s velkou skepsí začal zabývat. Na konci 

práce nám řekl, že je sám velice překvapený. 

Výpočty prokázaly, že území je teoreticky 

schopné při využití všech obnovitelných zdrojů 

žít samo ze sebe.“ 

Topení? U nás je zdarma!

Jako první postavili v Jindřichovicích pod 

Smrkem kotelnu na spalování biomasy, 

konkrétně štěpky. 

Dnes už vytápějí zdarma čtyři obecní bu-

dovy, teplo i prodávají. Jejich model může 

fungovat v každé vesnici v Čechách. Dalším 

krokem prozíravých zastupitelů byly větrné 

elektrárny. 

Využítí větru při výrobě energetické energie, 

doplňková alternativa k zastaralým nebo 

k životnímu prostředí nešetrným zdrojům 

energie. Problematické kupodivu není jen 

zajištění financování projektu, ale i obstarání 

kvalitních technologií. 

Petr Pávek zjezdil celou Evropu. „Firmu, 

pro kterou jsme se nakonec rozhodli,“ říká, 

„právem považujeme za nejlepší na světě. 

Má technologický náskok mnoha let. Naše 

obec dnes provozuje dvě nejmodernější 

větrné elektrárny v zemi.“ 

 Co si sami vyrobíme, zase zpátky 

odkoupíme

V květnu 2003 začaly dvě větrné elektrárny v Jin-

dřichovicích pod Smrkem dodávat elektrickou 

energii do veřejné sítě. Problém je, že vesnici ne-

patří rozvodná síť. Elektřinu, kterou vyrobí, proto 

prodávají ČEZ, a od nich ji kupují zpět. Prodávají 

za 3 koruny na kWh, nakupují v režimech pro 

obce a domácnosti. Neexistuje jiné řešení. ČEZ 

zpočátku nejevil ani zvláštní zájem jindřichovické 

elektrárny do sítě připojit. „Stále jsme jednali,“ 

vysvětluje Petr Pávek. „S jistou mírou nadsáz-

ky jsem jim tehdy tvrdil, že ČEZ rozvodné sítě 

vyvlastním. Nechám udělat referendum, za kolik 

lidé chtějí elektřinu vykupovat. Oni se tomu sice 

smáli, ale naše elektrárny do sítě připojili. Dnes 

už je to standardní procedura. Investoři narážejí 

obvykle už jen na spoustu předsudků, které se 

v Česku v této souvislosti šíří.“

Paradoxně stojí na jedné straně ti, kteří hájí 

obnovitelné zdroje. Na druhé jsou argumenty, 

tvrdící, že větrné elektrárny zabíjejí ptáky, neto-

pýry, obtěžují hlukem zvěř, navíc narušují krajinný 

ráz. Petr Pávek bydlí v těsném sousedství jedné 

z elektráren. A má jednoznačný názor: „Je to 

pitomost,“ říká. „Za čtyři roky jsme u nás nenašli 

jediného mrtvého ptáka, zvěř 

v klidu chodí kolem elektráren a já sám mám 

ložnici tři sta metrů od ní a nic mě neruší! 

A pokud jde o krajinný ráz? S tou filozofií by 

nikdy nebylo možné postavit třeba Ještěd, 

nový kostel, jedinou horskou chalupu! Najdete 

lidi, kterým se stavby vyloženě líbí. Jiné možná 

odpuzují, nevím. V každém případě nás jen 

v prvním roce navštívilo 15 000 lidí. Dnes se 

jejich počet ustálil na 10 000 návštěvníků ročně. 

U paty jedné z elektráren jsme proto postavili 

Ekologické informační centrum. Jezdí sem 

nejen školy, ale i zastupitelé jiných obcí. Každá 

zkušenost je totiž přenositelná. Majitelem malých 

elektráren může být přímo obec, jinde mohou 

patřit soukromým osobám. Sám zastávám ná-

zor, že každý investor je schopen odvádět jistou 

částku do obecní pokladny. Každý z našich 

projektů je přenesitelný jinam. Je dobré, když se 

návštěvníci dozvědí, že jedou-li malé elektrárny 

v Jindřichovicích na plný výkon, zásobují dnes 

elektrickou energií celou oblast Frýdlantska.“ 

Cílovou vizí stoupenců obnovitelných zdrojů 

energie je stoprocentní obnovitelnost výroby 

energie. Nevědí, zda to bude za deset, dvacet 

nebo za sto let ale cílová vize podle nich musí 

být takto jednoznačná. 

aš

V JINDŘICHOVICÍCH POD SMRKEM ŽIJE 
662 OBYVATEL. PRÁVĚ TADY VZNIKL PROJEKT, 
KTERÝ SVÉHO ČASU V ČEZ, MEZI PLYNAŘI 
A MNOHÝMI POLITIKY VYVOLAL PANIKU.

V Jindřichovicích pod Smrkem mají jednu kotelnu na biomasu a dvě 
větrné elektrárny. Výroba elektrické energie se tady pohybuje cca v roz-
mezí 95 000–180 000 kWh v měsíci. Výrazně vyšší výrobu zajistil v lednu 
2007 orkán Kirill. V obci tehdy vydělali přes milion korun. Ing. Petr Pávek 
je od 1. února letošního roku náměstkem ministra pro místní rozvoj. 
V Jindřichovicích je stále starostou. Svého času zakázal státním úřední-
kům vstup do obce. Dnes je sám státním úředníkem. „Vždycky jsme ale 
byli velmi liberální,“ směje se a do obce se může vracet...

Ne všechno musí 
být „bolšoje“
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TÉMA

tom se přepravuje tankery - stej-

ně jako ropa - de facto kamkoliv.

To je hodně drahá záležitost...

Klaus Homann: Nákladové 

poměry se v posledních třiceti 

letech podstatně změnily. Ještě 

před pár lety platilo, že až 

při vzdálenosti 5 tisíc km je 

transport zkapalněného plynu 

levnější než přeprava trubkou. 

Ale tankery a také zkapalňovací 

zařízení mají stále větší kapacitu, 

na druhé straně přeprava potru-

bím se zdražila. Takže bod zlomu 

mezi dvěma možnostmi přepravy 

se stále posunuje ke kratší vzdá-

lenosti, tj. v současnosti 2,5 až 3 

tisíce km.

Takže se současnou přepra-

vou plynovodem z ruských 

nalezišť se už cena 

vyrovnala? 

Klaus Homann: Uvažuje se, že 

z nalezišť na severu Ruska by se 

přepravoval plyn pouze tankery. 

Pro producenta to má i další 

výhodu – přeprava zkapalněné-

ho plynu je daleko flexibilnější, 

skoro jako u ropy. V důsledku 

to povede k tomu, že se po 

celém světě budou ceny plynu 

vyrovnávat. A producenti budou 

upřednostňovat ty oblasti, které 

budou ochotny nejvíce zaplatit. 

Vzdálenost od naleziště nebo 

zdroje nebude relevantní údaj 

pro cenu plynu.

PLYN JEN PRO ŠPIČKOVOU 

ELEKTŘINU

To nakonec vypadá jako další 

možné ohrožení v pokrytí naší 

potřeby plynu.

Klaus Homann: Nemyslím, že 

by bylo dobré strašit katastro-

fickými vizemi, když dodávky 

byly plynulé skutečně i v období 

studené války. Určitě ale je na 

místě vnímat, jak narůstá podíl 

zemního plynu na zásobování 

energií. Evropa ovšem potřebuje 

diverzifikovaný energetický mix. 

Plyn má tradičně dobré uplatnění 

v domácnostech, ve vytápění, 

v malých a středních podnicích. 

To jsou a nadále by měly být 

primární spotřebitelské sektory. 

Ve výrobě elektřiny by mělo být 

využití plynu omezeno na špič-

kovou výrobu a na kogenerační 

zařízení, ale nemůžeme v  perio-

dách střední energetické potřeby 

začít plynem vytěsňovat ostatní 

paliva, například hnědé uhlí či 

atomovou energii. Politici měli 

tendenci si myslet, že hnědé uhlí 

a atomová energie jsou politicky 

obtížná témata a plyn se jeví jako 

snadné řešení. Plynová elekt-

rárna nepředstavuje extrémně 

velkou investici, ekologicky je 

v pořádku; v některých zemích, 

například v Anglii, vedlo toto 

uvažování k chybnému vývoji 

a tak vysokému podílu plynových 

zdrojů na energetické bilanci, 

že to může být nebezpečné. 

Evropská politika potřebuje 

dobrý mix primárních energe-

tických zdrojů. A z tohoto úhlu 

pohledu bylo nedávné krátké 

přerušení dodávek z Ukrajiny 

velice prospěšné, protože politici 

začali s tímto tématem zacházet 

daleko citlivěji.

Co si myslíte o názoru pana 

Paroubka, že by někdo z čes-

kých politiků či vlády měl jet 

do Ruska vyjednat nižší ceny 

plynu pro dodávky do České 

republiky?

Klaus Homann: Je samozřejmě 

důležité, aby se politici zabývali 

energetickou tematikou. Podle 

mne toto ale  není věcí vlády. 

Existují společnosti, které plyn 

nakupují, a cena je věcí jejich 

smluv s producenty. To by 

vláda musela založit společnost, 

která by nakupovala plyn za 

jinou cenu, a potom by vlast-

ně konkurovala plynárenským 

firmám včetně RWE Transgas. 

Taková forma státní účasti nikde 

v Evropě neexistuje, naopak se 

všechno liberalizuje.

Jsou podle vás reálné před-

povědi o nárůstu energetické 

potřeby Ruska do té míry, že 

sami spotřebují veškerý plyn, 

který vytěží?

Jan Nehoda: Já bych to neviděl 

nijak katastrofálně. Zatímco ově-

řené světové zásoby ropy jsou 

řádově na 70 let, zásoby plynu 

vydrží na 150 až 200 let, a to se 

v nich neuvažuje o plynových 

hydrátech, které zatím neumíme 

ekonomicky využívat. Technolo-

gie na využití hydrátů se ale stále 

zdokonalují. Dovoz zkapalně-

ného zemního plynu do Evropy 

se v příštím desetiletí pravděpo-

dobně výrazně zvýší. Na druhou 

stranu zásoby plynu leží většinou 

v oblastech, které z politického 

hlediska hodnotíme jako ne zcela 

stabilní a Evropa nemá dostateč-

né vlastní zásoby. Uvidíme, jak 

v tomto směru změní evropskou 

situaci nová naleziště v Maďar-

sku.

Rakousko se rozhodlo posta-

vit svou energetickou bilanci 

na plynových elektrárnách. 

RWE v roce 2002 při koupi 

Transgasu také deklarova-

lo zájem budovat v České 

republice plynové elektrárny. 

Změnily se od té doby plány?

Klaus Homann: Využití plynu je 

podle našeho názoru rozumné 

orientovat jednak do energetic-

kých špiček, protože plynové 

elektrárny umožňují během půl 

hodiny dát elektřinu do sítě 

a stejně rychle je zase vypnout. 

A za druhé do kogeneračních 

zařízení, kde se vyrábějí součas-

ně elektřina a teplo. Ale nepo-

važujeme za vhodné zvyšovat 

podíl plynových zdrojů v základní 

energetické bilanci. Rakousko 

má jiný energetický mix, hodně 

vodních elektráren, jejichž výkon 

kolísá a musí být vykrýván jinými 

zdroji. To v Česku ani v Německu 

téměř nemáme. Česká republika 

a Německo mají hodně společ-

ného, pokud jde o hnědé uhlí. 

Měli bychom více hájit hnědé uhlí 

jako důležitý zdroj pro výrobu 

elektřiny. I když to samozřejmě 

není náš obor, tomu se věnují 

kolegové z RWE Power. 

Můžete vyjádřit v procentech 

energetické bilance státu, 

kolik by podle vás byl reálný 

podíl plynových zdrojů?

Klaus Homann: Neznám zpaměti 

česká čísla, ale v Německu jsme 

ještě před deseti lety měli podíl 

zemního plynu 16 % a dnes už 

překračuje 20 %. To už je potřeba 

zvážit. Ale po celém světě je ten 

podíl v průměru kolem 21 %, čili 

poměrně vysoký. 

Jan Nehoda: V současné době 

je podíl asi 18,5 % na primárních 

energetických zdrojích a v dlouho-

dobé strategii energetická politika 

státu počítá do roku 2020 se zvý-

šením na 21 %. Řekl bych, že to 

je určitá hranice. Společnost RWE 

má zájem stavět špičkové plynové 

elektrárny a určitě by je i provozo-

vala. Vždy je nezbytné posuzovat 

ekonomiku jednotlivých projektů.

KONKURENCE NEZNAMENÁ 

AUTOMATICKY NÍZKÉ CENY

Proč v energetice nefunguje 

pravidlo o tom, že konkuren-

ce znamená nižší ceny?

Klaus Homann: Vedl jsem spous-

tu diskuzí s evropskými reguláto-

ry především v nových členských 

zemích a vždycky jsem slyšel: 

teď, když přijde konkurence, 

musí být plyn levnější. My jako 

provozovatel sítí jsme neutrální. 

Ale přesto bych rád připomenul 

jeden důležitý fakt: že právě 

tito regulátoři dosud regulovali 

a kontrolovali ceny. A nenastavo-

vali je nijak vysoko, spíš naopak. 

Takže teď nemůžeme jednoduše 

říci, že konkurencí budou ceny 

ještě nižší než ty, které předtím 

stanovoval regulační úřad. Tomu 

chybí logika. 

RUSKO UŽ NENÍ BLÍZKÝ SOUSED

V prvních měsících letošního roku došlo 

ke kolizím v přepravě plynu kvůli sporům 

Ruska s tranzitními zeměmi, Běloruskem 

a Ukrajinou. Celkem 83 % plynu, který se 

spotřebovává v České republice, pochází 

z Ruska. Cítíte nějakou možnost ohrože-

ní plynulosti dodávek a tím i zásobování 

plynem nejen pro Českou republiku?

Klaus Homann: Evropa je zásobovaná ze tří 

zdrojů. Tím hlavním je Rusko, dalším jsou 

Norsko a Alžírsko. To jsou tři klasické zdroje, 

ze kterých je plyn dopravován potrubím. 

Do hry stále více vstupuje ještě čtvrtý zdroj 

– zkapalněný zemní plyn, který může být 

transportován nezávisle na plynovodním po-

trubí vlastně odkudkoli. Zatím je ho poměrně 

málo, ale jeho význam určitě poroste. Je ale 

třeba připomenout ještě jednu skutečnost: 

spotřeba plynu v západní Evropě je už třicet 

let z velké části pokryta plynem z Ruska 

a s tímto zásobováním doposud nebyly 

žádné větší problémy. Omezení dodávky, 

ke kterému došlo před několika měsíci kvůli 

neshodám mezi Ruskem a Ukrajinou, bylo 

podle mého názoru v médiích prezentováno 

přehnaně dramaticky. 

Mohou někde v tranzitní zemi prostě 

utáhnout kohout a tok plynu na Západ 

přerušit?

Jan Nehoda: Přeprava plynu po trase Rusko, 

Ukrajina, Slovensko, Česká republika existuje 

už od roku 1973 a nikdy na ní nebyly vážné 

problémy, a to ani z hlediska technických 

poruch, ani z politických důvodů. V posled-

ních pěti letech se několikrát projevily menší 

komplikace ve vztazích Ruska s Běloruskem 

či s Ukrajinou, ale problém vždy odezněl bě-

hem několika dnů. Jde spíš o obchodní válku, 

ve které Rusové usilují o to, aby cenu plynu 

v těchto zemích vytáhli na evropskou úroveň. 

Protože zejména Ukrajina chce dělat nezávis-

lou politiku a nezávislá politika něco stojí. 

Není možná na místě úplně opačný úhel 

pohledu: blízký soused s obrovskými 

zásobami strategické suroviny jako 

výhoda? Nebyl by plyn z jiných, vzdále-

nějších zdrojů výrazně dražší?

Jan Nehoda: Ono to tak blízko není. Hlavní 

zdroje, které byly v 70. letech na Ukrajině, 

se dnes posunuly na Sibiř a plynovody jsou 

dlouhé tři tisíce kilometrů. Než se plyn z téhle 

vzdálenosti dopraví do střední Evropy, část 

se ho také spotřebuje na přepravu. Čili 

vzdálenost od ruských nalezišť v současnosti 

není úplně ideální. V poslední době se mluví 

o velkém nalezišti plynu v Maďarsku. Nale-

ziště je sice hodně hluboko, ale na druhou 

stranu podstatně blíž, a to by také mohlo 

sehrát určitou roli v konkurenci. Ale to jsou 

ložiska, která zatím nejsou úplně ověřená, 

teprve čas ukáže, zda to budou zásoby pro 

Evropu využitelné. 

Klaus Homann: Vedle přepravy potrubím 

existuje ještě možnost plyn zkapalnit. A po-

w

„Nepovažujeme 

za vhodné zvyšovat 

podíl plynových 

zdrojů v základní 

energetické bilanci.“ 

PLYNOVODY BUDOU ZA PÁR DESETILETÍ MOŽNÁ 

PATŘIT MINULOSTI. TRANSPORTEM ZKAPALNĚNÉHO 

PLYNU Z NERUSKÝCH NALEZIŠŤ MŮŽE EVROPA  

V BUDOUCNU SNÍŽIT ZÁVISLOST NA RUSKÉM 

PLYNU. ALE ÚPLNĚ SE JÍ TO NEJSPÍŠ NIKDY 

NEPODAŘÍ.

Rozhovor s jednateli 

firmy RWE Transgas Net  

Dr. Klausem Homannem  

a  Ing. Janem Nehodou.

Klaus Homann 

Jan Nehoda

Plynové elektrárny 
jsou pro Česko 
nevýhodné
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Mohu citovat prezidenta německého anti-

monopolního úřadu Böga, který jasně řekl: 

Konkurence neznamená automaticky nízkou 

cenu, ale především férovou cenotvorbu.

Pak je samozřejmě důležité zajistit, aby byl 

dostatek hráčů na trhu a aby měli mezi sebou 

férové konkurenční podmínky. Ale s ohledem 

na všechny výše zmíněné skutečnosti nelze 

automaticky vyvodit, že ceny půjdou dolů.

Jan Nehoda: Ceny kromě toho ovlivňuje 

daňová politika jednotlivých zemí, protože ve 

všech zemích Evropské unie je cena plynu na 

hranicích přibližně stejná. Ale v České republi-

ce donedávna činila DPH u plynu 5 %, teď se 

platí 19 %. To je třeba vzhledem k teplu, které 

má stále pětiprocentní daň, diskriminační. 

Když má dálkové teplo nižší sazbu daně než 

zemní plyn, tak to není v pořádku.

RWE Transgas má osmdesátiprocentní 

podíl na českém trhu. Mohou se v ply-

nárenství uplatnit i jiní hráči, než ti silní 

a dominantní?

Klaus Homann: Velké investice v plynárenství 

jsou potřeba na vybudování sítí a zásobníků. 

Samozřejmě také do produkce, ale ta se ode-

hrává jinde. Jsme síťová organizace, vlastníme 

jenom plynovody, a ty dáváme k dispozici 

každému obchodníkovi za stejných podmí-

nek. I malý obchodník bez velké investiční síly 

by se mohl dobře prosadit na trhu. Ale trvale 

bude úspěšný pouze ten, kdo vytvoří portfolio 

z různých zdrojů, bude mít víc dodavatelů a na 

druhé straně bude mít i dostatečně široké 

prodejní portfolio, protože v různých sektorech 

je výše odběru během roku odlišná. V plyná-

renství jsou třeba velcí hráči, ne kvůli investicím, 

ale abychom vůči producentům měli dobré 

nákupní pozice. Aby nákup a prodej byly 

v souladu. Myslím si, že za několik let obstojí 

jenom firmy, které budou mít portfolia na vysoké 

úrovni a dostatek produktů, které jsou k tomu 

zapotřebí. Tím myslím také zajištění proti 

kolísání směnných kurzů, proti kolísání ceny 

ropy, protože cena plynu je vázána většinou na 

cenu ropy a například u domácností se prodává 

za denní kurz.  Myslím si, že jenom firmy, které 

mají určitou velikost, mohou dostatečně ovládat 

všechny tyto nástroje. Nikdy bych nenakoupil 

plyn u firmy, která má jednoho zaměstnance, 

jednu sekretářku a jedno ferrari.

Dělá vám starosti, že firma Gazprom ozná-

mila úmysl vstoupit přímo na český trh? 

Může to být nebezpečný konkurent?

Klaus Homann: Skupina RWE vystupuje – ne-

jen v České republice – aktivně pro to, aby na 

trhu vládla konkurence. A co je důležité – férová 

soutěž. Hovoří se o tom, že by ruské společ-

nosti mohly přímo vstoupit na evropský trh.

Celá ta záležitost není úplně korektní, protože 

Rusové neotevřeli své sítě ostatním. Například 

plyn z Turkmenistánu proudí, respektive prodá-

vá se do Ruska a potom se z Ruska prodává 

do Evropy. Rusko nedalo Turkmenistánu 

k dispozici své plynovody, čímž mu neumožňuje 

přímo obchodovat s Evropou. Takže na jedné 

straně chce využít volný trh v Evropské unii, ale 

do svých sítí nechce nikoho pustit. Na jedné 

straně využívají možnosti, ale nechtějí dát rovné 

právo ostatním. Je to problém. Uvažuje se do-

konce o stavbě jiných plynovodů, aby se plyn, 

který není těžen v Rusku, dostal do Evropy 

neruskou cestou. Nebo o vybudování terminálů 

pro přepravu zkapalněného plynu v EU.

Jan Nehoda: Férové podmínky nejsou nasta-

veny ani pro všechny ruské plynárenské firmy. 

V exportu je absolutní monopol společnosti 

Gazprom, ostatní výrobci smějí dodávat plyn 

pouze v Rusku za nízké ruské ceny a nesmějí 

exportovat. 

Z hlediska ekologie vychází plyn a přepra-

va plynu poměrně příznivě. Nezmění se to 

s rozšířením přepravy zkapalněného plynu 

v tankerech? 

Klaus Homann: Je pravda, že přeprava zemního 

plynu potrubím je extrémně bezpečná. My jsme 

v minulosti měli jenom jednu nehodu asi před 

čtyřmi lety, kdy v Belgii bagr poškodil vysokotlaký 

plynovod. A i když následky byly tragické, zahy-

nulo dokonce několik lidí, vliv na životní prostředí 

se rovnal téměř nule. Pro bezpečnostní parame-

try tankerů na přepravu zkapalněného plynu platí 

stejně přísná pravidla jako pro přepravu ropy. Plyn 

se pro zkapalnění musí zchladit na minus 160 °C. 

Pokud by se stala nějaká velká havárie, plyn by 

se odpařil a dopady na přírodní prostředí by byly 

velmi omezené. Například Japonsko se už řadu 

let zásobuje kapalným plynem z Austrálie, je tu 

velká frekvence pohybu tankerů a nikdy nedošlo 

k žádným problémům. To je velký rozdíl oproti 

přepravě ropy.

Hana Sassmannová

•  Německý energetický holding.

•  V roce 2001 koupil státní 

podíl ve společnosti Transgas 

a v regionálních distribučních 

společnostech, v roce 2002 

schválil antimonopolní úřad fúzi 

RWE Gas AG a Transgas, a. s.

•  Ovládá 80 % trhu s plynem v ČR.

•  K 1. 1. 2006 byl v souvislosti 

s otevřením trhu po vstupu ČR 

do Evropské unie vyčleněn RWE 

Transgas Net, s. r. o., jako majitel 

přepravní soustavy. 

•  V rámci programu „RWE 

Transgas Net. Blíž k přírodě.“ 

působí společnost jako generální 

partner Českého svazu ochránců 

přírody, Správy Národního parku 

Podyjí a Biosférické rezervace 

Dolní Morava. Podílí se tak na 

péči o chráněné lokality, na 

zřízení školy environmentální 

výchovy či na přípravě studií 

krajinných úprav podél česko-

rakouské hranice. 

•  Celkem plánuje vynaložit v tomto 

a příštím roce na podporu 

ekologických aktivit 20 milionů Kč.

RWE

TÉMA

„Uvažuje se dokonce 

o stavbě jiných 

plynovodů, aby se plyn, 

který není těžen v Rusku, 

dostal do Evropy přes 

země mimo bývalý 

Sovětský svaz.“

„NIKDY BYCH NENAKOUPIL PLYN U FIRMY, KTERÁ MÁ JEN JEDNO-
HO ZAMĚSTNANCE, JEDNU SEKRETÁŘKU A JEDNO FERRARI.“
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PODNIKÁNÍ V EKOLOGII

Vy jste ekolog z povolání, v tomto směru 

máte vlastně náskok proti ostatním pod-

nikatelům.

Asi ano, mám doktorát z ochrany životního 

prostředí.

Založil jste a vedl ekologickou poraden-

skou firmu, takže jste na ekologii postavil 

své podnikání. 

To je bohužel minulost a má komparativní 

výhoda je takříkaje v háji, protože jsem přestal 

podnikat a působím v politice. Firma je „zapar-

kována“ a z ekologického poradenství realizuje 

nulový zisk. Takže nemohu být podezírán, že 

si politickým angažmá vylepšuji profitabilitu své 

firmy. 

Všichni podnikatelé si ale nemohou z eko-

logie učinit předmět podnikání. Mnozí 

vnímají ekologii jako protiklad prosperity, 

podnikání a ekonomického rozvoje. 

Ekologie je příležitostí, ne bariérou pro 

podnikání. Vyspělý svět se nachází v období 

intenzivního hledání modus vivendi – spojení 

ekologie a ekonomiky. Samotný konkurenční 

tlak vede ekonomické subjekty k tomu, aby 

co nej efektivněji a nejšetrněji využívaly přírod-

ní zdroje a energie. A navíc jsou tu ohromné 

příležitosti v moderních technologiích. Vytváří 

se úplně nový průmyslový segment v obno-

vitelných zdrojích energií, v energetických 

úsporách, v alternativních palivech, v hyb-

ridních technologiích. V Německu vzniklo 

jen v obnovitelných zdrojích energie přes 

300 tisíc nových pracovních míst. A my buď 

zaspíme, nebo se té příležitosti chytneme 

a otevřeme tím zcela novou oblast průmyslu. 

Kolem nás už to běží.

Jenže firmy, které už v tomhle novém seg-

mentu podnikají, nemají doma odbyt. 

Technologie pro výrobu elektřiny z obnovitel-

ných zdrojů odbyt díky schématu podpory 

výroby zelené elektřiny v zákoně mají. Horší je 

to s technologiemi pro výrobu tepelné energie. 

Když jsem před rokem začal mluvit o peletách 

(brikety lisované z biomasy – pozn. red.), tak 

novináři říkali: Cože? Palety? Problém je prostě 

v tom, že tady nebyla žádná osvěta a logicky 

ani poptávka. Firmy, které do toho šly, na tom 

ale ani za současného stavu věcí neprodělaly. 

Vyvážejí téměř všechno do zahraničí a navíc 

tam mají zajímavější ceny. Takže nakonec 

budeme z ekonomického hlediska muset řešit 

spíš problém jak konkrétně biomasu a biopa-

liva udržet v České republice. Já věřím, že se 

trh bude rychle rozvíjet. Jeden můj kolega říká 

ekologicky šetrné energetice supermarket pří-

ležitostí. Úspory, obnovitelné zdroje, alternativní 

paliva, bioplyn, kogenerace (společná výroba 

elektřiny a tepla – pozn. red.)...

Vy ale nemáte pro podnikatele jen dobré 

zprávy. Nebojíte se, že ekologická daňová 

reforma sníží konkurenceschopnost naší 

ekonomiky?

V české politice existují dva významy slova 

konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost 

v našem pojetí znamená modernizaci prů-

myslové výroby, energetiky, doprav tak, aby 

se  snížila energetická a materiálová náročnost 

a v důsledku toho se budou vyrábět nebo pro-

dukovat služby levněji. To je pro nás budoucí 

konkurenceschopnost našeho průmyslu. Ten 

druhý pojem je konkurenceschopnost v tradič-

ním, řekl bych urbanovsko-grégrovském pojetí, 

která znamená – nesahejte nám na status quo. 

Teď máme před sebou období 2007 až 2013, 

což je poslední období, kdy budeme na straně 

těch, kteří získávají dotace z evropských fondů. 

Jestli je prošustrujeme tím, že budeme investo-

vat peníze do čehokoli jiného nežli do struktu-

rální modernizace našeho průmyslu, energetiky 

a dopravy, tak později už to bude obtížnější. 

Nemyslíte si, že některé závazky speciálně 

v tomto směru bychom měli přijímat po-

maleji než nejsilnější státy unie? Jsme do 

jisté míry pořád ještě nováčkem klubu.

Tuhle argumentaci miluju. A pak ještě argument 

„nebuďme papežštější než papež“. V čem jsme 

konkurenceschopní? V levné pracovní síle, ale 

to už se blíží ke konci. V ničem jiném.

Dostali jsme se do klubu a musíme pořádně 

zamakat. Protože to je pro nás šance. Když 

budeme pořád brzdit patami a opakovat si ně-

jaké svoje poučky z doby centrálně plánované 

energetiky a vykládat naše pojetí konkurence-

schopnosti, tak nám prostě ujede vlak.

PUSŤME NA TRH NOVÉ HRÁČE

Do vládního programu zelení mimo jiné 

prosadili stop pro rozvoj jaderné energeti-

ky. Chcete podporovat alternativní zdroje. 

To pro podnikatele znamená, že energie 

bude ještě dražší.

Ne, opatrně s tím. Jsou dvě křivky, které se 

jednou protnou. Jedna křivka je růst cen 

energií z konvenčních neobnovitelných, stále 

vzácnějších zdrojů, ten s nějakými výkyvy půjde 

pořád nahoru. A na straně druhé máte ceny 

z obnovitelných zdrojů. Tam platí, že čím máte 

více instalací a technologie se modernizují, tak 

jde cena dolů.

Navíc soutěž těchto dvou typů energetických 

zdrojů není férová, protože v ceně energie 

z konvenčních zdrojů nejsou započítány 

Rozhovor s ministrem životního 
prostředí Martinem Bursíkem

„Máme 
před sebou 
supermarket 
příležitostí“

„V Německu vzniklo 

jen v obnovitelných 

zdrojích energie 

přes 300 tisíc nových 

pracovních míst.“

ENERGETICKÉ EVANGELIUM PODLE BURSÍKA

•  Nejperspektivnějším a nejlevnějším zdrojem energie jsou 

„NEGAjouly“ – uspořená, nevyrobená energie. 

•  Odstranit administrativní bariéry pro instalace obnovitelných 

zdrojů energie. 

•  Evropské fondy využít pro moderní vytápění biopalivy, 

solárními kolektory, tepelnými čerpadly a energetické úspory.

•  Započíst do cen konvenčních zdrojů dopady na životní. 

prostředí a zatížit je spotřebními daněmi, naopak zavést 

nulovou spotřební daň na energii z obnovitelných zdrojů 

a biopaliva. 

•  Promítnout energetickou náročnost do ceny bydlení 

(nájmů i nemovitostí).

KAZATEL 

EKOLOGICKÉHO 

ŽIVOTA. JEZDÍ 

V MÓDNÍM 

HYBRIDU, 

BOJUJE ZA ČISTŠÍ 

PLANETU. MAJÍ SE 

HO PONIKATELÉ 

BÁT, NEBO 

ZELENÉMU 

BYZNYSU PATŘÍ 

BUDOUCNOST?
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škody na životním prostředí, nejsou v nich 

započítány externality. Když prodá výrobce 

na patě elektrárny kilowatthodinu zhruba za 

korunu, tak reálná cena je 2,12 Kč, pokud se 

započtou všechny škody na globálních změ-

nách klimatu, zdravotním stavu obyvatelstva, 

degradace půdy, koroze budov, úmrtí... Tohle 

všechno když započítáte podle objektivizované 

metody ocenění extern-E, tak se dostanete 

na více než dvojnásobnou cenu. V tu chvíli už 

by byla většina obnovitelných zdrojů konku-

renceschopná. Já mám takovou provokativní 

tezi – jediné perspektivní zdroje na světě jsou 

obnovitelné zdroje energie. A to platí. Jediné, 

s čím já mohu polemizovat, je, kdy se to stane. 

Kdy se obnovitelné zdroje stanou většinovým 

způsobem výroby energie. Ale jsou to jediné 

perspektivní zdroje na světě.

Proti této vizi ale mají někteří energetičtí 

experti řadu námitek. Například pro větší 

rozvoj větrných elektráren nemáme pří-

rodní podmínky.

Rozveďte ten argument nějak, řekněte to 

podrobněji, já tomu nerozumím. Nemáme dost 

větru?

Nemáme odpovídající profil krajiny, nemá-

me takové rozsáhlé náhorní planiny jako 

existují v Německu.

Takže z toho vyplývá, že bychom měli mít 

méně větrných elektráren než Němci? Souhla-

sím. Ale to ještě není argument proti větrným 

elektrárnám.

Další námitka může být na adresu vodních 

elektráren: využití našich vodních toků 

je téměř stoprocentní. Přehrady s využi-

tím pro výrobu elektrické energie už byly 

vybudovány prakticky všude, kde to bylo 

možné s přiměřenými náklady.

A malé vodní elektrárny? Na dolních částech 

toků, tam ještě je potenciál. Myslím, že rozhodně 

můžeme ještě navýšit instalovaný výkon malých 

vodních elektráren. Odhaduji zhruba o třetinu.

A solární energie? Její výkon je přece 

v našich podmínkách hodně nestabilní.

Přesně naopak. To je podle mého názoru 

úplně nejperspektivnější zdroj.

Ale teď nemluvíme o domácnostech. 

Uvažujeme v rámci průmyslu, ekonomiky 

státu?

Určitě. Technologie jdou ohromně dopředu. My 

se pořád jenom koukáme, jestli fouká a jestli 

svítí sluníčko. A na solární energii se ještě dívá-

me s takovými předsudky, jako že je zataženo, 

tak teď slunce nebude hřát. Ono ale „hřeje“, 

i když je zataženo. Všechno má svůj vývoj. Už 

teď se vyvíjejí solární elektrárny, které používají 

takzvaný thin film – tenká křemíková vrstva se 

tiskne tiskárnou na fólii. A já si myslím, že tak 

v perspektivě 10–15 roků střešní krytiny budou 

tenhle film úplně běžně obsahovat, takže bu-

dou moci produkovat elektrickou energii.

Takže i v našich podmínkách má solární 

energie perspektivu?

O tom není pochyb. Důležité je, že v přístupu 

k obnovitelným zdrojům pracujeme s neucho-

pitelným strachem a mýty. Těm mýtům velcí 

energetičtí hráči, specificky ČEZ, rádi pomáhají, 

protože oni dobře vědí, že obnovitelné zdroje 

jsou konkurence. Každá malá elektrárna – vod-

ní, větrná – vytlačuje z energetické soustavy 

nějaký zdroj konvenční. Zatím to tak silně ne-

pociťují, protože energii vyvážejí. V současnosti 

je Česká republika druhý největší evropský 

exportér elektrické energie. Vyvážíme elektřinu 

vyrobenou převážně z neobnovitelných zdrojů, 

vyvážíme tedy životní prostředí, a to není podle 

mne odpovědné chování.

Vývoz energie podle vás není 

perspektivní směr?

Určitě ano, ale v jiném pojetí. Nedávno jsem 

v Bruselu a před pár dny i v Praze absol-

voval oběd s komisařem pro energetiku 

Andrisem Pielbagsem. Jeho názor je jasný: 

V Evropě máme na trhu velké hráče, kteří 

využívají konvenční zdroje a historicky ob-

sadili trh s energií, s elektřinou. Umějí v tom 

chodit, jsou velmi silní a nemají důvod pustit 

na energetické hřiště nějakou konkurenci. 

Proto potřebujeme vytvořit takové prostředí, 

aby se na trhu uplatnili další, noví, menší 

hráči s novými technologiemi, kteří jej rozvi-

nou v té míře, jakou potřebujeme s ohledem 

na cíle v politice ochrany klimatu. K tomu 

se Evropská unie snaží vytvořit politické 

nástroje.

Ještě jsem velmi zvědavý, jestli se podaří 

v Evropě zprovoznit přeshraniční přenosové 

kapacity, což souvisí s liberalizací přenosové 

soustavy a distribuce. Aby Evropa začala 

fungovat tak, že se různé regiony budou 

specializovat na různé typy energií. Nestabi-

lita elektráren na severu může být vyvážena 

stabilním výkonem ve vodních elektrárnách 

nebo možností regulace v elektrárnách na 

biomasu. Navzájem si mohou vytvářet zálo-

hy a mohou vyrovnávat nestabilitu, která je 

způsobena přírodními podmínkami. Tuhle di-

ferenciaci vidíte už třeba v rámci Německa. 

Na severu máte větrné elektrárny a dokonce 

již off-shore farmy na moři a v jižním Ně-

mecku, v Bavorsku, máte největší instalo-

vaný výkon fotovoltaiky (zařízení na využití 

sluneční energie – pozn. red.) na světě.

Není to trochu utopie pro stát naší velikos-

ti, který de facto nemá ideální podmínky 

pro žádný z těchto způsobů?

Mluvím o specializaci v rámci Evropy. Ale 

pozor, jižní Morava a Bavorsko nemají až tak 

významně odlišné podmínky. To je jenom otáz-

ka energetické politiky. A větrné elektrárny na 

severu také máme, že? Například v Krušných 

horách. U nás to není tak, že bychom měli je-

den obnovitelný zdroj s nějak výrazně význam-

ným potenciálem, ale máme to namixované. 

Já si myslím, že to chce určitý čas. Na nás ta 

debata padla najednou a nejsme na to úplně 

připraveni. Řadu pojmů ani neznáme, žijeme 

ve světě centrálně plánované energetiky, kde 

ministerstvo průmyslu počítá velké centrální 

zdroje a maluje křivky vývoje spotřeby elektřiny. 

Komunisté plánovali, že se postaví v každém 

kraji jaderná elektrárna. Tohle je pořád ještě 

převažující pohled na energetiku. 

JADERNÁ ENERGETIKA NENÍ TERNO 

PRO NIKOHO

Ministr Říman říká, že kdyby byl car,  

stavěl by novou jadernou elektrárnu. Ale 

protože je jen ministr, musí respektovat 

vládní koncepci, která se zavazuje nepo-

kračovat v rozvoji jaderné energetiky.

To dělá dobře.

Proč se máme bát jaderné energie? 

Nepoužil bych slovo bát se. Jaderná energe-

tika má několik podstatných nevýhod oproti 

jiným alternativám. Za prvé je všechno jiné 

nežli flexibilní. U jaderné elektrárny cyklus 

mezi rozhodnutím a začátkem projektových 

prací a přestřižením pásky a uvedením do 

výkonu trvá vždycky minimálně 15 let. Nikdy 

to není méně. A kdo ví, co bude za 15 let.

Ale my  bychom jenom dostavovali. 

Temelín má kapacitu ještě minimálně 

na jeden blok, možná na dva. Slovenská 

vláda se rozhodla dostavět jadernou 

elektrárnu Mochovce a plánuje, že za 

pět let se Slovensko stane vývozcem 

elektrické energie. Dnes jsou závislí na 

dovozu.

Na to se ráčím podívati, jak by řekl Karel 

Schwarzenberg... Oni operují se staveb-

ním povolením, které je desítky let staré. 

Uvidíme, jestli jim tohle projde. Osobně si 

to vůbec nedovedu představit. Nelze přece 

obejít integrované povolování a hodnocení 

vlivu na životní prostředí. 

Takže jedna věc je flexibilita. Druhá proble-

matická záležitost jaderné energetiky je ta, 

že elektrárna dodává v základním výkonu. 

Nedokáže regulovat výkon podle poptávky. 

Pro jadernou elektrárnu potřebujete kon-

stantní odbyt elektřiny. Může být problém, 

jakým způsobem ho zajistit. 

Zatím se ale nezdá, že bychom v Evropě 

nenalezli odbyt pro přebytek elektřiny.

Budiž. Třetí problém jsou reziduální, zbyt-

ková rizika. Zatím naštěstí nemusíme mluvit 

o haváriích, ale bezpečnostní problémy 

tu jsou. Šlendriján v Temelíně, prakticky 

každou chvíli se tam něco děje. Za čtvrté je 

tady riziko zneužití jaderného paliva a jeho 

transportu, za páté nebezpečí teroristického 

útoku a za šesté, a to je nejhorší, neumí-

me vyřešit koncovku palivového cyklu. My 

nevíme, co máme dělat s vyhořelým palivem! 

My je umíme dát do kontejnerů a uložit do 

meziskladu, ale je to dědictví na desítky tisíc 

generací. 

To neumějí ani Francouzi, kteří jsou 

v jaderné energetice nejdál v Evropě. Oni 

přece dnes už mají jaderné technologie 

třetí generace.

Nejen Francouzi, nikdo na světě to neumí. 

A pokud jde o nové technologie jaderných 

elektráren, já bych k tomu byl střízlivý. Ale 

dobře, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Za 

stávajících technologických podmínek, které 

jsou k dispozici, se stávajícími zkušenostmi 

pro nás jaderná energetika není alternativou, 

která by byla v souladu s principy udržitel-

ného rozvoje. Hlavní slabinou je koncovka 

paliva. Ale další slabinou je i navázání jaderné 

energetiky na stát, které souvisí s obrovskými 

investicemi spojenými s jadernou energetikou. 

V této republice, když dojde k jaderné havárii, 

tak podle atomového zákona provozovatel 

jaderné elektrárny, společnost ČEZ, odpovídá 

za škodu. Víte, do jaké výše.

Šest miliard. Ale zvýšení téhle odpověd-

nosti je jeden z bodů, které jste prosa-

dili do energetické koncepce vlády.

Šest miliard korun! A zbytek platíme my. 

Co to je za podnikání?! Já bych taky takhle 

chtěl podnikat, když někdo za mne zaplatí 

pojištění. Tohle jsou otazníky okolo jader-

né energetiky a je to na rozhodnutí každé 

země. Tady je snaha vytvořit přesvědčení 

o tom, že dochází k renesanci jaderné 

energetiky. Ale když se podíváte na instalo-

vaný výkon jaderných elektráren ve světě, 

tak ta křivka nezadržitelně klesá. Jaderné 

elektrárny byly instalovány hlavně během 

70. let ve Spojených státech. A většina má 

střední dobu provozu projektovanou na 30 let, 

takže pomalu dosluhují, i když počítáme, 

že se doba provozu prodlužuje o 10–15 let. 

Každopádně celkový pokles instalovaného 

výkonu je zřejmý a význam jaderné ener-

getiky není třeba přeceňovat. Nevylučuji, 

že v perspektivě několika desetiletí k té 

otázce můžeme vrátit. Pokud se ukáže, 

že tempo nárůstu výkonu v obnovitelných 

zdrojích a snižování energetické náročnosti 

je nedostatečné a zároveň se objeví nějaké 

nové technologie, které budou bezpečnější 

a které vyřeší problém jaderného odpadu. 

A bude samozřejmě záležet i na veřejném 

mínění. Já si myslím, že jaderná energetika 

není žádné terno ani pro energetické firmy. 

Investor musí alokovat ohromné peníze 

a čekat velmi dlouhou dobu, než začne 

generovat zisky, a zároveň přece vstupuje 

do rizika změn veřejného mínění a politiky. 

Kdyby jaderná energetika byla takovým ter-

nem, kdyby skutečně byla – jak to tu a tam 

čtu – nejlevnější, nejekologičtější, tak proč 

to všude není? Proč to všude není?!

Začíná to ale vypadat, že bude. Francie, 

Slovensko, Litva – tam se budou podílet 

na výstavbě i Lotyšsko a Estonsko, 

možná se přidá Polsko, Belgie zvažuje 

přehodnocení svého přístupu k jádru...

Uvidíme. Podle mého názoru dosavadní 

zkušenost potvrzuje, že tam, kde jaderná 

energetika má podíl na trhu, to každopádně 

nevede k šetrnému chování a k úsporám. 

V jaderné energetice jsou přebytky, prodá-

vají se, ale chybí motivace rozvíjet jiné způ-

soby výroby elektrické energie plus úspory. 

Investice do jaderného výzkumu ve světě 

byly od šedesátých let enormní, daleko 

vyšší, nežli jsou investice do obnovitelných 

zdrojů. To se musí překlopit. Myslím, že ad-

vokátů pro jadernou energetiku je tady dost, 

celá významná skupina lidí, kterým jde o ja-

dernou budoucnost, a těm skutečně není 

třeba pomáhat. Naopak je třeba prorážet 

prostor pro obnovitelné zdroje a alternativní 

paliva v dopravě, to je pionýrská práce. 

Věříte, že nárůst potřeby elektrické 

energie dokážeme pokrýt bez nové 

jaderné elektrárny?

Záleží také na tom, jak se nám podaří celko-

vě snížit potřebu energií a realizovat úspory. 

Protože my pořád mluvíme o procentech, 

ale ta procenta vztahujete k nějaké celkové 

spotřebě energie. A ta může být podstat-

ně ovlivněná tím, jak se budeme chovat. 

V tuhle chvíli nejvýhodnější zdroj energie, 

který máme k dispozici, jsou „negajouly“. 

Uspořené, nevyrobené. Jestli potřebujeme 

stavět nějaké nové elektrárny, tak elektrárny, 

které v uvozovkách vyrábějí „negajouly“. 

Takovou elektrárnu si může každý postavit 

doma. Tím, že namontuje termostatické 

hlavice ventilů na topení, že si zateplí dům, 

že bude mít dvojitá okna, že si vymění kotel 

za takový, kde se dá modulovat výkon, že 

vymění žárovky za kompaktní zářivky – a to 

je bezpochyby nejbezpečnější a nejlevnější.

Na kolik stupňů máte doma zatopeno?

Máme termostatické hlavice, takže v každé 

místnosti jinak. V ložnici vůbec ne, v koupel-

ně hodně. A když je zima a přijdu zmrzlej, 

tak je nejlepší jít do kotelny, tam je nejtepleji. 

Hana Sassmannová

Martin Bursík

• Narodil se 12. srpna 1959.

•  Absolvoval obor Ochrana životní-
ho prostředí na Přírodovědecké 
fakultě UK.

•  V roce 1998 byl ministrem životní-
ho prostředí v Tošovského vládě.

•  Podařilo se mu prosadit Státní 
program ochrany přírody a Státní 
program podpory obnovitelných
zdrojů a úspor.

•  V roce 1999 založil soukromou 
poradenskou firmu Ecoconsul-
ting pro obory energetika a život-
ní prostředí.

•  Od září 2005 je předsedou Strany 
zelených.

• Od června 2006 je poslancem.

•  V lednu 2007 byl jmenován 
vicepremiérem a ministrem 
životního prostředí.

   TOP 5 naléhavých problémů podle
   průzkumu CVVM 
   (číslo udává podíl odpovědí „velmi naléhavé” 

    a „docela naléhavé”)

1.  Korupce 96 %

Zdravotnictví 96 %

2. Hospodářská kriminalita 94 %

3. Bezpečnost a prevence kriminality 93 % 

4.  Fungování ekonomiky 91 %

Sociální jistoty 91 %

Nezaměstnanost 91 %

5.  Životní prostředí 86 % 

Životní úroveň 86 %

„Já myslím, že jaderná energetika není žádné 

terno ani pro energetické firmy.“ 
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aspoň už ne tak absurdní a neutratíme tolik 

za povinné vybavení. Sýr máme stejný.“

Podle hospodářů se v České republice nejlépe 

dýchá ekologickým chovatelům skotu. Hlavním 

kritériem pro status ekofarmy je to, že jsou 

zvířata držena po celý rok venku na rozlehlých 

pastvinách. Dotace jsou nesrovnatelně vyšší 

(vzhledem k rozloze dotované zemědělské 

půdy) a pravidla jednodušší než u pracnější 

drobné živočišné výroby. Majitelé velkých stád si 

zpravidla nemusesí přivydělávat agroturistikou.

Rozvoj ekologického zemědělství v České 

republice pořád neodpovídá rostoucímu zájmu 

o biopotraviny. Podle každoročních statistik 

vydávaných nevládní organizací Kontrola 

ekologického zemědělství (KEZ, o. p. s.), 

která zajišťuje kontrolu a certifikaci v systému 

zemědělství šetrného k životnímu prostředí, 

počet registrovaných ekofarem klesá. V roce 

2005 v Čechách a na Moravě fungovalo 836 

ekologických hospodářství registrovaných 

KEZ, v loňském roce to bylo již o šedesát 

osm statků méně. Ve srovnání s ostatními 

zeměmi EU trpí české ekologické zemědělství 

vážným nedostatkem: převážnou většinou je 

tvořeno jenom lučními hospodářstvími. A proto 

výchozím produktem z 82 % plochy našich 

ekofarem je seno. Přitom mnohé z malých 

i středních farem prodávají kvalitní výrobky, 

které ve všem splňují náročná kritéria na bio-

produkt, jen na jejich obalech chybí certifikát, 

logo KEZ – lipový list v trojúhelníku. 

Hlavním důvodem poklesu počtu ekologických 

hospodářství je příliš náročný systém kontrol, 

nastavený KEZ, o. p. s.. Zlepšení by mělo zajis-

tit omezení monopolu této kontrolní organizace. 

Během loňského roku udělilo ministerstvo 

zemědělství licence dalším dvěma společnos-

tem, které mají zajišťovat kontrolu a certifikaci 

českých ekofarem. Konkureční boj kontrolních 

organizací se vede snižováním administrace, 

která tolik překáží ekofarmářům. Od letošního 

roku se také zvyšují sazby dotací zemědělcům.

Od zemědělství k obnovitelným zdrojům

Dalším ekonomickým odvětvím, na které jsme 

se zaměřili, je energetika. Přesněji řečeno 

zelená energetika z obnovitelných zdrojů, která 

má podle březnového summitu EU o energe-

tice a emisích do roku 2020 pokrývat 20 % 

energetické spotřeby v Unii. Ale jednoduché to 

rozhodně nebude... 

Na Znojemsku jsme objevili unikátní propojení 

zemědělství a výroby elektrické energie šetrné 

k životnímu prostředí: stanici na výrobu energie 

z biomasy. A hned největší v Evropě. V obci 

Velký Karlov ji provozuje firma Zevo, která je 

součástí prosperujícího podniku Agrodruž-

stvo Jevišovice. V šesti obrovských válcích 

se pomalu přeměňuje biologický odpad na 

neagresivní kompost vhodný k ekologickému 

hnojení (během kterého nevzniká známý cha-

rakteristický zápach) ale hlavně – na bioplyn. 

Vyjímaný bioplyn se využívá k ekologické vý-

robě elektrické energie. Z desítek tun drůbeží 

podestýlky, hnoje z kravínů, prasečí kejdy, ale 

i odpadu z jatek, zkaženého ovoce ze super-

marketů a kuchyňského odpadu se tu denně 

vyrobí až 33 tisíc kWh elektrické energie. To 

je pro představu výkon středně velké vodní 

elektrárny. Kromě elektřiny bioplynová stanice 

navíc vyrábí i teplo, kterým novokarlovičtí vytá-

pějí nedaleké objekty s pěti tisíci prasaty. Dále 

se chystají využít tepelné přebytky k vytápění 

terárií pro stovky krokodýlů, která mají být 

lákadlem plánovaného agroturistického centra.

„Denně prodáme elektrickou energii za 100 tisíc 

korun. Navíc máme nezanedbatelný příjem právě 

za zpracování těžko odbouratelného odpadu,“ 

vysvětluje předseda agrodružstva Ing. Bohumil 

Rada, který přišel s nápadem vybudovat stanici. 

„Při poměrně nízkých výkupních cenách za 

elektrickou energii v Česku musíme tento 

nedostatek kompenzovat příjmy za zpracování 

odpadu. V Rakousku vykupují elektřinu z ob-

novitelných zdrojů nesrovnatelně dráž, a tak 

do „bioplynek“ vozí technicky lehce zpracova-

telné odpady, seno, siláž. My musíme pracovat 

i s živočišnými odpady, zbytky z jídelen, vozí 

nám je až z Prahy. Náročný úkol zpracování 

tohoto materiálu pro nás řeší vědci z Vysoké 

školy chemicko-technologické,“ pokračuje Bo-

humil Rada. „Na výstavbu stanice jsme dostali 

od státu dotaci 60 milionů korun, která pokryla 

přibližně třetinu nákladů. Návratnost investice 

odhadujeme na čtyři roky.“

Zdaleka ne všechno šlo tak hladce, jak se 

zdá. Veškerá dokumentace, jednání s úřady 

a čekání na povolení trvaly více než dva roky. 

Samotná stavba – pouhých šest měsíců. 

Kromě českých firem se na ní podílely i zahra-

niční podniky, ale podle vedoucího provozu 

stanice veškeré technologie pro stanici jsou 

dnes schopny dodat výhradně domácí firmy. 

Bohumil Rada se musel potýkat i s protesty 

ekologů, kterým stanice bůhvíproč vadí. „Den-

ně dostáváme hodně e-mailů. Co však stanice 

stojí, protesty se víc zaměřují na chystané 

agroturistické centrum s krokodýly. Už mě 

nebaví odpovídat, že 95 % krokodýlů na světě 

žije v zajetí...“ 

Na dotaz, zda firma chystá vybudování dalších 

bioplynových stanic, dostáváme kladnou od-

pověď. „Plánujeme další dvě. V České repub-

lice by podobných, jako je ta naše, mohly stát 

Zelené hospodaření v tmavých barvách

Po desítkách let všeobecné devastace se 

české pohraničí pomalu probouzí k životu. Pryč 

jsou doby, kdy jedinou jistou investicí v sever-

ních Čechách byly noční kluby rozeseté po 

všech silničních tazích k německým hranicím. 

Mezi šedou masou zbědovaných stavení 

s apatickými obyvateli už tu a tam prokukují 

bělostné domy s upravenými zahrádkami. 

Z takových míst přímo září pracovitost. Přesně 

takhle vypadá malá ekofarma zaměřená na 

chov koz. Našli jsme ji rychle. První zklamání 

– majitel nám mezi dveřmi řekl, že už několik 

měsíců oficiálně nejsou ekofarmou. A druhé 

– odmítá nám sdělit jakékoliv informace. V loň-

ském roce, když prý vyšel článek v regionálním 

listu, ve kterém si hospodář stěžoval na poměry 

v ekologickém farmaření, tu měl během týdne 

tři hloubkové kontroly. Kontrolor poprvé přišel 

v půl šesté ráno a za nepořádek udělil vysokou 

pokutu. Podruhé dostali pokutu za čtverec 

pažitky vysázený mimo registrovaný výměr. 

S hospodářem se domlouváme na podmínkách 

rozhovoru – přísná anonymita, z fotografií nesmí 

být patrné, o jakou farmu jde. 

„Jistě, dotace byly dobré, ovšem na dru-

hou stranu je za sebemenší prohřešek proti 

přísným regulím musíte vrátit. Plus penále. 

Předpisy řeší neuvěřitelné detaily, nedalo se 

v tom vyznat. Nemáme na to čas. Dokonce 

po mně chtěli, abych denně, když jdu ve dvě 

v půl třetí spát, vypočítával, kolik moje zvířata 

vyprodukovala exkrementů,“ neskrývá svoje 

rozhořčení. 

„Zakázali nám zbavovat kůzlata rohů, že prý je 

to neekologické, nehumánní. Přitom se zákrok 

provádí v narkóze u mladých zvířat, která ještě 

nemají pravé rohy, růžky mají kořen jenom 

v kůži. Probodnuté vemínko rohem podle 

kontrolorů asi humánní je. V roce 2001 unie 

zavedla nesmyslné značkování koz náušnice-

mi,“ ukazuje nám masivní plastové značky.

„Zvíře tím strašně trpí, každou chvíli značkou 

zavadí o větev, o plot. Není dne, kdy bych 

nemusel ošetřovat natržené ucho, špatně se 

to hojí, rána hnisá. Koza místo aby nabírala na 

váze, strádá s ušima. Francouzi si prý vymohli 

na Unii výjimku, my ne. Kontroloři měřili, jak 

vysoko máme posečenou trávu. V Rakousku 

plácají sýr rukama, my musíme mít bezdotyko-

vou výrobu, nerez vybavení za statisíce. Jeďte 

se podívat do Alp, v čem tam dělají sýry.“

Farmaření nás neuživí

Ptáme se, jak je farmaření uživilo. „Neuživilo. 

I s dotacemi bylo hůře, než je teď. Museli jsme 

vybudovat v podkroví privát pro turisty. Děláme 

s manželkou od šesti od rána do dvou do 

noci, nemohli jsme si najmout pracovníky. Teď 

si v sezoně můžeme najmout brigádníka, co 

nejsme „eko“. Pravidla jsou dál dost tvrdá, ale 

Zelené 
hospodaření 
v tmavých 
barvách

MINISTR BURSÍK 

SICE HOVOŘÍ 

O SUPERMAKETU 

PŘÍLEŽITOSTÍ, ALE 

REALITA JE MOŽNÁ 

TROCHU JINÁ... 

NEPRUŽNOST 

STÁTU, PŘEKÁŽKY, 

KTERÉ KLADOU 

ÚŘEDNÍCI, ALE 

PARADOXNĚ TAKÉ 

EKOLOGOVÉ. TO 

JSOU NEJVĚTŠÍ 

PROBLÉMY, 

NA KTERÉ SI 

STĚŽUJÍ ČEŠTÍ 

EKOPODNIKATELÉ.

Příklad nesmyslného nařízení EU chovatelům koz: 

místo tradičního značení zvířat tetováním dnes musí 

chovatelé kozám dávat náušnice, které způsobují 

bolestivá zranění.

Celou stanici obsluhuje pět pracovníků. Vinice v její 

bezprostřední blízkosti svědčí o naprosté čistotě 

provozu. Přesto stanice vadí mnohým „ekologům“.

Předseda Agrodružstva 

Ing. Bohumil Rada tvrdí: „Nelze, 

aby se v České republice dělala 

pouze politická rozhodnutí. 

Abychom prosperovali, musíme 

dělat ekonomická rozhodnutí 

a musí je dělat ekonomové, ne 

politici.“

Biostanice ve Velkém Karlově je 

největší svého druhu v Evropě. 

Kromě toho se honosí dalším 

prvenstvím – umí zpracovat 

i odpady, se kterými si jiné stanice 

v Evropě poradit nedovedou. 

Jihomoravští podnikatelé spolu 

s vědci takto řeší problém nízkých 

výkupních cen elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů v ČR.
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Tato elektrárna na řece Jizeře s instalovaným 

výkonem 320 kW pokryje denní spotřebu elektrické 

energie asi 500 domácností. 

stovky. Při každém velkostatku může fungovat 

jeden fermentor, bylo by to i ekonomické 

východisko pro zemědělce při stálém klesání 

výkupních cen masa a rostoucích nákladech. 

K vybudování stanice je nutná jistá ekonomic-

ká síla. Proto je potřeba, aby se sdružilo více 

menších zemědělců, jak je dnes v západní Ev-

ropě běžné. Čeští zemědělci však mají odpor 

ke sdružování, a tak krachují.“ Během loučení 

se dovídáme, že společnost navíc dokončuje 

projekty tří fotovoltaických elektráren a plánuje 

i větrné elektrárny.

Větší podpora pro vodní elektrárny

Vratislav Hromádko je českým průkopníkem 

v podnikání v energetice obnovitelných zdrojů. 

První vodní elektrárnu si postavil ještě za soci-

alismu. „Bylo to v roce osmdesát pět, dva roky 

po tom, co stát vydal zákon o soukromých 

elektrárnách. Naše první turbína měla výkon 

30 kilowatů, další padesát, pak šedesát...,“ 

vzpomíná. 

„Všechno jsme si s kamarády dělali svépomo-

cí, materiál se sháněl, kde se dalo. Aspoň nám 

vyšli vstříc daňovými prázdninami na deset 

let.“ Po revoluci se okamžitě pustil do podni-

kání a se společníkem založili firmu. Její turbíny 

měly dobrou kvalitu, a tak hned v roce 1990 

dodala zařízení pěti elektrárnám. O čtyři roky 

později přišla první zahraniční zakázka. 

Do dnešních dnů podnik realizoval instalaci 

dvou set čtyřiceti vodních elektráren celkem 

v jednadvaceti zemích světa. Jedna Hromád-

kova turbína se točí až v Nepálu... 

„V současné době jde osmdesát procent naší 

produkce do zahraničí. V České republice 

zažívala výstavba vodních elektráren boom 

asi před osmi, deseti roky. Dneska je situa-

ce mnohem složitější. Stavební povolení se 

vyřizuje asi dva roky, ještě před pěti lety to byl 

rok.“ Teď by si prý investici do vodní elektrárny 

dlouho rozmýšlel. „V minulém roce došlo k vel-

kému zdražení cen materiálů, měď podražila 

o sto procent. Výkupní cena stanovená státem 

jsou dvě koruny čtyřicet za kWh, to je žalostně 

málo. Daňové prázdniny jsou příliš krátké, pět 

let. Návratnost investice je deset let, to už 

znamená risk. Na rozdíl od větrných elektrá-

ren nebo slunečních vodní elektrárny vyžadují 

náročnější obsluhu a údržbu, občasné čištění 

koryta, na jaře převádění velkých vod a ledů, 

splavenin a jiných nečistot obsažených 

ve vodě ...“ 

Ptáme se na státní dotaci. „Říkám raději 

investice státu než dotace. Je to dobrá inves-

tiční pobídka. Dva miliony od státu roztočí po-

hyb mnohem většího objemu peněz, investor 

zaplatí osm milionů. Práci dostanou stavební 

firmy, které platí daně. Při stavbě elektrárny se 

projezdí neskutečně pohonných hmot, z kte-

rých má stát opět daně. Peníze se státu vrátí 

rychle vzhledem k tomu, že po uplynutí daňo-

vých prázdnin stát vybírá daň z příjmů z výroby 

malé vodní elektrárny. Vzniknou nová pracovní 

místa a hlavně, stát tak uspokojí normy EU na 

ekologickou energii.“ 

Výstavba vodních elektráren u nás podle sta-

tistických ukazatelů stagnuje. „Je to také tím, 

že jsou již zastavěny téměř všechny výhodné 

lokality, tedy místa s vysokým spádem. Vysta-

vět dílo na místě se spádem nižším než dva 

metry, to už je technologický oříšek a finančně 

nejistý podnik. My se zabýváme výzkumem, 

jak technologie zlevnit a dosáhnout vyššího vý-

konu při stejné ceně. Stát podporuje výzkum 

tím způsobem, že nám sníží celkový zdaňo-

vaný obnos právě o částku investovanou do 

výzkumu. Snažíme se vybudovat elektrárnu 

na extrémně nízkém spádu 1,20 m. Takto by-

chom mohli vyrobit ještě více zelené energie, 

jen kdyby nám stát vyšel trochu vstříc. Vyšší 

výkupní cenou za energii, nižším zdaněním 

a delšími daňovými prázdninami – alespoň tak 

dlouhými, jak dlouhá je návratnost investice.“ 

Malá větrná elektrárna: výhodnější je 

teplo než elektřina

Nakonec jsme v malé obci Mikulášovice na 

Šluknovsku navštívili podnikatele Roberta 

Hrdličku. V roce 2001 si za tři sta osmdesát 

tisíc postavil větrnou elektrárnu o výkonu 

7 kW s myšlenkou, že mu pokryje spotřebu 

elektřiny v domácnosti a podniku, přebytek 

chtěl prodávat. 

„Do sítě neprodávám nic, protože se to 

nevyplatí. Podle zákona dostanete plnou 

výkupní cenu, pouze pokud prodáváte 

veškerou produkci své větrné elektrárny. Za 

přebytek dostanete pouhý zlomek výkupní 

ceny. Proto raději elektrickou energii, která mi 

zbyde, přeměním na teplo. Ohřívám s ní vodu, 

kterou vytápím dům, dílnu i benzinku. Dále 

– podle zákona – můžete nahlásit maximálně 

jedno odběrné místo, to znamená, že proud 

mohu poslat do domu, kde bydlím, ale už jím 

nemohu zásobovat například dílnu. Pokud 

to nedodržíte, můžete dostat pokutu až 

v řádech milionů. To je rovněž důvod, proč 

raději vyrábím teplo, kterým vytopím objekt, 

jaký chci, a ČEZ mi do toho nemůže mluvit. 

A vůbec, nechápu, proč to tu nefunguje jako 

například v Německu, kde dostanete sto 

procent ceny, kterou elektrárna vyrobí. Tady 

vám řeknou: dostaneš jen půlku, zbytek si 

vezmeme my...“

Podle Roberta Hrdličky rozvoji výstavby 

větrných elektráren brání rovněž ochránci 

přírody. „Na jednu stranu říkají: netopte uhlím, 

ale na druhou stranu jim vadí vrtule. Prý hyzdí 

krajinný ráz. Ale vždyť větrná elektrárna ladí 

oku – ne jako tovární komín. Prý je hlučná, 

ruší ptáky. Abyste něco slyšeli, musíte jít až 

pod ní.“ To je pravda – stojíme v samé blíz-

kosti vrtule, točí se, ale slyšet není nic. Hlas 

českých ekopodnikatelů slyšet je. Otázkou 

však zůstává, jestli bude někdy vyslyšen...

Mikuláš Černý

PODNIKÁNÍ V EKOLOGII

Větrná elektrárna zásobuje teplem dům, dílnu i zá-

zemí čerpací stanice. Zároveň ušetří životní prostředí 

od zplodin ze spálení cca 300 q uhlí ročně.

 V roce 2001 si za třistaosmdesát tisíc korun 

postavil větrnou elektrárnu o výkonu 7 kW.

Výška dotací z Programu rozvoje venkova

2004–2006 od 1. 1. 2007

Orná půdaOrná půda
3520 Kč/ha 4266 Kč/ha

PastvinyPastviny
1100 Kč ha 2449 Kč/ha

Zelenina Zelenina 

a speciální a speciální 

bylinybyliny

11 050 Kč/ha 15 524 Kč/ha

Sady a viniceSady a vinice
12 235 Kč/ha 23 369 Kč/ha

(Zdroj: MZ ČR)

ZÁSAH NA KOMORU

Jsem milovníkem přírody. Svědkem mi budiž 

čistička na mé chalupě. Osamocená, jediná ve 

vsi, když z ostatních chalup, ale i domu s bazé-

nem, proudí splašky a výkaly po skalinách 

do údolí.

Jsem ale také milovníkem energie. Nejen té 

lidské, má-li ji někdo v sobě (znám celé davy 

vyhořelých, mladých či starých), ale především 

elektrické a tepelné. Byl jsem odmala vycho-

váván k lásce k jaderné energii, nejen otcem, 

ale i strýcem, profesorem jaderné fyziky v USA, 

nakonec i svým tchánem, jaderným inženýrem 

z Německa. Kamkoli přijedu, první, co potřebuji, 

je zástrčka. Teprve pak žena.

Sdílím se zelenými jejich obavy o planetu, více 

pak o Česko, které mě svou přírodní krásou 

opravdu uhranulo. Možná proto, že jinde jsem 

nikdy nežil. Nesnáším ale „zeleně“ univerzální 

recept na život, ze kterého jako bych cítil pach 

nepříjemného kolektivismu. (Nebudeme svítit, 

nebudeme topit – rád bych, aby bylo zachová-

no: kdo nechce, ať nesvítí, kdo nechce, ať neto-

pí. Zápasím s tříděním odpadu. Proč mám třídit 

já? Časem bychom mohli dospět do stadia, že 

s každým vlastním lejnem půjdu světa kraj, třeba 

do BSV – biologické sběrny výkalů. Holá exis-

tence by se tak mohla stát současně zaměst-

náním. Jen tím, že bych byl, byl bych také zcela 

vytížen a zaměstnán. Nic jiného bych už nestihl. 

Nechápu, proč mám v době bezproblémového 

optického rozpoznávání písma třídit já? Platím 

daně, ať třídí dokonalejší stroje.

Jsem pro úspory energie. Protože znamenají 

ale také výraznou úsporu peněz, myslím, že 

technologie nebudou hledat nic jiného. Ano, ať 

fabrikám omezí produkci nejničivějších zplodin, 

respektive ať je nutí k technologické inovaci, 

která bude pro životní prostředí šetrnější. Při 

možnosti zachování výroby.

Jsem pro mnoho změn, zákonů a úprav, které 

přinesou zásadní rámce nezbytných limitů, 

abychom planetu či život na ní nedevastovali. 

Zároveň bych si dovolil připomenout, že planeta 

Země byla zřejmě předurčena k tomu, aby na ní 

žili lidé. Tedy především žili. Ne abychom všichni 

seděli zabaleni do dek a hleděli na ledovec, jak 

netaje. Stejně jako nehodlám trávit večery u ně-

jakého biokrbu (topit by se mohlo sušenými vý-

kaly) a přitom si společně zpívat písně o kapradí.

Chci si žít po svém, svobodně a poměrně napl-

no. Takže hurá: notebook do zástrčky a externí 

disky a nabíječky a telku a hifi a ohřívačku peřin 

do postele a radiátor, ať je teploučko, a fukar, 

ať je ještě větší teploučko, a auťákem pro něco 

k jídlu upečenému na elektrice. A auťákem co 

sice žere, ale jede! Nemám nervy na ekologické 

šoulačky krokem. Ať dělají auta na vodík nebo 

třeba na pantofle, ale ať akcelerují jako benzinoví 

nebo naftoví darmožrouti. 

Když už jsme u těch zástrček, tedy 

u ČEZ, samozřejmě že to by měl 

být korektní obchodní partner pro 

občany. Také je z části jejich majet-

kem. Zločinné hrátky z minulosti, kdy 

přímotopy byly podporovány a doto-

vány, aby pak jejich majitelé byli za 

jednu zimu cenami energie staženi 

z kůže, by v normální demokracii 

způsobily menší povstání. 

Nelze si donekonečna číst, jaké májí 

ČEZ zisky, jak se jim daří v exportu, 

a přitom našincům se jim daří jen 

zvedat ceny a tlak. Věnovali jsme kus 

krásné přírody na poměrně nevzhled-

né betonové patvary. Při stanovení 

cen elektrické energie ČEZ mělo 

by být kalkulováno i odškodnění za 

ten věnovaný kousek našeho světa. 

Logika kalkulace cen by neměla 

připomínat sovětskou konstrukci cen 

ropy: když byl ropy na trhu nadbytek, 

Sověti nám ji zdražili, abychom jim 

pomohli dohnat výpadek, proto-

že její cena v konvertibilní měně 

klesla. A když ceny stouply, stouply 

i nám, abychom měli ceny světové 

jako všichni ostatní. Nehodlám žít 

v betonovém areálu, který přináší 

blahobyt hrstce jeho ředitelů, svými 

výnosy dotuje vládní a poslanecké 

finanční hrátky, zatímco celé okolí 

topí teplákama, protože elektřina je 

příliš drahá.

Nepatřím mezi zatvrzelce Klausova 

typu, který věří, že jeho názor se 

vlastní silou stane pravdou. Tvrzení, 

že oteplování nebylo, není a nebude 

a že už o téhle hlouposti nechce nic 

slyšet, je jistě zajímavou výzvou pro 

hradního psychologa. Jen šílenec 

přehlédne drobnost, že už téměř 

celoročně máme jiné počasí, než 

jaké bývalo. Kromě povodní také 

přívalové deště, orkány, metry sněhu, 

pak zase zimu bez sněhu, tropická 

sucha atd. To přináší i energetické 

novinky jako výpadky a energetické 

špičky v létě v rámci náporu klima-

tizačních zařízení a jiné nám dosud 

úplně neznámé taškařice.

Prosím o koncepční rovnováhu. Mezi 

ekologií a energií. Mezi povinnostmi 

na mě naloženými a mou svobodou. 

Jde totiž o život. Nejen o můj.

Jan Kraus

SVĚT PODLE KRAUSE

Jde o život

„Nesnáším ‚zeleně‘ univerzální recept na život, ze které-
ho jako bych cítil pach nepříjemného kolektivismu.“
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si daňové prázdniny, by přišlo i bez pobídek. 

A kolik by zamířilo do sousedního Polska, Ma-

ďarska či na Slovensko, protože tam by firmy 

pobídky dostaly. Koneckonců zájem o provoz 

automobilky Kia, který nakonec získali Slováci, 

měla i česká strana. 

A je také otázka, oč by Česko přišlo, kdyby se 

tito investoři našemu území vyhnuli. Odborníci 

počítají s tím, že konkrétně automobilové mon-

tovny vydrží přibližně deset, možná patnáct 

let. Pak se přesunou za levnější pracovní silou. 

Vzhledem k tomu, že už dnes mají v tuzemsku 

problém sehnat zaměstnance z řad našich 

téměř 400 tisíc nezaměstnaných, dá se těžko 

předpokládat, že by vydržely o moc déle, než 

jim vyprší daňové prázdniny.

Odejít může firma podpořená pobídkami 

ještě dříve, než všechny výhody vyčerpá. 

Takových případů zatím Česko moc nezná. 

Prvním byl odchod firmy Flextronics, která 

v roce 2002 opustila průmyslovou zónu Čer-

novická terasa v Brně. Do volných prostor 

přišla společnost Honeywell, respektive její 

divize Automation and Control Solutions, 

která o rok později podepsala sedmiletou 

nájemní smlouvu.

Další vážný problém s firmou pobírající pobíd-

ky se řešil vloni v případě hranické společ-

nosti LG. Philips. Závod na výrobu klasických 

televizorů koupila letos v únoru nizozemská 

společnost CTP Incest a výrobu obrazovek tu 

hodlá zachovat minimálně dva roky.

Pobídky nejen pro cizí

Neplatí však, že by pobídky byly jen pro zahra-

niční investory. Více než čtvrtina všech projektů 

(47 investorů), které vloni pobídky získaly, 

pochází z České republiky. V patnáctileté historii 

agentury CzechInvest, která investiční pobídky 

zprostředkovává, to bylo poprvé, kdy největší 

podíl úspěšných projektů patřil firmám z Česka. 

Rekordní byl vloni i počet získaných projektů a ob-

jem investic. Je však třeba připomenout, že jde 

o investice přislíbené stejně jako počty pracovních 

míst. Významné navýšení investic podpořených 

pobídkou vloni ovlivnila příští nošovická továrna 

jihokorejské automobilky Hyundai za přibližně 30 

miliard korun. V tomto případě jde o klasickou 

montovnu. Mezi získanými investicemi se však 

objevují i jiné, o něco zajímavější projekty.

„Za rok 2006 máme celkem 44 projektů techno-

logických center a center sdílených služeb,“ uve-

dl generální ředitel agentury CzechInvest Tomáš 

Hruda. Právě na sofistikované investice s vyso-

kou přidanou hodnotou se agentura v příštích 

letech zaměří ještě intenzivněji. Projekty, které 

přinášejí technologické know–how a přitahují 

špičkové odborníky, zřejmě napomohou dobré-

mu jménu Česka v zahraničí více než montovací 

haly, v nichž místo tuzemských nezaměstnaných 

nacházejí práci ochotnější Slováci a Poláci.

Stát by měl v budoucnu podle vládou schválené 

novely zákona o investičních pobídkách pod-

porovat investice do technologicky náročných 

provozů, nikoli do montoven, které často využí-

vají starší strojní zařízení. Zároveň by na investiční 

pobídky mělo dosáhnout ještě více tuzemských 

společností.

Podle Římana by měl letos počet projektů, které 

pobídky dostanou, klesnout kvůli přísnějším 

parametrům o 25 až 30 procent. Podle Hrudy 

ovlivní pokles investičních projektů také to, že 

stále více jich směřuje například do služeb, které 

nejsou tak náročné na investice.

Dana Rybáková 

„Stát se chová ke svým vlastním podnikatelům 

macešsky. S firmou, která má podporu od stá-

tu, nemůže český podnikatel měřit síly. Vzniká 

tak nerovné konkurenční prostředí. Příchod 

investora do regionu má vliv například i na trh 

práce, kde se už i tak kvalifikovaná pracovní 

síla pomalu vyvažuje zlatem,“ říká Jaromír 

Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. 

Tuzemským i zahraničním firmám by rozhod-

ně více usnadnilo život zjednodušení daňové 

legislativy a dalších právních a administra-

tivních povinností, zajištění vymahatelnosti 

práva a snížení daně z příjmu. A to i za cenu, 

že potom v rozpočtu už na investiční pobídky 

nebudou peníze.

Změnu daňové politiky vidí jako mnohem 

efektivnější podporu podnikání i ministr 

průmyslu a obchodu Martin Říman. „Bude-

-li rovná daň, zrušíme investiční pobídky,“ 

uvedl. Šanci na prosazení rovné daně však 

nynější vláda zřejmě nemá. Přesto podle 

něho zůstává cesta jak podnikatelům, po-

kud jde o daně, ulevit. „Na snížení a zjedno-

dušení daní, na zrušení některých daňových 

zátěží reagovala sociální demokracie při 

našich jednáních z přelomu roku pozitivně,“ 

konstatoval Říman. Podle jeho slov tak, 

jak se změny daňové zátěže budou blížit 

k rovné dani, do té míry se budou omezovat 

investiční pobídky.

Pracovní místo za 200 tisíc

Vloni získalo rozhodnutí o udělení investiční 

pobídky 144 firem. Ohlášeno bylo celkem 176 

investičních projektů, které by v budoucnu 

mohly přinést investice za 114,617 miliardy 

korun. V rámci projektů, které získaly investiční 

pobídku, by mohlo vzniknout 34 824 nových 

pracovních míst.

„I když se na první pohled zdá toto číslo velké, 

je zapotřebí zasadit jej do celkového kontex-

tu. Podle kvalifikovaných odhadů se celkový 

objem investic do české ekonomiky v loňském 

roce rovnal přibližně 780 miliardám korun. 

Oněch 114 miliard, které prý přilákají vloni 

přislíbené investiční pobídky, představuje pou-

hých čtrnáct procent. A v předchozích letech 

to bylo ještě méně,“ řekl Říman. Za posled-

ních jedenáct let prostřednictvím investičních 

pobídek přiteklo podle něho do tuzemské 

ekonomiky přibližně šest procent z celkového 

objemu investic.

„Je zapotřebí podívat se i na odvrácenou 

stranu této mince, a tou jsou náklady, které 

ponese stát, tedy všichni daňoví poplatníci. 

Význam investičních pobídek pro růst české 

ekonomiky nelze přeceňovat. Jen na školení, 

rekvalifikace a tvorbu pracovních míst stát 

v loňském roce přislíbil 7,525 miliardy korun. 

A daňové prázdniny, které v roce 2006 

získalo 144 firem, vyjdou stát na 44,6 mili-

ardy. To už není tak pozitivní informace pro 

daňové poplatníky,“ uvedl ministr. Další 2,5 

miliardy korun přislíbil stát na tvorbu pracov-

ních míst. Dotace na jednu novou pracovní 

příležitost tak představuje 187 tisíc korun. 

Další kapitolou jsou investice do průmys-

lových zón, které se musí před příchodem 

investorů připravit.

Konec daňových prázdnin, 

konec investora...

Zastánci investičních pobídek na argument 

jejich odpůrců ohledně daní, o něž stát kvůli 

daňovým prázdninám podpořených firem 

přichází, odpovídají, že bez pobídek by firmy 

nepřinesly své investice k nám a stát by stejně 

žádné daně nevybral. Je otázka, kolik z pro-

jektů, které se v české kotlině usadily a užívají 

Nevábné 
vábničky 
pro vybrané 
investory
INVESTIČNÍ POBÍDKY JSOU OD SAMÉHO POČÁTKU KONTROVERZNÍ 

PODPOROU PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V TUZEMSKU. AČKOLI JE ČESKÁ 

REPUBLIKA V RÁMCI REGIONU VE VÁBENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM VELMI 

ÚSPĚŠNÁ, VĚTŠINA DOMÁCÍCH PODNIKATELŮ SI MUSÍ UMĚT PORADIT 

SAMA. NIKDO, NATOŽ STÁT, JIM NEPOMŮŽE...

Odborníci počítají 

s tím, že konkrétně 

automobilové 

montovny vydrží 

přibližně deset, možná 

patnáct let. 

Více než čtvrtina 

všech projektů 

(47 investorů), které 

vloni pobídky získaly, 

pochází z České 

republiky.

Příjem státu na 1 Kč investičních pobídek 

1998 0

2000 N/A

2000 N/A

2001 N/A

2002 1,75

2003 3,00

2004 1,17

Stavba budoucí nošovické montovny Huyndai už byla zahájena. Staví ji Japonci.
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Lovci mozků
(a peněz)

Personálních agentur různého typu půso-

bí na českém trhu hodně, ale jen ty „nej“ 

dokážou pro klienty najít adepty na nejvyšší 

posty – na místa špičkových odborníků, top 

manažerů, generálních ředitelů. V tu chvíli 

se i konzultant mění, alespoň příležitostně, 

v headhuntera. Pak ovšem existují osobnos-

ti, které jsou za headhuntery považovány 

bezvýhradně, dokonce i konkurencí...

Hledáme, nepřetahujeme

Podle Jana Bubeníka z Bubeník Partners (co 

do počtu lidí malá firma, ale ročně zvládne 

přibližně třicet projektů, zabývá se výhrad-

ně obsazováním adeptů na posty nejvyšší 

a rozhodně patří do posledně jmenované 

kategorie) se headhuntingem míní přímé 

vyhledávání, oslovení a nábor předem defi-

novaných a posléze vybraných kandidátů. 

„My kandidátům prezentujeme příležitost 

postoupit v kariéře většinou o kousek dál 

nebo se naučit nové věci, ale také nabízíme 

jinou kulturu. Čechy, Poláky či Slováky často 

vyvážíme do Ruska, na Ukrajinu, do bývalé 

Jugoslávie, Rakouska. Doma totiž narazí 

relativně rychle na takzvaný skleněný strop, 

trh jim už dál nedovolí růst,“ Zjednodušeně 

se pokusil Bubeník vysvětlit náplň své práce 

mamince: „Je to něco mezi firemním psychi-

atrem a židovskou dohazovačkou...“

Leo Dittmann ze společnosti Dittmann 

Consulting sice pro klienty získává špičkové 

odborníky, za „lovce mozků“ či hlav se však 

nepovažuje. Podle něj je práce vyjádřena 

tímto výrazem zúženě vnímána jako pře-

tažení osoby z firmy do firmy, bez pocitu 

zodpovědnosti za správnost řešení, následků 

pro klienta, kandidáta a i firmu, odkud kandi-

dát přechází. A také poznamenává: „Nedo-

mnívám se, že by měl někdo živnostenské 

oprávnění přímo na headhunting.“ S po-

slední větou Jan Bubeník souhlasí: „Pro naši 

práci používáme v češtině výraz personální 

poradenství, v angličtině executive search čili 

opravdu přímé vyhledávání. Jako společnost 

musíme mít oprávnění od ministerstva práce 

a sociálních věcí.“ Slova o pouhém přetažení 

osoby z firmy do firmy však striktně odmítá: 

„Pro klienty, pro něž pracujete, se musíte 

stát důvěryhodným poradcem a partnerem. 

Zjistit, jací lidé, s jakými parametry chová-

ní a hodnotami ve firmě uspějí, jaké sama 

považuje za úspěšné, efektivní. Firma musí 

chtít kandidáta, kandidát musí chtít firmu 

a příležitost, kterou mu nabízí. Snažíme se, 

aby člověk odcházel slušně, aby neutíkal od 

rozdělané práce. Pokud to totiž udělal jed-

nou, možná to pak udělá i u našeho klienta.“

Podle Hany Navarové, která s vyhledáváním 

špičkových odborníků začala už v roce 1991 

a stala se prvním českým konzultantem ve 

službách společnosti Neumann, prvopočát-

ky byly se současnou situací nesrovnatel-

né. Nejdříve přicházely s požadavky velké 

mezinárodní firmy, které nevěděly, jak najít 

vhodné zaměstnance ze zdejších zdrojů. 

Situace se změnila, ale například umění číst 

mezi řádky životopisu je nadále užitečné... Na 

rozdíl od minulosti už dnes ovšem dokážou 

klienti lépe specifikovat nároky na hledaného 

odborníka, zadání jsou konkrétnější, očekává-

ní realističtější. V personálních útvarech sedí 

často lidé, kteří sami mají zkušenosti z půso-

bení v personálně poradenské agentuře.

Experti hledají experty

„Ze zlata, které je na zdejším a mezinárod-

ním trhu k dispozici, hledáme to s nejvíce 

karáty,“ dopustil se poezie charakterizující 

práci hledačů žádaných špiček Leo Ditt-

mann. Skutečnost, vyjadřující situaci kolem 

„dostatku karátů“, je už prozaičtější. Podle 

Aleše Křížka ze společnosti Robert Half 

International jsou od loňska stále vzácnější 

kvalitní odborníci zejména v oblasti infor-

mačních technologií, letos se nedostává 

finančních specialistů, účetních, ale ani ob-

chodníků. Hana Navarová souhlasí: „Chybějí 

například specialisté, kteří umějí s počítačo-

vým systémem běžným v USA či v Japon-

sku, s evropským však nikoli.“ 

Co, s kým nebo pro koho...

Peníze? Kariéra? Jméno firmy? Různé jsou 

zkušenosti českých headhunterů s nejzá-

važnějšími argumenty, které mají adepta na 

vysoký post přesvědčit, že to, co bude, je 

lepší než to, co je. Jan Bubeník říká: „Záleží na 

osobní preferenci každého, ale také na rodinné 

či životní situaci. U oslovené osoby s dětmi na 

vysoké škole a hypotékou bude mít „za kolik“ 

větší váhu než to, že má firma trochu horší 

reputaci a budete mít méně přijatelného šéfa... 

Od určité výše stávajícího příjmu už ale peníze 

nejsou prvořadé. My se zaměřujeme na špič-

kové posty, a tak se může stát, že nabídka ‚za 

práci v Rusku čtyřikrát tolik, jako máte dnes‘, 

nechá člověka chladným, ale na ‚dvakrát 

tolik, co máte dnes, ovšem v Německu‘, už 

zareaguje.“

Hana Navarová se domnívá, že jméno firmy 

nehraje v našich podmínkách tak zásadní roli 

jako v jiných zemích, například v Japonsku. 

Ale ani peníze nejsou často hlavním motivač-

ním faktorem, jelikož jde většinou o lidi, kteří 

už mají plat na vysoké úrovni. Spíše zaujme 

celý balíček nabídky, manažeři berou nabízené 

místo jako výzvu vstoupit do něčeho nového, 

nepoznaného. Leo Dittmann zase považuje 

finanční stánku za citlivou na straně klienta 

i kandidáta: „Motivace penězi a jistotami typu 

finančního zdroje je dnes větší, než byla v mi-

nulosti, ale přesto nelze stavět loajalitu nového 

zaměstnance na základě finančních příslibů, 

když jeho rozhodující motivací je kupříkladu 

odborný rozvoj, a ten by mu firma neumožni-

la.“ Aleš Křížek žádný výrazný vývoj v oblasti 

motivační nepozoruje. Důležité je, podle jeho 

zkušeností, jméno firmy i to, co nabízí. Je 

prostě na headhunterovi, aby posoudil, který 

typ „argumentu“ bude nejúčinnější...

A za kolik

Peníze fungují vždycky. Jako argument jsou 

opravdu velmi, velmi přesvědčivé... Následující 

údaje je nutno brát jako špičku ledovce, nikoli 

jako platy lepších průměrů v daném oboru. 

Navíc u nejlépe placených manažerů realistič-

tější než měsíční plat je celkový roční příjem, 

který výrazně ovlivňuje např. podíl na zisku či 

přidělení firemních akcií. Průzkum německé 

poradenské agentury Kienbaum ukázal, že 

zatímco šéf dceřiné společnosti nadnárodní-

„Ze zlata, které je 

na našem zdejším 

i mezinárodním trhu 

k dispozici, hledáme 

to s nejvíce karáty.“

ZAVOLAL VÁM NEZNÁMÝ 

HLAS A NABÍDL 

PRACOVNÍ SCHŮZKU? 

NEODMÍTEJTE! MOŽNÁ 

VÁS ČEKÁ JEŠTĚ 

LEPŠÍ BUDOUCNOST, 

NEŽ O JAKÉ JSTE 

SNILI. ZŘEJMĚ SI 

VÁS VYTIPOVAL 

HEADHUNTER, KTERÝ 

HLEDÁ ŠPIČKOVÉ 

ODBORNÍKY ČI 

TOP MANAŽERY NA 

VRCHOLNÉ POSTY A ZA 

SKVĚLÝCH PODMÍNEK!
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ho koncernu v Česku ročně vydělá kolem 82 

tisíc eur (asi 2,3 milionu korun), jeho německý 

kolega se může těšit z roční odměny ve výši 

258 tisíc eur (asi 7,2 milionu korun). 

Dlouhodobě nejlépe placeny jsou pozice 

v top managementu finančních a bankovních 

institucí. Nejlépe placeným manažerem v ČR 

je generální ředitel ČEZ Martin Roman, jehož 

základní plat se pohybuje v částce kolem 

25–30 milionů korun ročně. Ředitelé některých 

firem si vydělají měsíčně i kolem půl milionu, 

finanční ředitelé od 90 000 do 250 000 Kč. Na 

nemanažerských pozicích patří ke špičkovým 

výdělky počítačových expertů, advokátů, ob-

chodníků, počítačových a finančních analytiků. 

Chci šéfa jenom z Británie...

Ovšem nejen firmy, ale i adepti mají své 

nároky, některé z nich mohou působit až 

zábavně. Ze strany kandidáta se může objevit 

požadavek odpovídajícího postu i pro partnera 

či partnerku, pro děti pak škola, která se svým 

zaměřením bude co nejvíce blížit škole dosa-

vadní. Hana Navarová se setkala s případem, 

kdy adept chtěl mimo jiné auto – dvoulitr a šé-

fa mluvícího výhradně britskou angličtinou čili 

žádného Holanďana či Američana. Někdy je 

ovšem ambicióznější okolí než samotný kandi-

dát. Leo Dittmann dává k lepšímu případ, kdy 

snaha kandidáta získat významnou manažer-

skou pozici byla výsledkem obrovského tlaku 

rodiny – on sám měl z případného vítězství 

v konkurzu a následných povinností hrůzu. 

„Byl to racionálně uvažující muž s realistickou 

představou, na co má a na co ne. Dodali jsme 

mu odvahu, aby na pozici neaspiroval, a pora-

dili, jak to doma podat co nejpřijatelněji.“ 

Co je nejdůležitější?

Metody vlastního headhuntingu jsou růz-

né a málo veřejné. Podle Jana Bubeníka je 

nejdůležitější strávit hodně času s klientem při 

definici projektu – co má nový člověk společ-

nosti dodat, je-li společnost vůbec nastavena 

organizačně tak, aby člověk, kterého head-

hunter přivede, měl nástroje, jimiž by splnil oče-

kávané. „I když tam přivedete toho nejlepšího 

člověka a on nebude mít nástroje, kompetence 

dělat rozhodnutí – bude to neúspěch...“

Zatímco někdo upřednostňuje první kontakt 

přes telefon a nenápadné navázání kontaktu 

při golfu zcela vylučuje, jiný uznává neformální 

nasazení brouka do hlavy kdykoli a kdekoli.

Jan Bubeník vyzrazuje jim preferovaný násle-

dující postup. Konzultant, neboli headhunter, 

má jednoho až dva researchery, kteří aktuálně 

ke každému projektu hledají lidi odpovídající 

kvalifikačním parametrům, které klient poža-

duje. Důležitou roli hraje i správné načasování. 

„Může se stát, že tomu, kdo by byl nejvhod-

nější, v závěru roku dojde tříletý bonus, a tak 

by přišel o hodně peněz. Další vhodný kan-

didát změnil práci před třemi měsíci a odejít 

ještě nechce...“ V dnešní době není prý těžké 

připravit seznam jmen na základě parametrů, 

které headhunter researcherovi zadá. „Pak 

vytipovanému člověku zavoláme (už přímo 

headhunter – pozn. red.) na mobilní telefon 

a velmi stručně – bez uvedení jména klienta 

– popíšeme příležitost, pro kterou hledáme 

kandidáta, a poprosíme, jestli by si na nás 

udělal čas.“ Po pohovorech s kandidáty násle-

duje jejich nejužší výběr. Aleš Křížek doporu-

čuje dva až tři: „Samozřejmě záleží i na tom, 

jakou pozici máte obsadit. Pokud jde například 

o daňového specialistu pro střední a východní 

Evropu, tak pět kandidátů ani neseženete. Na-

víc při jejich vyšším počtu přenáší agentura část 

své zodpovědnosti na klienta a to není fér. Ten 

přece platí za to, že vy mu seženete ty nejlepší, 

co na trhu jsou.“ Jan Bubeník se domnívá, že 

nejlepší je varianta, kdy má klient dva, maximál-

ně tři kandidáty – a všichni se mu líbí: „Kdyby je 

viděl separátně, vybral by si každého.“

Honorář až po strop

A jelikož jde o obsazování odborníků na nej-

vyšších postech, logické jsou i vysoké odměny 

pro headhuntery. Někdy je honorář například 

trojnásobek měsíční mzdy – ale to spíše 

u středního managementu, jindy je částka 

vyjádřena procenty. Konzultanti špičkových 

agentur, kteří příležitostně využívají Direct 

Search neboli přímé vyhledávání, přinesou 

svému zaměstnavateli částku ve výši třiceti 

i více procent z roční mzdy úspěšně uloveného 

odborníka. Jan Bubeník objasňuje: „Ve chvíli, 

kdy podepíšeme smlouvu, nám dává klient 

základní část honoráře. Další část poté, co 

přijme námi doporučené adepty k pohovo-

ru. Poslední třetinu obdržíme, když vybraný 

kandidát akceptuje klientovu nabídku. Obecně 

je to asi jedna třetina roční kompenzace, tedy 

celkového ročního příjmu námi nalezeného 

adepta. To je standard. Jelikož děláme větši-

nou lidi s vysokými příjmy, někdy se dohod-

neme s klientem na takzvaném stropu nebo 

na fixním honoráři. V případě, že to dopadne 

špatně a v takzvané záruční lhůtě adept skon-

čí, musíme vše udělat znovu – a zadarmo.“

Pokud jde o takzvanou záruční lhůtu, liší se 

podle personální agentury, podle postu, na 

který se její adept dostal, a samozřejmě na 

smluvním ujednání. Bývá tedy od tříměsíčních 

(u středního managementu) přes šestiměsíční 

a v případě postů nejvyšších dokonce roční...

Nakonec trochu matematiky: když „ulovíte“ 

country manažera s ročním platem kolem tří 

milionů, jednoduchým propočtem vychází 

„hlava“ za milion. Takový „úlovek“ se docela 

vyplatí, že?

Minusy – a minusy...

S rostoucí konkurencí v českých loveckých 

revírech se objevují některé nekalé praktiky 

headhunterů i „tzv. headhunterů“. „Přibývá 

agresivita i neserióznost, například kolují živo-

topisy některých kandidátů, aniž by s tím byli 

souhlasili,“ stěžuje si Hana Navarová.

Ne všichni dodržují pravidlo, že když pra-

cujete pro jednoho klienta, tak nemůžete 

jeho lidi oslovovat pro klienta jiného. Nebo 

že nikdy nesmíte oslovit člověka, kterého 

jste do firmy umístili, i kdyby se časem hodil 

někam ještě lépe. Za další nešvar, s nimž se 

také osobně setkal, považuje Jan Bubeník, 

„holandskou aukci na čest“. To znamená, 

když si státní firmy najmou „headhuntera“ na 

to, aby posvětil politickou nominaci člověka, 

který opravdu není tím nejlepším a nejvhod-

nějším na daný post. A „headhunter“ se 

pod to podepíše, ačkoli jde o jeho profesní 

selhání...

„Problematické je chování některých za-

hraničních firem, které nerespektují pravidlo 

diagnostiky, že dotazníky a testy se mají 

dělat v mateřském jazyce. Když je pak adept 

pozván do „centrály“ v zahraničí, ač má 

dobrou komunikační angličtinu či němčinu, při 

testech osobnostních a inteligenčních, navíc 

jinak standardizovaných než u nás, to stačit 

nemusí. A pak dochází k rozpakům hraničícím 

s nedůvěrou – jak to, že česká agentura ho 

ohodnotila lépe než náš „korporátní expert“, 

říká Leo Dittmann.

Někteří headhunteři, v tomto případě spí-

še konzultanti z méně seriózních agentur, 

také čelí nařčení, že přijímají zakázky, jejichž 

cílem je sice přetáhnout experta, ale hlavně 

destabilizovat konkurenci. Jiní se zase uchylují 

k představování stínových kandidátů – tedy 

doplňování „do počtu“. Ale vše se, jak říká Jan 

Bubeník a další podobně smýšlející porad-

ci či konzultanti, rozkřikne – a znamená to 

konečnou...

Leo Dittmann považuje za negativní jev také 

podceňování významu exkluzivní smlouvy 

s agenturami a naopak, příliš velký důraz 

na rychlost dodání co nejvíce kandidátů od 

různých agentur. To nutí často agenturu, 

která na podobné podmínky přistoupí, na-

bízet kandidáty z databáze a nesoustředí se 

na vyhledání nejlepšího adepta. Podle Aleše 

Křížka se ovšem exkluzivita také nesmí pře-

ceňovat a souhlasí s ní pouze u nejvyšších 

pozic. Protože exkluzivita současně zname-

ná menší konkurenci, a kde není konkuren-

ce, není vývoj... Jan Bubeník je jednoznačně 

pro exkluzivitu: „Neexkluzivně nepracujeme.“ 

Zvláště na tak malém trhu, jakým je Česká 

republika, pak může dojít k tomu, že se bude 

část kandidátů překrývat, a působí velmi ne-

věrohodně a nekompetentně, když tři různé 

firmy volají jedné osobě a za stejného klienta. 

Pak to skončí tím, že se firmy pohádají, komu 

kandidát patří... „Při exkluzivitě vnímáme, že 

musíme problém vyřešit, je to naše nedělitel-

ná zodpovědnost. Dává nám to klid na práci, 

a také nerozmělněnou pozornost klienta. 

Pakliže to zkazíme, i ta ostuda je jenom 

naše,“ dodává Jan Bubeník.

Lano pro lanaře

Kolik je u nás headhuneterů, se přesně neví. 

Aleš Křížek připouští, že špičkových určitě 

nejsou desítky. Rozhodně je jich méně, než 

to na první dojem vypadá. Protože v jejich 

případě platí, že „pracují tiše a efektivně“.

A jelikož i headhunter je jen člověk, navíc 

úspěšný a užitečný, také bývá lanařen... „Je 

to pravda,“ přiznává Hana Navarová. „Zřejmě 

to v některých případech i vychází, my ve fir-

mě se nabídkou pobavíme – a tím to končí.“ 

Také Jan Bubeník přiznává: „Zrovna nedávno 

mi volala jedna globální firma, jestli bych ne-

šel dělat pro jejich pražskou pobočku. Stává 

se to i kolegům. Je to příjemné posílení se-

bevědomí. Všeobecně je na naší práci velmi 

pozitivní, že když lidem zavoláte, většinou je 

to neurazí, ale naopak – jsou polichoceni.“

Andrea Žbodáková

Jan Bubeník – Bubeník Partners Hana Navarová – Neumann Leo Dittmann – Dittmann Consulting Aleš Křížek – Robert Half International

Desatero 
profesionálního 
headhutnera 

•  Neoslovovat po dobu „hájení“ 

člověka ze společnosti, která 

byla vašim klientem a vy jste ji 

důvěrně poznali.

•  Nikdy „nelanařit“ osobu, kte-

rou jste pro klientskou firmu 

úspěšně našli.

•  Prospěšnost pro klienta i kan-

didáta.

•  Předání maxima informací 

oběma stranám, nic nepřed-

stírat, hlavně nelhat!

•  Nepředpojatost – odolání tren-

dům politickým, národnostním 

i dalším.

•  Dobrá orientace v různých 

odvětvích – ne jen monokul-

turní řešení, ale i zkušenosti 

mezioborové.

•  Schopnost poučit se z před-

chozích špatných, ale i dob-

rých výsledků.

•  Získávání nových informací 

– včetně nových nástrojů pro 

poznávání člověka.

•  Striktně zamítnout i nejmenší 

náznak jakékoli diskriminace.

•  Pracovitost – headhunter začí-

ná přece často tam, kde to jiní 

vzdali či neuspěli...

A bonus: 

•  Když nemáte důvěru, nejste 

diskrétní – tak se neuživíte!!!

Kdo nejvíce 
chybí na českém 
trhu

Odborníci 

zejména v oblasti 

informačních techno-

logií – programátoři, 

konzultanti, projektoví 

manažeři. Letos se 

nedostává finančních 

specialistů, účetních, 

chybí i dobří 

obchodníci, 

vývojáři. 

Metody 

vlastního 

headhuntingu 

jsou různé 

a málo veřejné.

Když „ulovíte“ country 

manažera s ročním 

platem kolem tří 

milionů, jednoduchým 

propočtem vychází 

„hlava“ za milion. 
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Když se spojí 
příjemné 
s výdělečným

k původnímu programu je velmi rychlý. 

Pacienti tuto komplexní péči s vysokým indivi-

duálním komfortem oceňují a šíří své pozitivní 

zkušenosti dál. Protože spokojený klient je 

nejlepší reklamou, zaznamenávají v Rehabili-

tační klinice Malvazinky třicetiprocentní nárůst 

klientely z řad rodinných příslušníků svých 

pacientů a kladné reference jako důvod svého 

zájmu uvádí 50 % nových klientů. Mimo kom-

plexní péče se zázemím fyzioterapie (kde se 

naučíte správně dýchat a stimulovat dávno ne-

používané svaly), vodoléčby, bazénu, masáží, 

tělocvičny a posilovny nabízí klinika i relaxační 

cvičení klientů s psychosomatickými potížemi 

a skupinovou psychoterapii. V letošním roce 

rozšíří nabídku například o speciální programy 

pro těhotné ženy a kardiaky. 

Nestátní nemocnice se zkrátka učí chovat 

tržně. Kromě léčení nemocných se začínají 

čím dál více zaměřovat i na navozování fyzické 

a psychické pohody zdravých. Ta je ostatně 

nejlepší prevencí. V nemocnici Na Homolce 

najdete plně vybavené samostatné wellness 

studio R–centrum. To nabízí například pobyt 

v solné jeskyni nebo procházky do přírody 

Nordic walking (chůze se speciálními hůlkami, 

která až o 46 % zefektivňuje chůzi a o 30 % 

zvyšuje spalování kalorií) a Nordic blader (spor-

tovní jízda s podobnými hůlkami na kolečko-

vých bruslích). 

Chytře sestavené menu

Směrem k příjemným pocitům a filozofii 

wellness se v poslední době výrazně posunu-

la a změnila atmosféra fitness center. Ubylo 

urputnosti, mezi zarputilými svalovci se čím dál 

častěji objevují „normální“ muži a ženy, kteří si 

chtějí jen tak zacvičit, protáhnout se, zklidnit 

se, odpočinout si. Mistryně světa v aerobiku 

a majitelka prosperujícího fitness centra Olga 

Šípková potvrzuje, že stále přibývá relaxačních 

druhů fitness aktivit. Například pilates, power 

joga, body ball (cvičení na velkých balónech) 

a kupříkladu i spinning, který do fitness center 

nalákal více mužů. 

Fitness je stále ještě na vzestupu. Pohyb se 

už dávno stal životní potřebou aktivních lidí. 

A nabídka je tak široká, že si vybere opravdu 

každý od dětí až po seniory. V kvalitním fitness 

centru by nově příchozím měli nabídnout 

konzultaci s trenérem, který pomůže začáteč-

níkům realisticky zvážit jejich možnosti. Nejen 

ten, kdo si chce změnit postavu, využije péči 

individuálního trenéra. Dobrý trenér by měl 

umět radit i těm, kteří před nárůstem svalové 

hmoty dávají přednost nárůstu sebevědomí 

a změně přístupu k životu. Ve wellness totiž 

zdaleka není nejdůležitější ideální postava. 

Olga Šípková potvrzuje, že pro lidi s nadváhou 

dokonce řada klasických „silových“ technik ani 

není vhodná. Přesto se mohou stát pravidel-

nými a dlouhodobými návštěvníky tam, kde se 

fitness servíruje společně s wellness.

Naše centra jsou na tom dnes mnohdy lépe 

než zahraniční, ta nově vznikající určitě, 

v materiálním vybavení i v odbornosti cvičitelů. 

I když klasických fitness center s nabídkou 

různých posilovacích strojů je už na trhu dost, 

právě nový trend směrem k relaxačním a uvol-

ňovacím technikám otvírá i v tomto oboru další 

možnosti. 

Wellness s pěti hvězdičkami

Je bezpočet způsobů jak poskytnout lidem 

pocit, že je dobře jejich tělu i duši, a bezpočet 

způsobů jak v novém trendu najít místo pro 

vlastní podnikatelský záměr. Především jsou 

to nejrůznější druhy masáží, saunování a po-

byt v různých typech lázní. Na trhu stále roste 

nejen nabídka služeb wellness studií. Dobře 

pros perují i firmy, které se specializují na 

dodávky zařízení těchto studií na klíč. Včetně 

vybavení nábytkem, textilem a třeba i květina-

mi. Objevte zajímavý prostor, zhodnoťte svůj 

podnikatelský záměr, dohodněte konečnou 

podobu studia a očekávejte první zákazníky. 

Jako to udělal hoteliér Martin Hoffmeister, 

když se při stavebním výzkumu v podze-

mí jeho hotelu objevily zazděné prostory 

vytesané ve skále. Pětihvězdičkové hotely ve 

světě mají wellness provoz jako samozřejmou 

součást svých služeb a hotelu Hoffmeister, 

který patří po celou dobu své porevoluční 

existence k nejlepším v Praze, se tak otevřela 

další možnost udržet krok se světovou špič-

kou. Navíc se objevil dodavatel moderního 

zařízení, které je stylizováno do středověku 

– Stonebath. Bylo rozhodnuto. Prvními klienty 

byli hoteloví hosté, dnes se začínají obje-

vovat první návštěvníci, kteří cíleně spojují 

procházky Prahou s kompletní wellness péčí. 

Na vrcholu zájmu je masáž lávovými kameny. 

Příjemná vůně bylinek prosytila celý hotel, 

takže ani na chvíli nezapochybujete, že Lily 

Wellness & Spa je příjemným obohacením 

image známého hotelu.

Jako všechno i wellness má své odpůrce. 

Namítají, že je lepší projít se hodinu po lese, 

nebo vyběhnout na nejbližší kopec, než vde-

chovat vůni levandule na elektrickém běžicím 

pásu. Lidé ale stále touží po něčem novém, 

a tak nabídka wellness životního stylu má 

velkou výhodu – punc jedinečnosti, komfortu, 

sofistikovanosti. Využijte ji ve svůj prospěch.

Iva Gočová 

Ve wellness se totiž podařilo propojit příjemné, 

užitečné a prosperující. Vzácná kombinace 

filozofie, nabídky pracovních příležitostí a výro-

by. Zjednodušeně řečeno, všechno, co právě 

mé osobě právě teď prospívá, je wellness. 

Znamená určitou protiváhu ke společnosti 

zaměřené na výkon. A tak stále víc úspěš-

ných a vytížených lidí chce volné chvíle trávit 

podle pravidel wellness. Dovolit si hýčkání 

a rozmazlování sama sebe, navozování libých 

pocitů. Jestliže se rozhodnete vést svůj hotel 

v duchu wellness, snažte se o odstranění 

všech rušivých zvuků a už při vstupu hýčkejte 

klienty vůněmi a barvami. Do řady prostor ve 

wellness hotelech například nesmí mobil, mluví 

se v nich polohlasem, v bufetu se podávají 

čerstvě lisované šťávy ze sezonního ovoce 

a zeleniny a leckde také jídla z čerstvých suro-

vin nedalekých biofarem. V Rakousku a v Ně-

mecku už je to běžné, k nám tenhle trend 

přijde co nevidět, protože klient za podobné 

služby rád zaplatí.

Wellness je moderní životní styl směřující k do-

sažení duševní a tělesné pohody a rovnováhy, 

a to do vysokého věku. Je to moderní filozofie 

aktivních lidí.

Léčebny pro zdravé

Stále častěji se prvky wellness objevují 

v nabídkách zdravotnických zařízení. Je to 

přirozená cesta od léčebné a poúrazové reha-

bilitace, takový přechod od lehkého zdravot-

ního cvičení směrem k pravidelnému pohybu. 

Individuální programy zaměřené na prevenci 

bolestí pohybového aparátu nabízí Rehabili-

tační klinika Malvazinky. Součástí programu 

je vstupní prohlídka a zhodnocení aktuálního 

stavu pacienta. To je výhoda zdravotnické-

ho zařízení, protože objeví-li se při prohlídce 

u „zdravého“ klienta nějaký skrytý problém, 

klinika ho může na místě řešit, takže návrat 

Fitness je stále ještě 

na vzestupu. Pohyb 

se už dávno stal 

životní potřebou 

aktivních lidí.

LIDSTVO SE ZBLÁZNILO DO MLÁDÍ A MLADISTVÉHO 

VZHLEDU. TO NENÍ NIC NOVÉHO. NOVĚ ALE JE 

TŘEBA MÍT NEJEN MLADISTVOU POSTAVU, NÝBRŽ 

I OPTIMISTICKÝ VÝRAZ A POHODU V DUŠI. JEDINĚ 

TAK MŮŽETE MÍT V ŽIVOTĚ ÚSPĚCH. ANEBO 

ZKUSTE BÝT ÚSPĚŠNÍ TÍM, ŽE NA TOMHLE TRENDU 

ZVANÉM WELLNESS VYBUDUJETE SVÉ PODNIKÁNÍ.

Co všechno 
nabízejí 
wellness centra 

•  Floating – hodinový pobyt ve speciální 

uzavíratelné vaně ve tvaru vajíčka napl-

něné roztokem slané vody s podobnou 

koncentrací, jako má Mrtvé moře. Díky 

tomu se vaše tělo bude vznášet u hla-

diny a dojde k téměř absolutní relaxaci 

svalstva. Odplaví se stres, únava i stavy 

úzkosti. Nedoporučuje se osobám 

trpícím klaustrofobií. 

•  Čokoládovou masáž, čokoládovou 

koupel nebo čokoládový zábal. 

•  Masáž lávovými kameny – používají 

se kameny sopečného původu, střídají 

se nahřáté kameny se studenými. 

•  Shiatsu – využívá tlak na aktivní 

akupunkturní body, a to nejen prsty, 

ale také lokty a koleny. Masírovaný je 

při proceduře oblečen, protože neleží, 

ale manipuluje končetinami a některé 

polohy jsou velmi intimní. 

•  Lymfatickou drenáž – jejím cílem je 

podpořit odtok mízy (lymfy) z vazivové 

tkáně a zbavit tak tělo zadržované vody 

a odpadních látek metabolizmu. 

•  Pediluvium – aktivace energetických 

bodů plosek nohou chůzí přes kamínky 

ve speciálním koridoru s postranními 

tryskami, ze kterých proudí střídavě 

chladná a teplá voda. 

•  Čtyřrukou aromaterapeutickou 

masáž – synchronní rytmická masáž 

dvěma terapeuty, podpořená použitím 

esenciálních olejů, vede k hluboké rela-

xaci. Je považována za královnu masáží. 

•  Pobyt v tureckých lázních hamam, 

které vás vyzvou k odpočinku na speci-

álním prohřívaném kameni.

Nové hity fitness

•  Spinning je skupinová jízda na stacio-

nárním kole při hudbě a pod vedením 

zkušeného trenéra. Z popisu je jasné, 

že může jít jak o relaxační, tak o mučicí 

disciplínu. 

•  Pilates je metoda protažení a posílení 

svalů celého těla. Svaly břicha, hýždí, 

vnitřní strany stehen a beder jsou v ne-

ustálé pohotovosti. Velký význam má 

správné dýchání a plynulost pohybů. 

•  Taebo je aerobní cvičení s prvky karate, 

taekwon-do, klasického boxu a taneční-

ho aerobiku. Prý budoucnost fitness! 

•  High impact aerobik využívá skoky 

a poskoky, kdy ani jedno chodidlo nemá 

kontakt s podložkou, a krátké posilování 

na závěr. Pro pokročilé.
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Neplacení daní je trestný čin

Výběr daní v České republice se řídí zákonem 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

a podzákonnými předpisy vydanými na jeho 

základu. Oprávnění finančních orgánů při 

vyměřování a vymáhání daní plynou právě 

z tohoto zákona. Finanční orgány mohou 

daňovému subjektu vyměřit daň. Rozumí se 

samozřejmě v případě, že tak neučinil sám, 

nebo příslušné orgány dojdou k závěru, že si 

daň nevyměřil správně. Pokud je základ daně 

nebo daň stanovena odchylně od základu 

daně a daně, jak je přiznal daňový subjekt, 

musí být z vyměřovacího spisu patrno, podle 

jakých pomůcek nebo na podkladě čeho se 

správce daně při stanovení základu daně 

a daně odchýlil, jakož i důvody těchto rozdílů. 

Obdobně musí být z vyměřovacího spisu 

patrno, jak byl daňový základ zjištěn a daň 

stanovena, stalo-li se tak bez přiznání nebo 

hlášení daňového subjektu. 

Pokud daňový subjekt, ať právnická, nebo 

fyzická osoba, nezaplatí daň řádně a v pří-

slušném termínu, začne nabíhat příslušenství 

daně, kterým se rozumí penále, zvýšení daně, 

náklady daňového řízení, úroky a pokuty 

uložené podle tohoto nebo jiného daňového 

zákona. Ačkoli daňový úřad nemá ze zákona 

povinnost plátce na chybu upozornit – a to 

nejen v nějakém časovém limitu, ale vůbec 

– tyto opravné prostředky se vypočítávají od 

okamžiku, kdy poplatník chybu udělal. Tedy od 

zákonem stanoveného data, ke kterému bylo 

podáno přiznání. Aniž by byl zpraven o své 

chybě, penále, úroky a další poplatky začínají 

nabíhat automaticky. 

K zajištění daňové pohledávky mohou 

finanční orgány zřídit zástavní právo k movi-

tým a nemovitým věcem daňového dlužníka. 

Případné neplnění daňových povinností může 

být považováno za naplnění skutkové pod-

staty trestného činu zkrácení daně, poplatku 

a podobné povinné platby ve smyslu § 148 

trestního zákona.

Kdo to dokáže

Jako důkazních prostředků lze v daňovém 

řízení užít všech prostředků, jimiž lze ověřit 

skutečnosti rozhodné pro správné stanovení 

daňové povinnosti a které nejsou získány 

v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy, jde tedy zejména o různá podání 

daňových subjektů (přiznání, hlášení, odpovědi 

na výzvy správce daně apod.), o svědecké 

výpovědi a znalecké posudky, veřejné listiny, 

zprávy o daňových kontrolách, protokoly 

a úřední záznamy o místním šetření a ohledání, 

povinné záznamy vedené daňovými subjekty 

a doklady k nim apod. Jednotlivé skutečnosti 

rozhodné pro daňové řízení se prokazují v rám-

ci důkazního řízení. Provedené důkazní řízení 

pak osvědčí, které z předložených důkazních 

prostředků se staly skutečně důkazem.

Finanční orgány mohou předvolávat svědky, 

a pokud se tito nedostaví na předvolání, mo-

hou být k žádosti finančních orgánů předvede-

ni Policií ČR nebo obecní policií.

Jediným pozitivem z tohoto pohledu je postup-

ně se měnící přístup justičních orgánů, které do 

svých rozhodnutí začaly promítat jednoznačný 

požadavek na to, aby to byly finanční orgá-

ny, kdo nese důkazní břemeno. Pokud tedy 

finanční úřad tvrdí, že poplatník udělal chybu, je 

na něm, aby dokázal existenci skutečností vy-

vracejících věrohodnost, průkaznost, správnost 

či úplnost tvrzení daňového subjektu či jím po-

vinně vedených evidencí. Lze odkázat např. na 

nález pléna Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 38/95 

(uveřejněný ve sbírce zákonů pod č. 130/1996 

Sb.) či na rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu č. j. 2 Ans 1/2005. V těchto a dalších 

rozhodnutích se jasně konstatuje, že finanční 

orgány nesmějí přenášet důkazní břemeno 

na daňové subjekty, a pokud považují tvrzení 

uvedená daňovým subjektem za nevěrohodná, 

musí tuto nevěrohodnost samy prokázat. 

Komplikované formuláře, 

úředníci, kteří často nedovedou 

poradit, i kdyby chtěli, fronty 

u podatelen finančních 

úřadů. Ale ani když se tím 

vším s pomocí daňového 

poradce prokoušete a daně 

do koruny zaplatíte, nemusí to 

být happyend. Co když máte 

ve výpočtu daně chybu? Jak 

se o ní dozvíte? V jaké lhůtě? 

Kdo rozhodne, jestli jste chybu 

skutečně udělali? Kolik vás to 

bude stát? A co všechno se 

vám může stát? Najít odpovědi 

na tyto otázky v houští platných 

daňových předpisů si troufne 

jen zkušený právník. Ale ani on 

to nemá jednoduché. Zákon 

o správě daní a poplatků byl 

od svého přijetí novelizován 

celkem 50 novelami a např. 

zákon o dani z příjmu od 

roku 1992 již úctyhodnými 

96 novelami! Slovo výjimka 

se v zákoně o dani z příjmu 

vyskytuje 165krát! Možná by 

stálo za to zapsat z tohoto 

důvodu náš zákon o dani 

z příjmu do Guinessovy knihy 

rekordů... Na dalších stranách 

přinášíme zevrubnější pohled 

na uvedený zákon z pohledu 

právníka i daňového poradce.

Co se stane, 
když máte 
v daních 
chybu?

Finanční orgány nesmějí 
přenášet důkazní 
břemeno na daňové 
subjekty, a pokud 
považují jejich tvrzení za 
nevěrohodná, musí tuto 
nevěrohodnost samy 
prokázat.

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ S CHYBOU 

MŮŽE VYVOLAT SITUACI JAKO VYSTŘIŽENOU 

Z HORORU VETŘELEC: NETUŠÍTE, ŽE EXISTUJE 

A JAK JE VELKÁ, ALE ONA ŽIJE VLASTNÍM 

ŽIVOTEM A ROSTE. A KDYŽ BUDETE MÍT SMŮLU, 

MŮŽE ZNIČIT CELÉ VAŠE PODNIKÁNÍ.

Vítejte v daňovém 
Absurdistánu!

DANĚ A PRÁVO

DANĚ A PRÁVO
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DANĚ A PRÁVO

Tvrdé postihy 
budou nyní 
ještě tvrdší

NOVELA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ, ÚČINNÁ ČÁSTEČNĚ OD 

1. 6. 2006 A ČÁSTEČNĚ OD 1. 1. 2007, PROVEDENÁ U NÁS TAK OBLÍBENOU 

METODOU LEGISLATIVNÍHO PŘÍLEPKU K NAPROSTO NESOUVISEJÍCÍMU 

ZÁKONU O STATISTICKÉ SLUŽBĚ, PŘINESLA NĚKOLIK ZMĚN, KTERÉ LZE 

Z PODNIKATELSKÉHO HLEDISKA POVAŽOVAT ZA ZMĚNY DŮLEŽITÉ.

Ochrana před nečinností finančních orgá-

nů (platné od 1. 6. 2006)

Přidáním § 34c do zákona o správě daní se do 

rukou daňových poplatníků dostává nástroj, 

kterým lze bojovat proti průtahům, které v da-

ňových řízeních způsobují finančními orgány.

Do doby před účinností této novely zákona 

o správě daní a poplatků, která přidala do 

zákona tento § 34c nazvaný „Ochrana před 

nečinností“, byl správce daně v daňovém 

řízení téměř neomezeným pánem všech 

lhůt ve vyřizování daňových záležitostí. Kdo 

z podnikatelů by neznal nekonečná čekání na 

vyřízení odvolání či na vrácení nadměrného 

odpočtu daně z přidané hodnoty! Výjimkou 

bylo pouze několik málo lhůt uložených správ-

ci daně zákonem nebo interním pokynem 

řady D. Velmi efektivní možností jak se bránit 

nečinnosti správce daně bylo v minulosti po-

dávání soudních žalob na nečinnost správního 

orgánu. Tyto žaloby byly ale zvláště pro menší 

podnikatele procesně náročnější (například 

z hlediska právního zastoupení). Soudní žaloby 

lze pochopitelně podávat i nyní, ale nejdřív 

musí být daňovým poplatníkem využity všech-

ny postupy proti nečinnosti zakotvené přímo 

v zákoně o správě daní a poplatků. Pokud 

tedy daňový poplatník nabude dojmu, že jeho 

místně příslušný finanční úřad nepostupuje tak 

rychle, jak by měl a mohl, může podat podnět 

upozorňující na nečinnost tohoto finančního 

úřadu jeho nejblíže nadřízenému správci daně 

– v tomto případě tedy finančnímu ředitelství. 

Tento podnět lze podat v případě, pokud 

finanční úřad:

n  nevydal rozhodnutí, ačkoli uplynulo 6 měsí-

ců ode dne, kdy byl vůči daňovému subjek-

tu učiněn poslední úkon v řízení, kterého se 

předpokládaná nečinnost týká;

n  nevydal rozhodnutí, ačkoli již došlo k sou-

středění podkladů potřebných pro vydání 

tohoto rozhodnutí;

n  marně uplynula daňovým zákonem stano-

vená lhůta, v níž měl správce daně provést 

úkon.

Příklad:

Společnost Česká importně-obchodní, 

s. r. o., podala daňové přiznání k dani z při-

dané hodnoty za měsíc leden 2007. V tomto 

daňovém přiznání vyšel společnosti díky 

sezonnímu nákupu zboží na sklad nadměrný 

odpočet. Finanční úřad jí měl vyplatit do 

25. 3. 2007 částku přesahující 500 000 Kč. 

Jak jinak, finanční úřad zahájil vytýkací řízení, 

ve kterém společnost dne 10. 3. 2007 vysvět-

lila všechny pochybnosti, které správci daně 

ohledně tohoto daňového přiznání vznikly 

a které společnosti sdělil řádně vydanou vý-

zvou. Od té doby se však už nic nedělo. Dne 

10. 5. 2007 a následně ještě třikrát v měsících 

červnu, červenci a srpnu 2007 jednatel spo-

lečnosti telefonicky kontaktoval příslušného 

pracovníka finančního úřadu s dotazem, kdy 

bude nadměrný odpočet vyměřen a vyplacen. 

Pracovník finančního úřadu odmítl jakkoliv ko-

munikovat a pouze jednateli společnosti sdělil, 

že stále probíhá daňové řízení. Finanční úřad 

však společnost k doložení ničeho dalšího 

již nevyzval, ale ani nezaslal platební výměr 

a natož pak zadržované peníze. Proto se firma 

dne 11. 9. 2007, tedy po šesti měsících od 

posledního úkonu v řízení, rozhodla podat 

nadřízenému orgánu – finančnímu ředitelství 

– podnět s upozorněním na nečinnost pracov-

níka finančního úřadu v tomto vytýkacím řízení. 

Finanční ředitelství shledalo tento podnět jako 

důvodný a nařídilo finančnímu úřadu, aby do 

třiceti dnů společnosti vyplatil zadržovaný nad-

měrný odpočet na dani z přidané hodnoty.

S ohledem na praktické zkušenosti lze da-

ňovým poplatníkům jen doporučit, aby tento 

postup proti nečinnosti finančních orgánů bez 

obav využívali, a to zejména v podobných pří-

padech, jako je výše uvedený příklad. V sou-

časné době ještě mnoho daňových poplatníků 

nemá odvahu tento postup vůči finančnímu 

úřadu praktikovat, takže teprve budoucnost 

ukáže, do jaké míry bude v praxi toto relativně 

nové zákonné ustanovení daňovými poplatníky 

využíváno. 

Trestání hříšníků po novu

(platné od 1.1. 2007) aneb co se stane, když 

finanční úřad objeví nedostatky. Snad kaž-

dému podnikateli či společnosti se již někdy 

stalo, že došlo k opomenutí či k chybičce ve 

výpoč tu daní nebo že z jakýchkoliv příčin ne-

bylo možno splnit povinnost platby daně v zá-

konném termínu. Nový systém sankcí platný 

od 1. 1. 2007 mění dosavadní způsob výpočtu 

penalizace za nesprávně spočítané daně i za 

pozdní úhrady daní do státního rozpočtu. Tato 

změna se ale týká pouze daňových povinností 

splatných po tomto datu.

Daňová exekuce

Daňové nedoplatky mohou finanční orgány vy-

máhat, a to buď daňovou exekucí, nebo pro-

střednictvím soudu nebo soudního exekutora. 

Exekučním titulem pro daňovou nebo soudní 

exekuci je vykonatelný výkaz nedoplatků, vy-

konatelné rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité 

plnění, splatná částka zálohy na daň. Výkaz 

nedoplatků se sestavuje z údajů evidence daní 

a musí obsahovat přesné označení daňového 

dlužníka v prodlení, druh daně, výši nedoplat-

ku na této dani, údaje o původní splatnosti 

dlužné daně, den, k němuž je výkaz nedoplat-

ku sestavován, a doložku vykonatelnosti.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekuč-

ního příkazu na prodej nemovitostí, na prodej 

movitých věcí, na přikázání pohledávky na pe-

něžní prostředky daňových dlužníků na účtech 

vedených u bank a spořitelních a úvěrních 

družstev nebo jiné pohledávky nebo na srážku 

ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo 

náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální 

a nemocenské dávky, stipendia apod.

Pozastavení podnikatelské činnosti

Dochází-li u daňového subjektu k opakova-

nému porušení povinností nepeněžité povahy, 

za které již byla uložena pokuta, a nedošlo při 

tom ani dodatečně ke splnění této povinnosti, 

může správce daně až na dobu třiceti dnů 

pozastavit daňovému subjektu jeho podnika-

telskou činnost, jejíž výsledky jsou předmětem 

zdanění a jíž se porušení povinnosti týká. 

Pozastavení činnosti se uskuteční tak, že 

v rozhodnutí uvedený hmotný majetek se za 

policejní asistence uzavře a uzamkne a zajistí 

úřední uzávěrou. Daňový subjekt, u něhož 

došlo k pozastavení činnosti, je povinen předat 

správci daně do úschovy všechny klíče od 

takto zajištěného hmotného majetku po dobu, 

po kterou pozastavení činnosti trvá.

Mgr. Petr Mikysek, advokát

 „Má-li být výběr daní efektivní a efektivně vynu-

titelný, je samozřejmě nezbytné, aby ‚výběrčí‘ 

(finanční orgány) měly pravomoci, které jim to 

umožní. S tím asi všichni budeme souhlasit, 

minimálně do doby, než zazvoní daňová kont-

rola u našich dveří...

Obdobně jako v jiných oblastech státní správy 

problém není v nedostatku pravomocí státních 

orgánů, ale v tom, umět je využít. Mám na mysli 

všeobecně známé případy stamilionových 

daňových úniků a dluhů, jejichž vzniku nikdo 

neuměl (nebo nechtěl?) zabránit, ač možností, 

jak to udělat, bylo dost. A na druhé straně stojí 

neústupný finanční úřad, který nepřestane, do-

kud od vás nedostane penále ve výši 57,50 Kč. 

Navíc i na tuto oblast dopadají obecně známé 

bolesti českého právního řádu. Zákon o správě 

daní a poplatků byl od svého přijetí novelizován 

celkem 50 novelami a např. zákon o dani z příj-

mu od roku 1992 již úctyhodnými 96 novela-

mi, tedy v průměru se mění takřka sedmkrát 

ročně! Mnoho problémů způsobuje také 

zbytečně komplikované a nejasné znění mnoha 

daňových zákonů, které pak logicky způso-

buje i nejasný výklad zákona. To pak vede 

k tomu, že to, co jeden správce daně např. 

uzná jako daňový náklad, jiný uznat odmítne. 

Notoricky často používaným, ale mimořádně 

dobře ilustrujícím ukazatelem kvality daňového 

předpisu je četnost výskytu slova výjimka – tak 

tedy v zákoně o dani z příjmu v aktuálním znění 

se slovo výjimka vyskytuje 165krát! Vzniká pak 

oprávněná pochybnost o tom, zda stát oprav-

du může chtít po svých občanech, aby dodr-

žovali zákony, kterým už nemůže rozumět ani 

orgán mající na starosti jeho aplikaci. Vznikne-li 

jakýkoliv aplikační nebo výkladový problém, 

než se jej podaří vyřešit nebo k němu sjednotit 

přístup finančních orgánů, přichází další novela, 

která příslušné ustanovení změní.

Žádný podnikatel se sebemenším obratem se už 

dnes neobejde bez daňového poradce. Podání 

daňového přiznání bez daňového poradce při 

současné nepřehlednosti a neustálých změnách 

daňových předpisů je v podstatě ruskou ruletou. 

Ale ani daňový poradce nezajistí, že budete mít 

daně v pořádku, protože finanční úřad může mít 

na § 4 odst. (1), písm. zn) jiný názor. Volání po 

razantním zjednodušení daňových předpisů je 

nošením dříví do lesa. Částečným řešením, resp. 

částečným odstraněním nepříznivých důsledků 

pro poplatníky, by bylo uzákonění povinnosti 

finančního orgánu na dotaz daňového subjektu 

závazným rozhodnutím posoudit daňové důs-

ledky, které pro poplatníka vyplynou z daňově 

rozhodných skutečností již nastalých nebo 

očekávaných. O zavedení této povinnosti se 

v nedávné minulosti mluvilo, ale nakonec se do 

zákona dostala jen ve velmi okleštěné podobě, 

když finanční orgány mají tuto povinnost jen ve 

třech velmi úzce vymezených případech.“

165 výjimek 
stačí, drahoušku...
• Finanční úřad musí prokázat vaši vinu.

• Dokazuje finanční úřad, vy ne!

•  Důkazní břemeno je na straně 

finančního úřadu

Česká daňová legislativa je nepřehledná 

a komplikovaná. I úředníci finančních úřa-

dů mají problém orientovat se v množství 

novel a výjimek. A při postihu ale není 

rozdíl v tom, zda chyba byla úmyslná 

nebo vznikla z neznalosti. 

Neplacení daní může skončit exekucí

Neplacení či nesprávné placní daně 

může být kvalifikováno jako trestný čin. 

Finanční úřad vám může vyměřit daň, 

pokud dojde k závěru, že vámi předlože-

né údaje neodpovídají skutečnosti nebo 

váš výpočet daně byl chybný. Ačkoli úřad 

nemá povinnost vás o svých zjištěních 

informovat, váš případný nedoplatek za-

číná okamžitě narůstat o penále, pokuty 

a další příslušenství daně. Finanční úřad je 

oprávněn vymáhat daně exekucí, která se 

může vztahovat na váš movitý i nemovitý 

majetek a může mít i formu přikázání po-

hledávky na finance na vašich účtech.

Dobrá zpráva nakonec

Precedentní rozsudky Ústavního soudu 

a Nejvyššího správního soudu z poslední 

doby mění situaci k lepšímu alespoň v jed-

né věci: V případě nesrovnalostí je důkazní 

břemeno na straně finančního úřadu. Ten 

musí u soudu prokázat, že vámi podané 

přiznání neodpovídá skutečnosti. Čili – po-

platník nemusí prokazovat svou nevinu. Je 

na berních úřednících, aby mu prokázali 

vinu. Stejně tak už by dnes poplatník 

neměl být nucen prokazovat cokoli jiného 

než existenci skutečností, které jsou rele-

vantní pro výpočet jeho daní. 

kk

NÁZOR 
PRÁVNÍKA:

Petr Mikysek, advokát

„Podání daňového přiznání bez daňového 

poradce je dnes v podstatě ruskou ruletou.“

Kdo z podnikatelů by 

neznal nekonečná 

čekání na vyřízení 

odvolání či na 

vrácení nadměrného 

odpočtu daně z 

přidané hodnoty! 

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

Povinnosti by měl 
mít i finanční úřad
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SROVNÁVACÍ TABULKA SANKCÍ

Prohřešek Sankce do 31. 12. 2006 Sankce od 1. 1. 2007

Pozdní uhrazení daně 

bez povolení správce daně

Penále z prodlení ve výši

0,1% denně, tedy 36,5 %

p .a., po dobu 500 dnů, dále 

úrok 2,1 % p. a.

Úrok z prodlení ve výši 

16,5 % p. a.

Pozdní uhrazení daně – 

povolení posečkání správcem 

daně

Úrok ve ve výši 2,1% p. a. Úrok ve výši 9,5 % p. a.

Doměření daně – chyba 

zjištěná správcem daně

Penále ve výši 0,2 % denně, 

tedy 73 % p. a., po dobu 500 

dnů, dále úrok 2,1 % p. a.

Penále 20 % z doměřené 

daně plus úrok z prodlení ve 

výši 16,5 % p. a.

Snížení daňové ztráty 

správcem daně

Bez sankce Penále 5 % snižované daňové 

ztráty

Dodatečné daňové přiznání 

– chyba zjištěná poplatníkem

Penále ve výši 0,05 % denně, 

tedy 18,25 % p. a., po dobu 

500 dnů, dále úrok 2,1 % 

p. a.

Úrok z prodlení ve výši 

16,5 % p. a.

Když nemám na zaplacení daně...

Pokud se daňovému subjektu přihodí ta nemi-

lá věc, že nemá dostatek finančních prostřed-

ků na úhradu některé daně, má v současnosti 

dvě možnosti jak situaci řešit – pomineme-li 

situaci, že daňový poplatník nechá situaci dojít 

až do stavu exekuce na svůj majetek. 

První možností je požádat správce daně o po-

sečkání s platbou či povolení splátek daňové 

povinnosti. Takto odložené platby bude fi-

nanční úřad úročit repo sazbou České národní 

banky zvýšenou o 7 %. V současné době by 

tedy tento úrok z úvěru od státu v podobě 

odložení platby daně činil 9,5 %.

Pokud daňový subjekt ví, že daňovou povin-

nost bude v dohledné době schopen uhradit, 

a nechce žádat finanční úřad o posečkání, 

zůstává po dobu neuhrazení daně ze své vůle 

dlužníkem státu a to bez jeho svolení – to je 

druhá možnost. Za tuto dobu, kdy měla být 

daň uhrazena a nebyla, naúčtuje finanční 

úřad daňovému poplatníkovi úrok ve výši repo 

sazby České národní banky plus 14 %, tedy 

v současné době úrok ve výši 16,5 %. 

Když finanční úřad zjistí, že jsem daň 

špatně spočítal...

Pokud finanční úřad zjistí, že daň byla 

přiznána v nesprávné výši, popřípadě byl 

špatně vypočten nárok na nadměrný odpo-

čet u daně z přidané hodnoty, bude daňový 

poplatník potrestán předpisem penále ve 

výši 20 % z částky dodatečně vyměřené 

daně. Toto penále je nyní v zákoně chá-

páno jako jednorázová sankce. K tomuto 

jednorázovému penále však ještě finanční 

úřad poplatníkovi vyúčtuje úrok za zadrže-

né finanční prostředky a sice ve výši repo 

sazby České národní banky plus 14 %, tedy 

v současnosti 16,5 %. Úrok bude vyúčto-

ván finančním úřadem za dobu od původní 

splatnosti daně do doby jejího uhrazení. 

V případě špatného vyčíslení daňové ztráty 

činí penále 5 % ze snižované daňové ztráty.

Když zjistím sám, že jsem daň špatně 

spočítal...

Pokud daňový poplatník sám zjistí, že daň 

špatně spočítal a ošidil přitom finanční úřad, 

je povinen podat dodatečné daňové přizná-

ní a rozdíl daně doplatit. V tomto případě 

se jako sankce za toto pochybení neuplatní 

procentuální jednorázové penále tak jako 

v předchozím případě, ale správce daně 

„pouze“ vyúčtuje poplatníkovi úrok z pro-

dlení za dobu neoprávněného zadržování 

finančních prostředků, a to opět dle vzorce 

repo sazby ČNB plus 14 %.

Závěrem je nutno konstatovat, že na 

první pohled možná vypadají nové sankce 

příznivěji pro poplatníky než astronomické 

postihy uplatňované do konce roku 2006, 

ale v mnoha případech budou nové sankce 

tvrdší než podle starého systému. Vzhle-

dem k odlišnému výpočtu sankcí nelze však 

univerzálně říci, který systém postihů byl či 

je pro daňové poplatníky výhodnější.

Bc. Karel Poch, daňový poradce

Finační úřad
chce víc,
než mu patří
„Sankce či jejich hrozba za prohřešky 

v daňové oblasti bohužel patří 

neoddělitelně k podnikatelskému 

životu. V novele zákona o správě daní 

v oblasti sankcí vidím obrovský problém 

v tom, že namísto toho, aby stát sankci 

v podobě úroku za cenu peněz, které 

měl dostat a dostal později, přizpůsobil 

ekonomické realitě, je tomu naopak. 

V případě dodatečně doměřené daně 

po daňové kontrole, která se nezřídka 

vleče vinou správce daně i několik let, 

bude podnikatel postihován naprosto 

neadekvátní výší úroků z částky 

doměřené daně. Například pokud mu 

bude finančním úřadem doměřena 

daň ve výši 500 000 Kč a od původní 

splatnosti daně uplynou tři roky, bude 

podnikatel po novele zákona povinen 

uhradit státu včetně všech sankcí celkem 

cca 891 000 Kč. Z toho vyplývá, že stát 

namísto podpory podnikání, kterou se 

tak často ohání, podnikatele za jejich 

chyby, nezřídka způsobené státem 

přijatou děravou legislativou, šikanuje 

úrokovou sazbou přesahující 21 % p. a. 

Nezbývá, než doufat, že v budoucnu se 

situace zlepší a stát se konečně začne 

k podnikatelům chovat podle svých 

proklamací, a ne z pozice vrchnosti tak 

jako doposud.“

NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY

Karel Poch

V případě špatného vyčíslení daňové ztráty 

činí penále 5 % ze snižované daňové ztráty.

DANĚ A PRÁVO

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

Vyjádření ing. Tomáše Brokeše, personálního 

ředitele firmy 

„Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem 

svým kolegům z HR týmu, kteří se na přípravě 

projektu podíleli. Chtěl bych zde rovněž vyzdvih-

nout spolupráci s Asistenčním centrem, a. s., 

které nás provedlo labyrintem přípravy projektu, 

a myslím, že se nám povedlo odvést kvalitní práci 

a máme v této chvíli mnohem lepší možnosti, jak 

po kvalifikační stránce připravit zaměstnance na 

změny v naší společnosti.“

INZERCE

Příklad AGC 
Automotive 
Czech, a. s.
TATO SPOLEČNOST JE 
SESTERSKOU SPOLEČNOSTÍ 
AGC AUTOMOTIVE EUROPE, 
KTERÁ SE SPECIALIZUJE NA 
VÝROBU AUTOMOBILOVÝCH SKEL 
A VÝROBU BEZPEČNOSTNÍCH 
SKEL PRO DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY. SPOLEČNOST MÁ 
SÍDLO V CHUDEŘICÍCH–BÍLINĚ, 
OKRES TEPLICE.

S ohledem na modernizaci a rozšíření výrobních kapacit vzniká ve spo-

lečnosti AGC Automotive Czech, a. s., potřeba proškolit zaměstnance, 

a to jak z řad stávajících pracovníků, tak nově příchozích. Rozšířením 

a modernizací výrobních kapacit vznikne řada technicky náročných pra-

covních pozic, které budou obsazovány zejména stávajícími zaměstnan-

ci. Jednou z částí realizace projektu je zaškolení nově příchozích osob na 

obsluhu stávajících zařízení, seznámení se s výrobním procesem, základ-

ními principy výroby a zpracováním plochého skla apod. Druhou částí 

projektu je proškolení stávajících zaměstnanců na nová, technologicky 

velmi náročná zařízení. Projekt řeší vzdělávání zaměstnanců v dělnických 

profesích, ale i v kategorii THP. 

V tomto projektu firma AGC Automotive Czech, a. s., také spolupracuje 

se SOŠt a SOUs Glaverbel Czech, a. s., zvláště na výukové části projek-

tu, kde se budou podílet kvalifikovaní učitelé. Vzdělávací program, který 

bude společnost AGC Automotive Czech, a. s., v tomto projektu realizo-

vat, je koncipován tak, aby mohl být v případě další potřeby vzdělávání 

komplexně využit.

Prostředky na realizaci projektu s názvem projekt „Vzdělávání zaměst-

nanců společnosti z důvodu přechodu na nové, technologicky náročnější 

pracovní zařazení“ byly získány prostřednictvím Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů, opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů 

a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, 

podpora konkurenceschopnosti. Celkové náklady projektu dosahují výše 

cca 3 mil. Kč. Získané veřejné spolufinancování činí 2 582 475 Kč.
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OSOBNÍ FINANCE

OSOBNÍ FINANCE

NABÍZEJÍ LEPŠÍ ÚROČENÍ 

A LEVNĚJŠÍ POPLATKY NEŽ 

BANKY. PŘESTO SE NAD NIMI 

STÁLE VZNÁŠÍ NEDŮVĚRA. 

JENŽE MOŽNÁ UŽ K TOMU NENÍ 

VŮBEC ŽÁDNÝ DŮVOD.

Družstevní záložny nejsou na našem trhu žád-

nou novinkou. Naopak, jejich vznik se pojí už 

s padesátými lety 19. století a se jménem Cyril 

Kampelík (odtud jejich lidový název kampelič-

ky). Zlaté období zažívaly kampeličky přede-

vším od začátku minulého století až po rok 

1948. V polovině devadesátých let se začaly 

kampeličky opět hlásit o slovo a na konci roku 

1999 jich bylo už téměř 140. Bohužel vinou 

špatné legislativy a také díky faktu, že kam-

peličky tehdy zakládali lidé často se záměrem 

„vytáhnout“ z lidí co nejvíce peněz a pak kam-

peličku „vytunelovat“, celá řada družstevních 

záložen zkrachovala a lidé o své úspory přišli. 

V současnosti platí pro založení kampeličky 

zcela jiná pravidla. Nyní je nutné složit 35 milio-

nů korun a dostat od ČNB povolení k půso-

bení v České republice. Sektor družstevních 

záložen, stejně jako banky, podléhá kontrole 

České národní banky. Vklady v kampeličkách 

jsou dnes už pojištěny stejně jako u bank, to 

znamená do výše 90 %, max. 25 000 EUR. 

Jak se stát klientem družstevní záložny

Služeb družstevní záložny můžete využívat 

pouze za předpokladu, že se stanete jejím 

členem. Abyste se jím stali, stačí vyplnit 

přihlášku za člena a uhradit základní členský 

vklad a u některých záložen i jednorázové 

zápisné či vstupní vklad. Výše těchto plateb 

v jednotlivých záložnách se dost podstatným 

způsobem liší. Prim v tomto ohledu hraje Fio, 

družstevní záložna, kde zaplatíte pouze 1 Kč, 

na druhé straně na členství v Unibonu, spoři-

telním a úvěrovém družstvu si budete muset 

nachystat přes 12 000 korun. 

Jaké produkty záložny nabízejí

Produktová nabídka jednotlivých záložen se 

dosti výrazným způsobem liší. Prim v tomto 

ohledu opět drží Fio – družstevní záložna, 

která má jednak nejširší produktovou nabídku 

a jednak má jako jediná družstevní záložna 

vlastní napojení do clearingového centra ČNB, 

a nemusí tak, jako ostatní záložny, využívat 

sběrného účtu v některé z komerčních bank 

(většinou ČSOB). Prvním produktem, který 

řada družstevních záložen nabízí, je běžný 

účet. 

Vedení účtu je u většiny záložen zdarma a řada 

záložen nabízí svým členům zdarma i bez-

hotovostní platební styk. Družstevní záložny 

se však většinou soustředí i na další finanční 

produkty, jako jsou termínované vklady, spořicí 

účty či vkladní knížky. Na těchto produktech 

nabízejí ve srovnání s komerčními bankami 

vyšší úročení. Kromě vkladových produktů 

nabízejí družstevní záložny i úvěry. Zde se 

snaží konkurovat bankám spíše než výší resp. 

níží úrokových sazeb nabídkou alternativních 

produktů pro fyzické osoby i pro podnikate-

le. Například Fio – družstevní záložna nabízí 

svým členům úvěr na obchodování s cennými 

papíry.

Michal Ruml

Vydělejte 
na vodě!

Blíží se doba, kdy bude voda stejně cenná jako nafta. Poptávka 

po ní stále roste, cena se stále zvyšuje a hlavně: rostou zisky 

všech, kteří do vody investují.

Voda je jednou z mála komodit, která nemá 

žádný stejně cenný ekvivalent. Přestože 

zhruba 70 % plochy celé zeměkoule je pokryto 

vodou, pouhá 2,5 % představují vodu pitnou, 

která je navíc obsažena v polárních ledovcích. 

Na naší planetě tak není nedostatek vody, ale 

je akutní nedostatek vody čisté. Znečištění 

a zneužívání dodávek vody rapidně redukuje 

její drahocenné zásoby. 

Miliardové vodní investice

V mnoha zemích jsou nezbytné miliardové 

investice do vodní infrastruktury, její inovace či 

úplně nového vytvoření. Jen USA utratí během 

dalších dvou desetiletí okolo jednoho bilionu 

dolarů na zdokonalení v současnosti již zasta-

ralé vodní infrastruktury. V důsledku zvyšujícího 

se znečištění životního prostředí a neustále 

rostoucí populace se poptávka po vodě kaž-

dých dvacet let zhruba zdvojnásobuje. 

Voda však není pouze zdrojem nezbytným 

k životu, ale slibuje stát se v 21. století tím, čím 

byla nafta ve století dvacátém, tj. drahocenným 

zbožím, které určuje bohatství národů. Roční 

zisky vodařského průmyslu dosahovaly na pře-

lomu druhého tisíciletí 400 miliard dolarů! To je 

o třetinu větší zisk než má farmaceutický sektor.

Modré zlato nad akciemi

Voda se tak stává navýsost zajímavou inves-

tiční komoditou. Díky neustále zvyšující se 

poptávce má trh s vodou ohromný růstový 

potenciál. O tom, že vodní hospodářství nabízí 

prostor pro zajímavou investici, svědčí i výnosy 

z tohoto odvětví v posledních třech letech. 

Dosahovaly o 10 % ročně vyšší zhodnocení 

než průměrný výnos světových akcií.

Potvrzuje to i vývoj indexu ZWI, ve kterém jsou 

zahrnuty akcie společností působících v glo-

bálním vodním průmyslu – výrobci vodních 

čerpadel, filtrů, zavlažovací techniky atd. Tento 

poměrně nový index v loňském roce zazna-

menal nárůst o zhruba 20 procent (od svého 

vzniku v prosinci 2003 se zhodnotil o téměř 

70 %, nyní se pohybuje kolem 1700 bodů).

Lukáš Buřík

Kreditní karta umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady 

na ni efektivně minimalizovat. Nabídka kreditních karet českého finančního trhu je poměrně široká. 

Nevíte, kterou kreditku si vybrat? Máme pro vás přehledné srovnání nabízených kreditních karet.

Společnost Název karty
Bezúročné 

období

Úroková 

sazba 

Roční 

polatek 

Bawag Bank Kreditní karta Bawag bank 50 dní 1,54 % p. m. 540 Kč

Cetelem Kreditní karta Aura MasterCard 50 dní 1,78 % p. m. 0 Kč

Citibank Citi Classic kreditní karta 55 dní 2,20 % p. m. 500 Kč

Citibank Citi Gold kreditní karta 55 dní 2,20 % p. m. 2000 Kč

Česká spořitelna Kredit+ Visa Gold 45 dní 1,04 % p. m. 2700 Kč

Česká spořitelna Kredit+ MC Gold 45 dní 1,65 % p. m. 2700 Kč

Česká spořitelna Kredit+ Visa Electron 45 dní 1,65 % p. m. 120 Kč

ČSOB MasterCard Gold 45 dní 1,60 % p. m. 3000 Kč

ČSOB MasterCard Standart 45 dní 1,60 % p. m. 400 Kč

ČSOB MasterCard Unembossed 45 dní 1,60 % p. m. 250 Kč

GE Money Bank Money Card MasterCard Standart 50 dní 1,65 % p. m. 399 Kč

GE Money Bank Money Card Maestro 50 dní 1,65 % p. m. 299 Kč

Home Credit Kreditní karta Home Credit 51 dní 1,79 % p. m. 290 Kč

HVB Bank Kreditní karta HVB 45 dní 1,95 % p. m. 360 Kč

Hypoteční banka Kreditní karta Hypoteční banky 45 dní 1,50 % p. m. 250 Kč

Komerční banka Kreditní karta VISA Elektron 45 dní 1,83 % p. m. 360 Kč

Komerční banka Kreditní karta MasterCard 45 dní 1,58 % p. m. 590 Kč

Poštovní spořitelna Kreditka Elektron 45 dní 1,60 % p. m. 150 Kč

Poštovní spořitelna Kreditka Poštovní spořitelny 45 dní 1,60 % p. m. 400 Kč

Raiffeisenbank
Kreditní karta 

Raiffeisenbank VISA Gold
45 dní 1,89 % p. m. 1440 Kč

Raiffeisenbank
Kreditní karta 

Raiffeisenbank VISA Classic
45 dní 1,89 % p. m. 420 Kč

Raiffeisenbank VISA Extra 45 dní 2,09 % p. m. 300 Kč

Živnostenská banka VISA Credit Gold 45 dní 1,28 % p. m. 1920 Kč

Živnostenská banka VISA Credit Classic 45 dní 1,28 % p. m. 600 Kč

ING. MICHAL RUML, www.finance.cz 

Rozšířit investiční povědomí české veřejnos-

ti má za úkol nová internetová aplikace 

Burzy cenných papírů Praha. Internetové 

stránky www.px.cz jsou určené zejména 

pro začínající investory, kteří se chystají 

v budoucnu vstoupit na kapitálový trh 

a chtějí nejprve načerpat investiční zkuše-

nosti. Jejich cílem je seznámit jednoduchým 

a srozumitelným způsobem širokou veřej-

nost s činností burzy, její rolí na kapitálovém 

trhu a zejména s fungováním investičních 

nástrojů, které jsou na burze obchodovány. 

Na sklonku loňského roku totiž pražská 

burza spustila obchodování s investičními 

certifikáty a futures, které jsou pro mnohé 

zatím velkou neznámou.

A právě nový web detailně 

a srozumitelně popisuje 

jednotlivé nástroje ka-

pitálového trhu a jejich 

specifické vlastnosti. 

Návštěvník stránek se 

může nejen seznámit 

s teorií, ale díky jednodu-

chým simulacím ob-

chodování pochopit 

fungování a chování 

jednotlivých inves-

tičních nástrojů.

Vklady v kampeličkách 

jsou dnes už pojištěny 

stejně jako u bank, to 

znamená do výše 90 %, 

max. 25 000 EUR.

PŘEHLED KREDITNÍCH KARET NA NAŠEM TRHU

Družstevní záložna Členský vklad
Poplatek za vedení 

běžného účtu

Cena odchozí položky 

– mezibankovní

Úročení 

běžného účtu

Úročení 

termínovaného vkladu

Fio – družstevní záložna 1 Kč zdarma zdarma 0,75 až 1,50 % 2,40 až 3,90 %

WPB Capital, 

spořitelní družstvo
1 Kč (zápisné 199 Kč) zdarma zdarma 0,20 až 0,40 % 3,50 až 5,00 %

1. TZ družstevní záložna 100 Kč zdarma 4 Kč 1 až 1,50 % 1,50 až 4,50 %

Unibon, spořitelní 

a úvěrové družstvo

12 000 Kč (zápisné 

200 Kč)
– – – 1.90 až 5,20 %

Moravský peněžní ústav 100 Kč (další vklad 900 Kč) zdarma 2 Kč 0,50 až 1,50 % 3,50 až 5,40 %

Peněžní dům, 

spořitelní družstvo
1200 Kč (zápisné 200 Kč) 30 Kč 5 Kč 0,10 % 1,25 až 5,00 %

Srovnání členských vkladů a produktů družstevních záložen

Časy se mění, 
družstvení 
záložny také!
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FIREMNÍ FINANCE

FIREMNÍ FINANCE

Největší výhodou hypoték oproti ostatním 

úvěrovým produktům jsou její nízké úrokové 

sazby – ty si banky mohou dovolit díky kva-

litnímu zajištění. Mezi další výhody pořízení 

nemovitosti na hypotéku jsou především 

rozložení splátek na delší čas umožňující 

optimalizaci peněžních toků a také způsob 

zajištění úvěru. Ten je nejčastěji zajištěn 

právě pořizovanou nemovitostí. Naopak 

nevýhodou je nutnost mít připravenu část 

vlastních prostředků, protože banky hypoté-

ky pro podnikatele financují zpravidla jen do 

70 % odhadní ceny nemovitosti. Hypotéky 

jsou nejrychleji rostoucím úvěrovým produk-

tem na našem trhu a jejich nabídka se rok 

od roku zvětšuje. To samé platí i o hypoté-

kách pro podnikatele, i když nutno říci, že 

za klasickými hypotékami co do šíře nabídky 

stále výrazně zaostávají.

Co potřebujete pro získání hypotéky?

•  základní údaje o společnosti, 

•  informace o předmětu financování 

•  roční účetní závěrku (právnické osoby) či da-

ňová přiznání (podnikatelé – fyzické osoby) 

– nejčastěji za období předchozích 3 let, 

•  podnikatelský záměr, 

•  potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu 

úřadu, České správě sociálního zabezpečení 

a příslušné zdravotní pojišťovně, 

•  materiály týkající se navrhovaného zajištění 

•  další doklady podle toho, zda chcete úvěrem 

financovat koupi nemovitosti, nebo její 

rekonstrukci. mr

Hypotéky 
už i pro podnikatele 
a podniky

Jako jsou populární hypotéky pro soukromé osoby, stávají se stále 

zajímavějšími i pro podnikatele. Pokud má podnikatel či právnická 

osoba v úmyslu pořízení nemovitosti do svého majetku, je tím 

nejlepším řešením financování právě hypotéka.
Zkratka SEPA znamená Single Euro Payment 

Area a je jedním z nejdůležitějších prostředků 

pro plnou finanční integraci Evropy. Proč je 

tak důležitá? V květnu 2006 vydala Evropská 

komise spolu s Evropskou centrální bankou 

společné prohlášení, ve kterém definují svou 

základní představu o SEPA. Pod pojmem SEPA 

si Komise a ECB představují integrovaný trh 

služeb platebního styku, který se vyznačuje účin-

nou konkurencí a na kterém v rámci eurozóny 

není rozdíl mezi přeshraničními a vnitrostátními 

platbami. To ale vyžaduje odstranění všech 

technických, právních a obchodních překážek 

mezi stávajícími národními platebními trhy, což je 

poměrně složitou záležitostí, a to jak technicky, 

tak administrativně.

Ušetří firmy i banky

Jakmile se SEPA stane skutečností, budou moci 

spotřebitelé, podniky a orgány státní správy 

z jednoho platebního účtu umístěného kdekoli 

v eurozóně provádět bezhotovostní platby v celé 

eurozóně stejně jednoduše, efektivně a bezpeč-

ně, jako je tomu v případě vnitrostátních plateb. 

Po plném zavedení SEPA v roce 2010 by se tak 

měly spotřebitelům i firmám snížit náklady na 

přeshraniční platby o 70 až 90 procent. Navíc by 

SEPA v konečném důsledku podle ECB měla 

znamenat úsporu i pro banky. Ty sice projekt 

SEPA podporují, zároveň ale tvrdí, že v souvis-

losti s jeho zavedením budou muset vynaložit 

nemalé investice, které budou naopak zname-

nat zvýšení nákladů. Komise a ECB jsou však 

přesvědčeny, že plnohodnotné zavedení SEPA 

přispěje k růstu ekonomiky EU a evropskému 

ekonomickému systému ušetří 50 až 100 mld. 

EUR ročně.

Začínáme v roce 2008

Od roku 2008 už musí být první SEPA produkty 

k dispozici s tím, že plné zavedení je napláno-

váno na rok 2010. Celý plán zavedení SEPA je 

založen na principu samoregulace. Komise však 

v poslední době často kritizuje malé pokroky 

bank a hrozí, že pokud banky nezačnou v do-

hledné době přijímat nezbytné kroky k zavedení 

SEPA, nebude se zdráhat zavést legislativní 

řešení celé záležitosti. U nás je prací na projektu 

SEPA pověřena Česká bankovní asociace, která 

své kroky konzultuje s ministerstvem vnitra. Pod-

le vyjádření ministerstva financí Česká republika 

projekt SEPA plně podporuje, ačkoliv se pro ni 

skutečně aktuálním stane až po zavedení eura. 

Přestože je projekt SEPA zaměřen na eurozónu, 

tak podle názoru řady odborníků však síly půso-

bící na trhu donutí přijmout principy SEPA i země 

stojící mimo eurozónu. Tedy i Českou republiku, 

která podle posledního vývoje do eurozóny 

vstoupí nejdříve v roce 2012.

Michal Ruml

Po zavedení SEPA v roce 2010 by se měly snížit 

náklady na přeshraniční platby až o 90 %.

Název banky Název úvěru Fixace 1 rok (% p. a.) Fixace 5 let (% p. a.) 

Česká spořitelna Hypotéka podnikatel 4,29 5,09

Česká spořitelna
Hypoteční úvěr pro právnickou 

osobu
Od 5,10 (individuálně) Od 6,10 (individuálně)

ČSOB
Hypoteční úvěr pro právnické 

osoby a FO podnikatele
individuálně individuálně

Komerční banka
Hypoteční úvěr v Kč nebo 

cizí měně
individuálně individuálně

Raiffeisenbank Hypotéční úvěr pro podnikatele Od 5,00

Raiffeisenbank Hypokredit Od 5,76

Raiffeisenbank
Financování společenství 

vlastníků jednotek
3,90 4,50

Živnostenská banka Hypoteční business úvěr Od 4,00 Od 5,99

Srovnání úrokových sazeb hypoték pro podnikatele

Když 
se řekne 
tolling

Jedním ze způsobů mimoúvěrového 

financování je tzv. tolling, který je založen na 

principu, kdy banka nepůjčí peníze přímo 

podniku hledajícímu finanční prostředky 

(výrobci), ale jinému subjektu (tollingové 

společnosti), který poskytne bance věrohod-

né záruky.

Příklad tollingového mechanizmu, tj. přehled 

finančních a hmotných toků je popsán v ná-

sledujícím schématu:

JAK ZÍSKAT PENÍZE, 

A PŘITOM SI NEVZÍT 

ÚVĚR NEBO HYPOTÉKU? 

VYZKOUŠEJTE NOVINKU, 

KTERÁ PŘICHÁZÍ I NA 

NÁŠ TRH.

Tollingová společnost ze zdrojů poskyt-

nutých bankou nakupuje od dodavatelů 

materiálové a energetické vstupy, které poté 

poskytuje výrobci. Z těchto vstupních pros-

tředků jsou vyráběny hotové výrobky, které 

tollingová firma sama prodává odběratelům.

Hlavní výhodou využití tollingu je získání 

finančních prostředků, aniž by společnosti 

(výrobci) hrozilo nebezpeční případného 

konkurzu. Podnik i nadále fyzicky řídí nákup, 

dojednává ceny a všechny nákupní podmín-

ky, tj. jeho vztahy s dodavateli i odběrateli 

zůstávají zachovány, ovšem vlastníkem 

vstupů i výstupů je tollingová společnost.

Pro koho je tolling určen?

Financování s využitím tollingového mecha-

nizmu je vhodné nejen pro firmy nacházející 

se v tíživé ekonomické situaci, ale může být 

použito také u společností bez závažnějších 

finančních obtíží. Ty mohou tolling využít 

jako outsourcing svých zásob. Tento způsob 

financování zrychluje obrátku aktiv podniku 

a celého kapitálu, navíc přesunem úvěro-

vých zdrojů na třetí subjekt dochází k uvol-

nění úvěrových limitů. Tím se automaticky 

zlepšují všechny jejich bankovní ukazatele. 

Tolling v praxi

Metoda tollingu byla úspěšně použita na-

příklad při stabilizaci situace ve společnosti 

Vítkovice, kdy se tollingovou společností 

stal Osinek (vlastněný Fondem národního 

majetku) a financující institucí zde byla 

Česká konsolidační agentura. Tento způsob 

mimoúvěrového financování použila pro své 

provozní financování také ústecká Setuza, 

jeden z největších tuzemských zpracovatelů 

olejnin.

Lukáš Buřík

jeho 
splátky

dodávky 
materiálu

dodávky 
hotových 
výrobků

zpracovatelská 
odměna

provozní 
kapitál

SEPA zjednoduší 
a zlevní platební 
styk v EU

Slyšeli jste někdy o SEPA? Jedná se o jednotný standard 

bankovní platby v eurech v rámci EU, který umožní 

platby mezi členskými státy EU stejně jednoduše a za 

stejnou cenu, jako je tomu u plateb v rámci jedné země.
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Tel: 541 511 680, fax: 541 241 946, e-mail: info@betabrno.cz, www.betabrno.cz

Jak se stát akciovou společností

Změnu společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 

řeší Obchodní zákoník. Tato přeměna, jak ji nazývá Obchodní záko-

ník, se řídí ustanoveními o fúzích. Další podstatné informace ohled-

ně Vašeho dotazu naleznete v Zákoně o daních z příjmů.

Ale postupně: Zákon o daních z příjmů řeší otázku osvobození pří-

jmů z prodeje akcií a prodeje obchodních podílů ve společnosti s ru-

čením omezeným. Příjem z prodeje akcií je osvobozen v případě, 

kdy mezi nabytím těchto akcií a jejich prodejem uběhla doba šesti 

měsíců. Příjem z prodeje obchodního podílů ve společnosti s ruče-

ním omezeným je osvobozen od daně v případě, kdy mezi nabytím 

a prodejem obchodního podílu uplynula doba delší než pět let. Pě-

tiletá lhůta se ovšem vztahuje i na akcie, které společník – akcio-

nář nabyl přeměnou společnosti s ručením omezeným na akciovou 

společnost. Ve vašem případě je tedy pro osvobození rozhodující, 

kdy jednotliví společníci nabyli svoje obchodní podíly. Pokud je to víc 

než pět let, nebudete mít problém se zdaněním příjmů–příjmy jsou 

od daně osvobozeny. Tady bychom jenom podotkli, že společník 

ve společnosti s ručením omezeným může vlastnít jenom jeden ob-

chodní podíl, tudíž při zvyšování podílu ve společnosti se časový test 

bere od nabytí první části obchodního podílu.

Při rozhodování o přeměně společnosti s ručením omezeným na 

akciovou společnost je potřeba vzít v úvahu i další skutečnosti, 

které tato změna s titulu rozdílných ustanovení Obchodního záko-

níku přináší.

V prvé řadě bychom uvedli skutečnost, že v akciové společnos-

ti neexistuje pojem „vypořádací podíl“. Ve společnosti s ručením 

omezeným může být účast společníka po dobu existence spo-

lečnosti ukončena, např. dohodou, v tomto případě má tento 

společník právo na vypořádací podíl, který ve většině existujících 

společnosti v České republice se stanoví jako podíl společníka na 

vlastním kapitálu společnosti zjištěného z účetní závěrky sestavené 

ke dni ukončení účasti společníka ve společnosti a tento vypořáda-

cí podíl je vyplacen v penězích do tří měsíců po schválení této účet-

ní závěrky. Jestliže si společníci do společenské smlouvy nedají jiná 

ustanovení, celá tato akce může být pro společnost zničující. Vyge-

nerovat v tak krátkém časovém úseku poměrně velkou hotovost je 

pro většinu společností velmi složité (zvláště jde-li o uspěšné spo-

lečnosti, které vytvořily po dobu své existence velký vlastní kapitál). 

Přeměnou na akciovou společnost, která nezná pojem „vypořádací 

podíl“, se společnost tohoto nebezpečí zbaví. Akcionář se může 

svého podílu „zbavit“ pouze převodem na jiného akcionáře. 

Celá tato transakce je tedy výhodná pro společnost a pro ty spo-

lečníky, kteří ve společnosti zůstanou, ale může být nevýhodná pro 

společníky, kteří by chtěli ze společnosti odejít. 

Tuto skutečnost doporučujeme podrobně prodiskutovat při uvažo-

vání o přeměně společnosti.

Dalším rozdílem mezi společností s ručením omezeným a akcio-

vou společností je struktura řídících a kontrolních orgánů. Ve spo-

lečnosti s ručením omezeným jsou statutárními orgány jednatelé 

a jejich počet není stanoven. Akciovou společnost řídí představen-

stvo, které je kolektivním orgánem a musí být minimálně tříčlenné. 

Akciová společnost musí dále zřizovat kontrolní orgán – dozorčí 

radu, která musí být také minimálně tříčlenná. A vidíme, že u akci-

ové společnosti již musíme obsadit minimálně šest řídících a kon-

trolních funkcí. Navíc, pokud má akciová společnost více než 50 

zaměstnanců, musí být v dozorčí radě minimálně jeden jejich zá-

stupce (u tříčlenné dozorčí rady). 

Tedy i z pohledu „personálního“ je nutno proces přeměny dosta-

tečně prodiskutovat.

Společníci společnosti s ručením omezeným se zapisují do ob-

chodního rejstříku, ke kterému má každý přístup. Kdokoli může 

tedy zjistit, kdo jakým majetekem disponuje, kdo jaké společnosti 

ovládá jako majitel. Akcionáři se do obchodního rejstříku nezapi-

sují, majitelé se tím stávají anonymními. Tato skutečnost může být 

výhodná z pohledu informací o stavu majetku jednotlivých fyzických 

osob, ale může být překážkou v některých obchodních případech.

Budeme-li hovořit o vlastním procesu přeměny, je potřeba si uvě-

domit, že je to proces poměrně složitý, jelikož kromě samotných 

společníků se jej aktivně zúčastňují i další osoby jako účetní či eko-

nom společnosti, soudní znalec pro ocenění společnosti, auditor 

pro ověření výše vlastního kapitálu, notář potřebný pro ověření přís-

lušných valných hromad. Zde je důležitá koordinace jednotlivých 

osob, aby se celý proces zbytečně neprotahoval. Ideální je, když 

celý proces řídí jedna osoba, nebo si necháte zajistit provedení 

přeměny externím poradcem na klíč. 

Na základě bohatých zkušeností, které má naše poradenská fir-

ma s fúzemi a přeměnami, lze celou přeměnu zvládnout i za dobu 

poměrně krátkou, a to 3 měsíce. Zde je třeba brát v úvahu to, že 

po určitou dobu (cca 5 týdnů) jsou všechny dokumenty uloženy 

ve sbírce listin na obchodním rejstříku, tedy naše aktivní práce na 

přeměně trvá vlastně jen dva měsíce. 

Tím, že zajišťujeme celou akci se znalci, auditory a notáři, se který-

mi již spolupracujeme dlouhou dobu, je její provedení rychlé a bez-

problémové a hlavně bez zbytečných starostí pro společníky, kteří 

se mohou mezitím dál věnovat svému úspěšnému podnikání.  

Ing. Jana Mazalová a Ing. Jiří Gawel,

ekonomičtí poradci, BETA Brno, a. s., www.betabrno.cz

Je nás pět společníků, kteří vlastní společnost s ručením omezeným. Pohráváme si s myšlenkou změnit tuto společnost s ru-

čením omezeným na akciovou společnost. Hlavním důvodem je to, že o naší společnost projevuje zájem zahraniční investor 

a slyšeli jsme, že při prodeji akcií se příjem z tohoto prodeje nedaní. Existují ještě nějaké další výhody takovéto změny? Jsou 

tam i nějaké nevýhody? Jak dlouho taková změna trvá?

FIREMNÍ FINANCE

Náš FinTrik Internetová tržiště

FINANČNÍ TIP MĚSÍCE: 

Kreditky pro podnikatele

Nové kreditní karty pro podnikatele 

uvádí na trh Poštovní spořitelna. Kredit-

ní kartu si mohou u této banky zřídit 

i podnikatelé, kteří mají svůj účet u jiné 

finanční instituce v ČR. Banka ke kartě 

nabízí 45denní bezúročné období, kdy 

svým klientům neúčtuje žádný úrok. To 

může být výhodné pro podnikatele prá-

vě nyní, v období přiznávání daní. Pod-

nikatelé si mohou vybrat mezi emboso-

vanou MasterCard Standard s limitem 

30 000–500 000 Kč a neembosovanou 

MasterCard s limitem 15 000–50 000 

Kč. Výše úvěru u jednotlivých podnika-

telů může dosahovat až 10 % z ročního 

obratu v posledním zdaňovacím 

období. Minimální měsíční splát-

ka úvěru je 5 %.

TIP NA KNIHU: Podnikání malé a střední firmy 
Autoři: Jaromír Veber, 
Jitka Srpová a kolektiv, cena 345 KčMajitelé a manažeři vznikajících i již za-vedených firem najdou v knize  všechny nezbytné informace o řízení firmy: od ekonomiky a finančního řízení, přes personální agendu, obchod a marketing, tvorbu cen, účetnictví a výkaznictví až po daňové a další povinnosti. Autoři uvádějí praktické důsledky vstupu ČR do EU, vysvětlují, k čemu je podnikatelský plán nebo jak využít podpůrné programy státu a EU. Vedoucím autorského kolektivu je vedoucí Katedry podnikové-ho managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.

TIP NA FIRMU

AEC 
Data Security Company

je nezávislá integrační a poradenská 

firma poskytující profesionální řešení, 

služby a produkty z oboru informač-

ních a komunikačních technologií. 

Společnost nedávno oznámila získání 

významného ocenění. Její antiviro-

vý program TrustPort® Antivirus byl 

vyhlášen druhým nejlepším antivirem na 

světě v testu projektu AV-Comparati-

ves, který se zabývá srovnávacími testy 

antivirových programů. Testu se 

zúčastnilo 17 světově známých 

antivirových produktů. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

Získat evropský patent 
není složité, ale drahé

Například ochranná známka společnosti Coca-

-Cola, oceněná na desítky miliard dolarů, má 

několikanásobně vyšší hodnotu než veškerý 

ostatní majetek společnosti. 

Ačkoliv nehmotný majetek, resp. předměty prů-

myslového vlastnictví, mohou mít různé podoby, 

jedno mají společné: pomáhají podniku obstát 

v konkurenci, zvyšují jeho hodnotu a upev-

ňují jeho postavení na trhu. Jedním z nástrojů 

sloužících ke zhodnocení podniku a posílení jeho 

pozice je i patent. Pokud patříte k těm společ-

nostem, které po letech zkoumání vynalezly pře-

vratnou věc a chtěli byste si ji patentovat v rámci 

Evropského společenství, pak vězte, že postup 

není nijak složitý. Ovšem zadarmo to rozhodně 

nebude. Jak tedy postupovat při přihlašování 

evropského patentu? 

Podání přihlášky

Přihlášku je možné podat pouze písemně či elek-

tronicky a může ji podat pouze původce vynálezu 

nebo jeho právní nástupce.

Přihlášení vynálezu

Vynález je možné přihlásit více způsoby. Nejjed-

nodušší je využít služeb placeného patentového 

zástupce, prostřednictvím kterého je riziko 

případných chyb omezeno na minimum. Dalším 

způsobem je podání přihlášky v členské zemi 

Evropské patentové organizace (EPO), kterými 

jsou Německo (Mnichov, Berlín) nebo Holandsko 

(Haag). Přihláška musí být vyplněna v jednom 

ze tří schválených jazyků (němčina, angličtina 

a francouzština). Přihlášku můžete osobně podat 

také na Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) 

v Praze. Posledním způsobem je podání tzv. 

mezinárodní přihlášky, která vychází ze Smlouvy 

o patentové spolupráci a je podána buď na ÚPV 

v Praze, nebo u Mezinárodního úřadu Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě 

(Švýcarsko).

Patentové náklady 

Mezi náklady na získání evropského patentu 

patří především přihlašovací poplatek (800 euro), 

poplatek za průzkum (2000 euro) a poplatek 

za udělení patentu (1500 euro). K tomu je však 

potřeba přičíst také poplatky související s validací, 

kam patří náklady na zastoupení (5500 euro), 

překlady (11 500 euro) či národní udržovací po-

platky (8500 euro). Je zřejmé, že získání patentu 

je dosti nákladná záležitost. Pokud se i přesto 

rozhodnete patentovat svůj vynález, není od věci 

znát následující adresu: Evropský patentový úřad, 

European Patent Office (EPO), Erhardstras-

se 27, D-80331 München, www.european-

-patent-office.org.

lb

LUKÁŠ BUŘÍK, www.finance.cz

Přímé obchodování mezi podniky prostřednic-

tvím internetu úspěšně funguje již několik let. 

On-line B2B (business to business) obchody 

představují velmi efektivní typ obchodování, do 

kterého je současně zapojeno velké množství 

prodávajících a nakupujících. Tato elektronická 

tržiště jsou organizována jednou nebo více uži-

vatelskými skupinami, investory nebo vládními 

organizacemi. Renomovaní světoví analytici 

předpovídají, že internetové obchodování 

během několika málo let rozhodujícím způso-

bem ovládne celosvětový obchod. O tom, že 

B2B obchodování zažívá velký boom, svědčí 

i výsledky českého internetového tržiště Kom-

market, které je napojeno na největší světovou 

firemní databázi Kompass. Ta v současné 

době obsahuje firemní prezentace celkem 2,1 

milionů dodavatelů ze 70 zemí, z toho je 

27 000 tuzemských. Prostřednictvím Kom-

marketu obchodují nejen významné české 

firmy, ale dlouhodobě jej využívají i české 

úřady státní správy. Během prvních šesti 

týdnů letošního roku přes 

Kommarket nakoupilo 

536 českých firem, což je 

více než dvojnásobek než 

v celém roce 2006. Za 

dva roky svého působení 

bylo přes Kommarket 

celosvětově odesláno 

na 3000 poptá-

vek a tendrů 

v celkovém 

objemu 4,2 

mld. korun.

Podnikem se rozumí soubor nejen 

hmotných, ale i osobních a nehmotných 

složek podnikání. Jednou z nich je 

i průmyslové vlastnictví, které je ve 

vyspělých zemích bedlivě střeženým 

majetkem.
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Jak podnikat 
na Slovensku

DÍKY ODVÁŽNÉ DAŇOVÉ REFORMĚ 

SE SLOVENSKO STALO MIMOŘÁDNĚ 

ATRAKTIVNÍ ZEMÍ PRO ZAHRANIČNÍ 

PODNIKATELE A INVESTORY. JAKO 

PŘÍMÝ DŮSLEDEK TÉTO REFORMY 

ROSTE POČET ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH 

PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, KTERÉ 

UVAŽUJÍ O MOŽNOSTI JAKÝMKOLI 

ZPŮSOBEM „PŘESTĚHOVAT“ SVÉ SÍDLO 

NA SLOVENSKO A VYUŽÍT TAK VÝRAZNĚ 

NIŽŠÍHO DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ.

SERVIS

SERVIS

Založení kanceláře či pobočky

Mezi základní doklady nezbytné při zakládání 

kanceláře nebo pobočky patří živnostenský 

list, soudní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, 

registrace pro daň, inspekční kniha, účetnictví 

a odvody do sociální pojišťovny. Pobočku je 

třeba zapsat do obchodního rejstříku. K zápisu 

je potřeba rozhodnutí o zřízení org. složky, 

jmenovací dekret vedoucího, ověřená kopie 

výpisu zahraniční právnické osoby z obchodní-

ho rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění 

pokud jde o živnostenskou činnost, a povolení 

k pobytu.

Zájemce o živnostenské podnikání si musí 

podat žádost o živnostenské podnikání na 

živnostenském odboru okresního úřadu. Po-

kud je živnostníkem v ČR, může si v SR zřídit 

organizační složku. K žádosti o živnostenské 

podnikání je třeba přiložit dvě kopie z výpisu 

rejstříku trestů v ČR i SR. Taktéž je potřeba 

přiložit povolení k pobytu.

Povolení k pobytu

Podmínky pobytu cizinců včetně těch, 

kteří mají domicil v některém členském státu 

EU, upravuje ustanovení § 45a zákona č. 

48/2002, o pobytu cizinců, ve znění záko-

na č. 606/2003, upravujícího liberalizované 

podmínky získání oprávnění k pobytu na území 

SR pro občany států EU. Pro fyzickou osobu 

Evropského společenství se povolení k pobytu 

pro přechodný pobyt nebo povolení pro trvalý 

pobyt na území SR nevyžaduje.

Zvyklosti pracovního trhu

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavate-

lem a zaměstnancem se na Slovensku řídí 

zákonem č. 311/2001 – Zákoníkem práce. 

Zkušební doba je maximálně tři měsíce. 

Maximální pracovní doba je 40 hodin týdně, 

maximální denní pracovní doba je 12 hodin. 

Za noční směnu náleží zaměstnanci upravené 

mzdové zvýhodnění minimálně o 20 procent 

vyšší. Zaměstnavatel je povinen poskytnout 

zaměstnanci přestávku 30 minut na jídlo 

a odpočinek po odpracování šesti hodin 

(u mladistvých po 4,5 hodinách). Základní 

délka dovolené na zotavenou jsou 4 týdny. 

Zaměstnanec, který odpracoval po dovršení 

18 let věku 15 let v pracovním poměru, má 

nárok na dovolenou v délce 5 týdnů. Výpo-

vědní lhůta je dvouměsíční. Minimální mzda 

činí 6900 Sk.

Odvody za zaměstnance

Na základě evropského průkazu zdravotní-

ho pojištění (nebo formuláře E11, který jej 

nahrazuje) je občanům ČR nebo EU posky-

tována nezbytná zdravotní péče stejně jako 

slovenským občanům. Zaměstnavatel je 

povinen do osmi dnů od vzniku pracovního 

poměru přihlásit své zaměstnance u příslušné 

zdravotní pojišťovny a platit pojistné ve výši 

10 procent z úhrnu vyměřovacích základů 

svých zaměstnanců. Rovněž do osmi dnů je 

zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnan-

ce na nemocenské a důchodové pojištění 

a pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnava-

tel je dále povinen srážet zaměstnanci daň 

z příjmu ze závislé činnosti ve výši 19 procent 

ze základu daně.

Uznávání kvalifikací

Výkon určitých regulovaných profesí je spojen 

s nutností uznání příslušné kvalifikace. Proble-

matiku upravuje § 66e zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání v platném 

znění. Na fyzickou osobu, která je státním 

příslušníkem členského státu, a na právnické 

osoby, které mají sídlo, místo výkonu nebo 

hlavní správu na území členského státu, se 

taktéž vztahují ustanovení živnostenského 

zákona s některými změnami. Uznávání 

kvalifikací spadá do kompetence Ministerstva 

školstva SR – viz www.minedu.sk.

Členství v odborných komorách 

a sdruženích

Jedním z nejdůležitějších míst pro navazo-

vání podnikatelských kontaktů a získávání 

informací je Slovenská obchodní a průmys-

lová komora, resp. regionální komory. Pokud 

jde o instituce, které mohou být podnikate-

lům nápomocny, je třeba jmenovat České 

centrum, které sídlí v budově velvyslanectví. 

CzechTrade a CzechInvest zastoupení na 

Slovensku nemají. Dalším konzultačním mís-

tem je Slovensko-česká obchodní komora, 

na kterou se může obrátit s dotazem každý 

podnikatelský subjekt, včetně nečlenů. Více 

na www.scok.cz.

Táňa Švrčková,

Pravidla pro volný pohyb služeb a usazování v EU

(redakčně kráceno)

Soubor vznikl jako součást projektu Pravidla pro volný 

pohyb služeb a usazování v EU, ve spolupráci se Sva-

zem obchodu a cestovního ruchu České republiky a ex-

pertů z Euro Info Centra Praha. Projekt byl uskutečněn 

za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace 

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

Daňový systém

Od 1. 1. 2004 platí na Slovensku nový da-

ňový systém, který je součástí schválené da-

ňové reformy. Daň z přidané hodnoty (DPH) 

má stejnou, 19% sazbu pro všechny výrobky 

a služby. Daň z převodu nemovitostí má 3% 

sazbu a daně dědická a darovací zanikly. 

Daň z příjmu, která byla dříve odstupňována 

podle výše příjmu, je nahrazena jednotnou, 

rovnou 19% daní (nezdanitelné minimum 

činí 80 832 Sk, důležitým aspektem daní 

z příjmů je vyčíslování daňového základu, kde 

hrají významnou roli odpisy majetku). Každý 

podnikatel, který získá povolení nebo opráv-

nění k podnikatelské činnosti, je povinen se 

zaregistrovat na příslušném daňovém úřadu 

do 30 dnů u místně příslušného správce 

daně. Příslušnou daňovou legislativu lze najít 

na www.finance.gov.sk.

Formy podnikání

Slovenský obchodní zákoník rozlišuje dvě 

hlavní formy podnikání zahraničních osob 

v SR – přímé a nepřímé podnikání. Přímým 

podnikáním se rozumí případ, kdy má za-

hraniční právnická nebo fyzická osoba svůj 

podnik či jeho organizační složku na území 

Slovenska, ale sídlo či bydliště má v zahrani-

čí. Při nepřímém podnikáním má zahraniční 

fyzická či právnická osoba jen účast v práv-

nických osobách založených za účelem pod-

nikání, nebo zde působí jako spoluzakladatel. 

Podle platných právních předpisů SR (ob-

chodní zákoník č. 513/1991, novela zák. č. 

500/2001) je umožněno založení těchto dru-

hů obchodních společností: podnik jednotliv-

ce, veřejná obchodní společnost, komanditní 

kapitálová společnost, akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným, družstvo, 

státní podnik, tiché společenství, sdružení 

osob za účelem podnikání a konsorcium.

Založení živnosti

Podnikání jednotlivce může mít dvě formy: 

ohlašovací živnost nebo koncesovanou 

živnost. Ohlašovací živnosti (o. ž.) řemeslné 

vyžadují vyučení v oboru či jiné odborné 

a příbuzné vzdělání; o. ž. vázané jsou vy-

jmenované v příloze živnostenského zákona 

a pro o. ž. volné je nutné splnění všeobec-

ných podmínek dle živnostenského zákona. 

Koncesované živnosti jsou živnosti, které 

kladou na podnikatele značně vysoké nároky 

na odbornou a morální způsobilost, lze je 

provozovat jen na základě koncese přidělova-

né živnostenským úřadem.

Založení společnosti s ručením 

omezeným

Forma spol. s. r. o. na Slovensku převládá. 

Společníci zakládající společnost jsou povin-

ni uhradit peněžní vklad min. 30 % z celkové 

hodnoty vkladů ve výši min. 200 tisíc Sk. 

Pokud společnost založí jediný zaklada-

tel, sepisuje se pouze zakladatelská listina 

a společnost se může zapsat do obchod-

ního registru, jen když byl základní kapitál 

splacen v plné výši. Po založení společnosti 

sepsáním společenské smlouvy podají kona-

telé návrh na zápis společnosti do obchod-

ního registru, na kterém musí být ověřené 

podpisy jednatelů, a to spolu s přílohami, 

které stanovuje zákon. Na základě povolení 

registračního soudu o zápisu společnosti do 

obchodního registru vzniká společnost jako 

právní subjekt.

Potřebné dokumenty

K žádosti o vydání živnostenského oprávnění 

pro spol. s. r. o. je potřeba kopie společenské 

smlouvy či zakladatelské listiny, dokumen-

ty dokládající odbornou způsobilost, výpis 

z trestního rejstříku (každého jednatele společ-

nosti, nesmí být starší tří měsíců), kolková 

známka v hodnotě 1000 Sk jako správní 

poplatek za vydání živnostenského listu, resp. 

2000 Sk v případě koncesní listiny, a dále 

doklad o sídle společnosti.

K podání návrhu na zápis spol. s. r. o. do 

obchodního rejstříku je třeba formulář návrhu 

na zápis spol. s. r. o. do obchodního rejstříku 

s notářským osvědčením pravosti podpisů 

všech jednatelů, dvě vyhotovení společenské 

smlouvy s úředně ověřenými podpisy společ-

níků, resp. zakladatelské listiny; dvě notářsky 

ověřené kopie živnostenského listu nebo 

koncesní listiny, prohlášení správce vkladu 

o rozsahu splacení vkladů společníků s úřed-

ně ověřeným podpisem, notářsky ověřený 

podpisový vzor jednatelů, v případě jediného 

zakladatele spol. s. r. o. notářsky ověřené pro-

hlášení, že podnikatel není jediným společní-

kem ve více než třech spol. s. r. o., a kolkové 

známky v hodnotě 10 tisíc Sk.

Daň z příjmu je 

nahrazena jednotnou, 

rovnou 19% daní 

(nezdanitelné minimum 

činí 80 832 Sk).

KROK ČINNOST NÁKLADY TRVÁNÍ MÍSTO, INSTITUCE

1. Žádost o výpis z rejstříku trestů 100 Sk 1 den Trestní rejstřík (Trestný register)

2. Ověření originality obch. jména spol. 100 Sk/ nebo zdarma vyhl. na internetu 1 den Obchodní rejstřík SR (Obchodný register)

3.

Vyhotovení zakládacích listin společnosti – společenská 

smlouva/ zakladatelská listina, podpisové vzory jednatelů, 

není nutný notářský zápis, pouze ověřené podpisy

40 Sk za ověření podpisu, příp. advo-

kátní tarif za sepsání listin kol. 5000 Sk
1 den Libovolný veřejný notář

4.
Podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění nebo 

koncesní listiny u státního nebo místního orgánu

1000 Sk za živnostenský list, 2000 Sk 

za koncesi

7 dní ŽL

30 dní koncese
živnostenský úřad

5. Založení bankovního účtu 500 Sk 1 den Libovolná banka

6. Registrace spol. do OR na příslušném soudu 10 000 Sk 5 dní Příslušný rejstříkový (registrový) soud

7. Registrace na daňovém úřadu zdarma 7 dní Přísl. daňový úřad

8. Registrace u instituce sociálního pojištění zdarma 1 den Přísl. sociální pojišťovna

9. Registrace u zdravotní pojišťovny zdarma 1 den Přísl. zdravotní pojišťovna

Zdroj: WB, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, eTrend.sk; přibližná délka procesu založení: cca 2 týdny (řadu kroků lze provádět současně); přibližné náklady na založení: 20 tisíc Sk

PROCES ZALOŽENÍ S. R. O. NA SLOVENSKU
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Pohledávky z právního, 
účetního a daňového 
pohledu
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Tomáš Pohl

Počet stran: 220

Vazba: brožovaná

Cena: 399 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Publikace nabízí komplexní orientaci 

v problematice pohledávek, a to z pohledu 

právního, účetního i daňového. Autoři 

knihy – advokát a pracovník daňové 

správy – využívají své dlouholeté praxe 

a poskytují informace srozumitelnou 

formou, s použitím praktických příkladů 

účtování a zdaňování, vzorů smluv 

a podání vztahujících se k pohledávkám. 

Jejich výklad se nevyhýbá v řadě případů 

širokým a neuzavřeným tématům, u nichž 

se lze setkávat s rozdílnými názory 

odborné daňové veřejnosti.

Daňové zákony a účetnictví 
podle stavu k 31. 12. 2006 
s paralelním vyznačením 
změn od 1. 1. 2007

Počet stran: 812

Vazba: brožovaná

Cena: 415 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Publikace obsahuje úplná znění daňových 

zákonů, zákona o daňovém poradenství, 

zákona o územních finančních orgánech, 

zákona o účetnictví a zákona o auditorech. 

Dále v ní naleznete související vyhlášky, novou 

úpravu cestovních náhrad, české účetní 

standardy a vybrané pokyny Ministerstva 

financí České republiky řady D. Názorné 

vyznačení změn u všech zákonů umožňuje 

přehledné porovnání provedených změn 

v čase, lze ji také využít jako podklad pro 

vypracování daňového přiznání k dani 

z příjmů za rok 2006. Publikace vznikla ve 

spolupráci s Komorou daňových poradců 

České republiky.

Obchodní 
právo

Autor: kolektiv autorů 

Počet stran: 1386

Vazba: laminovaná

Cena: 1250 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Publikace pokrývá celou oblast obchodního 

práva, výkladem souvisejících otázek však 

zasahuje i do dalších právních oblastí.

Základem publikace je systematický 

výklad problematiky obchodního zákoníku. 

Publikace tak poskytuje odpovědi na 

naprostou většinu otázek z oblasti 

obchodního práva, které se vyskytnou 

v každodenní praxi obchodních firem. 

Zejména se jedná o problémy při vzniku 

a chodu firem, uzavírání obchodních smluv 

a jejich plnění a o problémy, které mohou 

nastat při jejich porušení, o problémy nekalé 

soutěži, o obchodního rejstříku. 

Součástí průvodce je i bezplatná aktualizace 

všech informací.

Více informací na www.aspi.cz
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 „MOTTO MÁM, ALE NECHÁM SI HO PRO SEBE,“ 

ŘÍKÁ ÚSPĚŠNÝ NAKLADATEL JAN VAŠUT. MOŽNÁ 

TAK MIMODĚK CHARAKTERIZUJE JEDNU  

Z HLAVNÍCH PŘÍČIN SVÉHO PODNIKATELSKÉHO 

ÚSPĚCHU. ZNÁ CENU INFORMACÍ A ZKUŠENOSTÍ, 

A TAK SI DOBŘE ROZMYSLÍ, CO VÁM ŘEKNE. 

V TVRDÉ KONKURENCI NAKLADATELSKÉHO 

PRŮMYSLU BY SE OSTATNĚ TĚŽKO PROSAZOVAL, 

KDYBY VŠECHNY SVÉ NÁPADY ROZHLÁSIL.

MŮJ PRVNÍ MILION

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Další výraznou vlastností, která může být 

klíčem k jeho úspěchu, je sebevědomí. Ve 

spojení s velkou dávkou rozhodnosti může 

hraničit až s tvrdohlavostí. Před dvěma roky 

se mu nepodařilo prorazit v žánru románů pro 

ženy, ale pokusů o rozšíření sortimentu se ne-

vzdal. O rok později vstoupil na pole sci-fi titulů 

se sérií titulů Perryho Rhodana. A to přesto, 

že knihy z této série přestal o několik let dříve 

vydávat Ivo Železný, protože nebyly rentabilní. 

Nebát se riskovat a zkoušet nové možnosti 

je důležité. K pokusům nemá každý odvahu, 

ale pro dnešní trh jsou nezbytné. I kvůli tomu 

začal Jan Vašut podnikat na vlastní pěst. 

 „Když už něco dělám, chci se tomu věnovat 

tak, abych se za to nemusel stydět,“ uvádí 

jeden z prvků své podnikatelské filozofie. Důs-

ledná péče o detail je nezbytná. Na chybách 

se prodělává a na knižním trhu stejně jako 

v jiném oboru je důležitá dobrá pověst a kvalita 

bez výkyvů. Pracovitost ve spojení s tvrdohla-

vostí a odvahou bývá v učebnicích marketingu 

prezentována jako téměř zaručený recept 

na úspěch prakticky v každém oboru. Jan 

Vašut patří k těm, kteří tento recept převedli 

do praxe, a to v oboru, který z ekonomického 

úhlu pohledu rozhodně nepatří k těm snadno 

předvídatelným a lukrativním. Přesto o svém 

úspěchu mluví zdrženlivě a s nadhledem. Na 

otázku, jaký je jeho dlouhodobý podnikatelský 

cíl, odpovídá lakonicky: „Nezkrachovat“.

Jan Vašut sice říká, že se příliš neliší od své 

konkurence, ale není to tak úplně pravda. 

Je nepochybné, že nejcennější zkušenosti 

si nechává pro sebe. On sám přiznává, že 

v nakladatelství je důležitá zkušenost. Právě 

v té se každý jeden nakladatel odlišuje od toho 

druhého. O své zkušenosti se ale přece jen 

s někým dělí – vyučuje na Střední škole pro 

knihkupce a nakladatelské pracovníky. 

Dobře zvládnuté náhody

Nakladatelství Jan Vašut figuruje mezi českými 

vydavateli teprve od začátku tohoto desetiletí, 

jeho majitel se ale v oboru pohybuje mnohem 

déle a patří k matadorům. Už v roce 1990 

s Václavem Svojtkou založil nakladatelství 

Svojtka a Vašut, které v průběhu 90. let patřilo 

k nejznámějším na českém knižním trhu.  Po 

sedmi letech se partneři rozešli a dodnes fun-

gují samostatně. V současnosti nakladatelství 

Jan Vašut nabízí zhruba 350 knižních titulů, 

nabídku každoročně obohacuje o několik 

desítek novinek. Zaměřuje se zejména na tzv. 

„hobby“ tituly, které se tematicky pojí k různým 

způsobům trávení volného času. 

Tato specializace není výsledkem plánované 

podnikatelské strategie, na druhou stranu 

dobře vystihla náladu části české společnosti 

a její návrat k chalupaření, koníčkům a kutilství. 

„Původně jsme začali vydávat kuchařky a na 

ně se nabalovaly další tituly tohoto směru. 

Zpočátku v tom nebyl nějaký hluboký úmysl, 

prostě to tak vyplynulo,“ komentuje Jan Vašut 

vyprofilování své firmy, která kromě knih o va-

ření vydává také publikace, které se zabývají 

zahradničením, chovatelstvím, cestováním, 

vojenskou problematikou, ale i křížovky a su-

doku v souborných vydáních. Dopracoval se 

ke stabilní pozici na trhu, podpořené zkuše-

nostmi a know-how pro daný segment, ale 

tím zdaleka nekončí. Neustále se snaží hledat 

nové možnosti a nové obzory. Nejnověji se 

pouští na pole sci-fi literatury a vydává i několik 

publikací pro děti. Přesto nemá v úmyslu 

vyzkoušet úplně všechno. „Zařekl jsem se, že 

nebudu dělat věci, které neumím,“ prohlašuje 

Jan Vašut. I proto se nechystá otevřít kamenný 

obchod a bude pokračovat pouze s přímým 

prodejem velkoodběratelům a prostřednictvím 

internetu. Prodej je podle jeho mínění lepší 

přenechat specialistům. 

I rozšíření prodeje na internet může vypadat 

jako náhoda, ve skutečnosti je za ním notná 

dávka podnikatelské předvídavosti a schop-

nost brát i obtížné situace jako příležitost. 

Když po povodních v roce 2002 obnovoval 

sídlo své firmy ve vytopeném Karlíně, rozhodl 

se nové internetové připojení využít i k prodeji 

svých knih na internetu. Tato „z nouze ctnost“ 

se vyplatila a ukázala jako dobrý podnikatelský 

tah. Internetový prodej zaznamenává stálý ná-

růst tržeb, i když sám o sobě by ještě nemohl 

být jediným distribučním a prodejním kanálem. 

V loňském roce spustilo nakladatelství nové 

internetové stránky, které posunuly sloupec 

internetových prodejů zas o kousek výš. Kata-

strofické vize, které před pár lety hovořily o zá-

niku tištěných knih a jejich nahrazení četbou 

na internetu, se nenaplnily. Jako už vícekrát 

v historii je výsledkem symbióza tradičního 

a nového. A zdá se, že obrazovka počítače 

pro mnoho lidí postrádá kouzlo, které cítí při 

listování stránkami novotou vonící knihy. A to 

platí nejen pro tituly z oblasti volného času, 

které vycházejí v nakladatelství Jan Vašut.

Miroslav Veselík

Tvrdohlavě 
za svým cílem

Katastrofické vize, které hovořily o zániku tištěných knih, se nenaplnily.
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rity cílových stránek. Odkaz umístěný výše ve 

struktuře webu bývá fulltextovými vyhledávači 

považován za přínosnější. Přidat firemní zápis 

navíc není složité. V katalogu firem a institucí 

u většiny populárních vyhledavačů jsou firemní 

zápisy logicky členěny do kategorií. Rozmyslete 

si, do které oblasti podnikání chcete být zařa-

zeni (např. auto-moto nebo cestování atd.). Pak 

stačí jen kliknout na nápis „Přidej nebo uprav 

firmu“, který je například v katalogu na Seznamu 

umístěn v dolní části stránky. Každá firma 

podnikající na území ČR může mít zdarma zápis 

do katalogu Seznam.cz či jiného vyhledáváče. 

Za „větši viditelnost“ (kdy už například můžete 

umístit logo své firmy, její popis atd.) se už platí. 

Nejjednodušší placený odkaz v sekci katalogu 

s garancí první strany před bezplatnými odkazy 

vás například na portálu Centrum bude stát 

od 2900 Kč na rok. Cena se může vyšplhat 

až na 18 900 Kč za exkluzivní firemní profil. 

Další možností je předplatit si přednostní pozici 

při vyhledávání klíčových slov. U tohoto typu 

placených odkazů se cena odvíjí hlavně od typu 

klíčového slova, tedy vlastně popularity a čet-

nosti vyhledávání daného výrazu. Za tři měsíce 

této služby na portálu Centrum zaplatíte 11 000 

Kč u výrazů, které byly zobrazeny maximálně 

2000x v průběhu jednoho měsíce. 

Víc než pasivní zobrazení

Další zajímavou možností pro prezentaci firmy  

je Axis4info, internetový systém komplexní 

evidence produktů a činností podnikatelských 

subjektů a institucí z veškerých oborů průmyslu, 

obchodu a služeb. Pavel Nykl ze společnosti 

Axis4 uvádí: „Snažíme se zákazníkům poskyt-

nout více než zviditelnění v našem registru firem. 

Navázali jsme spolupráci s HK ČR a místními 

samosprávami, které využívají databázi registro-

vaných firem v rámci svých propagačních akcí. 

Informace o  registrovaných firmách se zobrazují 

v rámci regionálních internetových informačních 

stránek a adresy provozoven jsou zobrazené v 

podrobných regionálních mapách. Registrací v 

katalogu získává zákazník také plnohodnotnou 

internetovou stránku, jejíž obsah může kdykoli 

aktualizovat. Do budoucnosti připravujeme 

mnohé další služby, například zprostředko-

vání různých forem internetové reklamy nebo 

automatické zasílání poptávek potenciálním 

dodavatelům. Registrací v systému Axis4info 

tedy získává zákazník komplexní balík služeb 

spojených se zviditelněním na internetu.“

PPC aneb To nejlepší nakonec

„Roli dobré adresy, poutačů a šipek hrají na 

webu zejména vyhledávače, katalogy a od-

kazy na informačních webech. PPC reklama 

je jedním z moha způsobů jak se můžete ve 

vyhledávačích a na informačních stránkách 

zviditelnit. Populární je hlavně díky nízké ceně, 

výbornému cílení a téměř neomezené flexibilitě,“ 

charakterizuje ji Marek Prokop. Zkratka PPC 

pochází z anglického výrazu „pay per click“ 

neboli „platba za kliknutí“. Inzerent tedy neplatí 

za umístění reklamy, ale hradí reklamnímu sys-

tému malou částku pokaždé, když na reklamu 

někdo klikne. Tento způsob platby za reklamu 

má jednu obrovskou výhodu: víte, co za své 

peníze dostanete. Pokud vám reklama přivede 

návštěvníky, zaplatíte za každého z nich předem 

známou částku. Pokud vám žádné návštěvníky 

nepřivede, neplatíte nic. Hlavní PPC reklamní 

systémy na českém webu jsou česká lokalizace 

Google AdWords a české PPC reklamní systé-

my Etarget, bbKontext a bbText, adFox a Ad-

context a Sklik. „Nejúčinnější a nejefektivnější 

reklamu si na internetu mohou zajistit i samotné 

firmy bez zbytečných prostředníků. Musí ale vě-

dět jak na to. PPC systémy Seznam Sklik a Go-

ogle AdWords nejsou triviální. Zkušený inzerent 

v nich může dosáhnout výborných výsledků za 

málo peněz, zatímco jeho nezkušený konkurent  

třeba jen polovičních výsledků za dvojnásobek 

peněz. Know-how, které účastníkům školení 

předáváme, je tedy jakýsi urychlovač a zároveň 

spořič jejich nákladů.“ Slova Marka Prokopa ze 

společnosti H1.cz mají váhu odborníka z oboru. 

Pay per click reklamu si snadno nakonfiguru-

jete, ale pro účinnou kampaň je lépe vyhledat 

rady profesionálů.

DIY – Udělej si sám

Rozhodnete-li se nakonec pro cestu v duchu 

nyní moderního stylu DIY „Do It Yourself“, popí-

šeme vám ve zkratce postup jak začít s reklam-

ními odkazy například na Etargetu, nejstarším 

českém PPC systému. 

Prvním krokem je zaregistrovat se na stránkách 

Etargetu a vstoupit do modulu pro vytváření rek-

lamních odkazů. Nečekejte žádné složité apli-

kace, vše je přehledné a uživatelsky nenáročné. 

Na první stránce si vytvoříte samotný reklamní 

odkaz, zvolíte titulek, popis služby, kterou 

nabízíte a uvedete vaši webovou adresu. Dále 

k odkazu přidáte klíčová slova, která vystihují 

váš produkt. Nejdůležitějším faktorem určujícím 

to, na které pozici se váš odkaz zobrazuje, je 

relevance vašich klíčových slov. To je zásadní 

okamžik při tvorbě nového reklamního odkazu! 

Dobře zvolená, konkrétní klíčová slova vám 

přivedou přesně ty zákazníky, které hledáte. 

Důležitější fakt je ten, že za často používaná klí-

čová slova zaplatíte více peněz. Ptáte se proč? 

V případě, že na stejné klíčové slovo inzeruje 

více klientů, seřadí se jejich odkazy podle ceny, 

kterou jsou ochotni platit za klik, vynásobené 

normalizovaným CTR pro daný odkaz a slovo. 

Jednoduše řečeno, čím kvalitnější je váš odkaz 

(vyšší CTR) a čím větší cenu jste ochotni zaplatit 

za jedno kliknutí, tím výše se váš odkaz zobrazí. 

Úspěšnější bude ten, kdo dokáže napsat 

zajímavější inzerát a nabídne přiměřenou cenu 

za kliknutí. Nikoliv tedy solventnější inzerent. 

Minimální cena za kliknutí pro spuštěni reklamní 

kampaně je u Etargetu 1 Kč, u Skliku je to 

pouhých dvacet haléřů. V praxi zjistíte, že prů-

měrná cena za kliknutí je 2,81 Kč. Když inzerát 

v průměru zaujme 2,5 % čtenářů, znamená to, 

že za 1000 zobrazení inzerátu a 25 návštěvníků 

vaší stránky zaplatíte 70,25 Kč. Docela zajímavá 

cena, nemyslíte? 

Aleš Kosina

Levná, moderní a účinná. Taková je reklama na 

internetu. Ne vždy však platí vše najednou... 

Forem a způsobů jak na sebe a na svoje služby 

prostřednictvím webu upozornit existuje nepře-

berné množství. A vybrat tu správnou je leckdy 

malé alchymistické cvičení. Marek Prokop, 

hlavní konzultant společnosti H1.cz, která nabízí 

komplexní poradenství a servis v oblasti interne-

tového marketingu, říká: „Propagujete-li něco, 

co máte na internetu, například firemní web, 

elektronický obchod, informační server apod., 

musíte to primárně propagovat opět na inter-

netu. Tohle si některé firmy ještě stále neuvědo-

mují. Domnívají se, že jejich firemní prezentace 

na webu je sama o sobě reklamou a nic jiného 

není potřeba. Jenže tak tomu není. Firemní 

prezentace sama o sobě je něco jako pobočka 

firmy ukrytá ve sklepě domu, do kterého nikdo 

nechodí. Chcete-li, aby někdo přišel, musíte 

se přestěhovat na rušnou ulici, na dům vyvěsit 

výrazný poutač a na každou křižovatku v okolí 

směrové tabulky.“ Internet je dnes platformou, 

která může dát vašemu podnikání zcela nový 

rozměr a vydělat vám nemalé peníze. Naše 

cesta jejími možnostmi právě začíná...  

 

Reklamní bannery

Klasické bannery jsou pravděpodobně prvním 

reklamním formátem, který se na internetu ma-

sivně rozšířil. Jejich úspěšnost se měří takzva-

nou mírou prokliku (Click Through Rate – CTR), 

který označuje poměr mezi počtem zobrazení 

reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. Čím 

cíleněji je reklama zobrazována, tím vyšší CTR 

obvykle dosahuje. Oproti cca 2,5 % při prvních 

měřeních v roce 1996, se v současnosti CTR 

podle průzkumů pohybuje kolem 0,6 %. Za 

příčinu se většinou považuje takzvaná „banner 

blindness“ neboli slepota k bannerům, uživatelé 

internetu je prostě při procházení webem igno-

rují. V současné době je ale hodnota bannerů 

spatřována především v tzv. brandovém efektu. 

Uživatelé na bannery sice nereagují, ale vní-

mají jejich vizuální prezentaci, a tak si upevňují 

povědomí o značce. Náklady na financování 

reklamního proužku na nejnavštěvovanějších 

portálech jsou vysoké, zvláště bereme-li v potaz 

fakt, že jen obtížně změříme jejich efektivitu. 

Například v sekci zpravodajství na serveru iDnes 

vás tisíckrát zobrazený reklamní banner rozměrů 

468 x 60 přijde na 690 Kč. Na portálu Centrum 

za reklamní banner, který je umístěný například 

v sekci katalogu, zaplatíte za tři měsíce podle 

návštěvnosti dané sekce od 5000 Kč do 

15 000 Kč. Kvůli vyšším nákladům, obtížně mě-

řitelné efektivitě a v neposlední řadě kvůli odporu 

uživatelů je dnes bannerová reklama na ústupu. 

Direct Mail

Další, méně používanou ale účinnou formou 

internetové reklamy je tzv. direct mail, to zname-

ná zasílání reklamních sdělení do e-mailových 

schránek vytipovaných zákazníků. Nemáme 

tady na mysli zasílání nevyžádané pošty (spam), 

ale placenou službu, kterou nabízejí například 

portály Seznam.cz nebo Atlas.cz. Pokud na-

příklad firma provozuje obchod se sportovním 

zbožím v Brně, může zaslat e-mailovou reklamu  

vlastníkům e-mailových schránek, kteří bydlí 

v Brně a mezi své zájmy řadí sportovní aktivity. 

Cena takové služby se pohybuje od jedné do tří 

korun za jednoho osloveného zákazníka.

Placené zápisy v katalogu

Většina portálů v dnešní době nabízí kromě 

základního zápisu zdarma i nějakou formu 

placeného zápisu do svého katalogu odka-

zů. V praxi jsou pak placené zápisy obvykle 

zvýhodňovány před běžnými zápisy zdarma tím, 

že jsou při procházení katalogu zobrazovány na 

vyšších pozicích. Dalším přínosem zápisů do 

katalogů může být zvyšování linkové popula-

„Registrací v systému 

Axis4info získává 

zákazník komplexní 

balík služeb spojených 

se zviditelněním na 

internetu.“

Dejte o sobě vědět 
aneb Malý průvodce 
internetovou 
reklamou

ZAUJALY VÁS ROZSÁHLÉ PROPAGAČNÍ 

MOŽNOSTI, KTERÉ NABÍZÍ INTERNETOVÁ 

REKLAMA? NEVÍTE JAK NA TO NEBO KDE 

ZAČÍT? PAK JSTE NA SPRÁVNÉ STRÁNCE. 
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Koho můžete oslovit?

n  50 % obyvatel ČR používá počítač

n  počítač v domácnosti má 32 % lidí

n  přístup k internetu využívá 43 % obyvatel ČR

n internet má doma 24 % lidí

n  3,5 mil. reálných uživatelů českého internetu

Zdroj: NetMonitoru – SPIR – Mediaresearch & Gemius
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Je to srdeční 
záležitost

KDYŽ SE ROZHODNETE 

POŘÍDIT SI ORIGINÁLNÍ ČESKÝ 

ROADSTER, POTŘEBUJETE 

STARÉHO FAVORITA A NĚCO 

MÁLO PŘES STO TISÍC. NEBO 

DVA A PŮL MILIONU. ZÁLEŽÍ 

NA TOM, JAK JSTE NÁROČNÍ. 

ÚCHVATNÝ POŽITEK Z JÍZDY 

V AUTĚ, KTERÉ NIKDO KOLEM 

VÁS NEMÁ, JE K NEZAPLACENÍ.

nickou kontrolou může vůz, který si sestavíte, 

projít i v sídle firmy ve Smržovce. Továrna ve 

Smržovce dříve vyráběla plechovky. Nemusíte 

se ale bát, že by si někdo dovolil použít stejné 

označení pro roadster, který si tu pořídíte.

Velký Gatsby a spol.

Plzeňská společnost Auto Projekt Centrum 

vedená Vladimírem Frimlem vyrábí luxusní 

vozidla pod označením Gordon, prvotřídní 

sporťáky s jedinečným retrodesig nem. Tomu 

odpovídá i cena. Automobily Gordon mohou 

být nyní prodávány i v ostatních zemích EU. 

Firma má zastoupení v Německu a připravuje 

se i založení společnosti pro zajištění trhů 

v jižní Evropě. 

Už deset let firma vyrábí výkonný a elegantní 

dvousedadlový roadster se skládací střechou. 

Na jejích webových stránkách se dočtete: 

„Gordon je skutečně rychlý a živý sportovní 

automobil s excelentními technickými parame-

try, a řízení vozu je jedinečnou zkušeností, kdy 

máte možnost zažívat pocity řidičů ze zlatého 

věku automobilizmu při komfortu současných 

vozů. Můžeme vás ujistit, že nikde neprojede-

te, aniž byste nevzbudili pozornost a obdivné 

pohledy okolí.“ Gordon používá mechanické 

díly koncernu Ford. Nejnovější model Gordon 

Roadster 3,0 V6 (typ 102), který je vybaven 

výkonným šestiválcovým motorem, získal 

schválení technické způsobilosti pro provoz 

začátkem tohoto roku po úspěšném absolvo-

vání náročných zkoušek. Na rozdíl od mnoha 

konkurenčních vozů jsou v konstrukci Gordonu 

použity moderní technické prvky jako hliníkový 

rám a karoserie kombinovaná z laminátových 

dílů a výlisků z ocelových plechů. Obě nápravy 

mají lichoběžníkové zavěšení kol na dvojicích 

trojúhelníkových ramen, odpružení nastavi-

telnými vinutými pružinami, kotoučové brzdy 

s vnitřním chlazením a drátová kola. Komfortně 

vybavený interiér vozu je čalouněn kvalitní kůží 

a vyložen ořechovým nebo mahagonovým 

dřevem. K výbavě vozu patří bezpečnostní 

rám, vyjímatelná boční okna, skládací střecha 

a mnoho dalších prvků navozujících pocit 

luxusu.

Vítejte v klubu

Pro velký zájem vznikl fanklub Gordonů 

i „sedmiček“ od Kaipanů, kde se sdružují nejen 

jejich majitelé, ale i další nadšenci, a společně 

pořádají spanilé jízdy po českých silnicích, sdě-

lují si zkušenosti a užívají si v duchu pravidlo, 

které říká, že sdílená radost je dvojnásobná. 

Pokud se rozhodnete k nim přidat, skoro určitě 

psychicky omládnete a podpoříte svou pověst 

jedinečné individuality. Jen počítejte s tím, že 

roadster není příliš praktický pro běžný provoz 

a rodinný život. Bude tedy lepší, když si ho 

pořídíte jako druhé či třetí auto do domácnosti. 

Zkrátka pro radost.

Jiří Š. Cieslar

Název roadster pochází ze 

Spojených států 20. let minulého 

století. Původně se používal 

pro dvousedadlové vozy bez 

kompaktní (permanentní) 

střechy a bez stahovacích 

oken. (Jestliže jsou okna 

stahovací, jde o kabriolet, nikoli 

o roadster.) Větrný štít není 

integrovaný jako u moderních 

vozů, ale namontovaný. I se 

zavřenou lehkou, konvertibilní 

střechou a zafixovanými 

plastovými „okny“ řidič 

a spolujezdec zůstávají do jisté 

míry vystaveni přírodním živlům.

Roadstery vyráběné dnes splňují 

často pouze jedno z těchto 

tří kritérií. V takovém případě 

pojmenování roadster není 

technické označení, ale spíš 

marketingový tah, evokující 

pocit vozu s otevřenou střechou 

pro požitek z bezstarostné jízdy.

Nejznámějším roadstrem je 

Lotus Seven („sedmička“), 

který začal vyrábět v roce 

1957 Colin Chapman v Británii 

a jako první ho nabízel formou 

tzv. skládačky. Okamžitě si 

získal popularitu a jeho repliky 

se vyrábějí v mnoha zemích 

Evropy. V Čechách má sedmička 

familiérní označení „sevínek“.

GORDON Roadster 2.0 16V Roadster 3.0 24V

Motor: 
1. čtyřválec 

Ford Duratec HE 2,0 16V

2. šestiválec 

Ford Duratec 3,0 24 V

Výkon: 107 kW 160 kW

Max. rychlost: 195 km/h 220 km/h

Akcelerace 0–100: 7,9 sec 5,7 sec

Cena: dle výbavy a motoru okolo 2,3 milionu.

KAIPAN Kaipan 14 Kaipan 57

Motor: Škoda Favorit Škoda-Audi 1,8 TURBO

Výkon: 50 kW 110 kW

Max. rychlost: 140 km/h 180 km/h

Akcelerace 0–100: neuvádí se 5,9 sec

Cena: 
stavebnice od 134 000 Kč stavebnice od 174 000 Kč

za hotový vůz 457 000 Kč za hotový vůz 1 190 000 Kč

Stačí malý průzkum internetu a s překvapením 

zjistíte, že na našem trhu působí dvě ryze čes-

ké automobilky, věnující se výrobě vozů typu 

roadster. Přestože nabízejí odlišná auta co do 

ceny i typu, jejich majitelé se shodují v jednom: 

„Pořídit si roadstera, to je srdeční záležitost, 

věc stylu, nikoli financí. A Češi touží po něčem 

originálním.“ Majitel firmy Kaipan Michal 

Hradský dodává: „Když na silnici potkáte jedno 

takové auto, všichni vyjeveně koukají, když jich 

ale potkáte deset, zastavíte provoz!“

Se špetkou sentimentu

Nejoblíbenějším roadsterem všech dob 

byl a je britský Lotus Seven. Veterán, který 

má dodnes silné fankluby a výrobce replik. 

Originální „sedmička“ je pro většinu Čechů 

nedostupným snem. Firma Kaipan se původně 

zabývala výrobou replik tohoto vozu v ceně 

přes milion korun. Takové byly její modely 

Kaipan 47 a Kaipan 57, které se lišily pouze 

použitým motorem. Od roku 1991 vzniklo 

několik desítek vozů a stavebnic, ze kterých 

si majitelé sestavili své roadstery sami, doma 

v garáži. Dnes ale firma Kaipan nabízí typicky 

české řešení. Před čtyřmi roky začala vyvíjet 

nový model Kaipan 14, který byl na trh uveden 

v loňském roce. Představuje modernější, zcela 

originální a cenově nesrovnatelně dostupnější 

variantu. Karoserie je dílem mladého designéra 

Jana Hrbka.

Model je určený mladým, podnikavým lidem 

s omezenými finančními možnostmi. Jako 

základ je použita Škoda Favorit, stále ještě 

nejběžnější ojeté vozidlo na českém trhu.

Ze zpravidla rezavého vozu jsou převzaty díly 

podvozku, motor, převodovka, řazení, brzdy 

a palubní přístroje. Kaipan dodá karoserii, 

světla, sedadla, výztuhy a další díly. Zákazník 

si může objednat hotový vůz anebo tzv. 

stavebnici, kterou si zkonstruuje z doda-

ných dílů a vlastního favorita. Hotový vůz 

postavený na zakázku je možno odebrat 

za půlrok po podání objednávky, stavebnici 

dostanete o měsíc dříve.

Podle informací, které Kaipan uvádí na svých 

webových stránkách, potřebujete ke stavbě 

modelu Kaipan 14 pouze přiměřený prostor, 

např. garáž, a běžné nářadí jako ruční vrtačku, 

nýtovací kleště, hever, svěrák, stranové klíče, 

Gola sadu, šroubováky, kleště a další ruční 

nářadí. Kaipan 14 má základ ve svařovaném 

trubkovém rámu. Na něj je připevněna karo-

serie z kompozitních materiálů. Délka vozu je 

3815 mm, šířka 1640 mm a výška jen o dva-

cet milimetrů překročí 1,2 m. Pohotovostní 

hmotnost 659 kg dovoluje instalovat i slabší 

motor, který je z produkce Škoda. Maximální 

doporučená rychlost vozu je 140 km/h. To 

samozřejmě není světový rekord, ale alespoň 

nebudete muset řešit problém s dodržováním 

dopravních předpisů. A na „vítr ve vlasech“ to 

spolehlivě stačí.

Kaipan si od nového modelu hodně slibuje. Fir-

ma stále rozšiřuje výrobu a je schopna uspoko-

jit až sto zákazníků ročně. „Přijímám stále nové 

zaměstnance, a dokonce musíme prodloužit 

dodací lhůtu, protože nestíháme,“ říká majitel 

firmy Michal Hradský a dodává: „Češi si rádi 

hrají a my nabízíme stavebnice, které může dát 

dohromady i relativní automobilový laik. Pokud 

umíte vyndat motor z auta a zase ho zasadit 

zpátky, sestavíte si i vlastní čtrnáctku.“ Tech-

Michal Hradský a jeho Kaipan.

„Když na silnici 

potkáte jedno takové 

auto, všichni vyjeveně 

koukají, když jich 

ale potkáte deset, 

zastavíte provoz!“

Vladimír Friml a jeho 

Gordon.
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Zmínil jste Hnízda her v Rudolfinu z roku 

2000, výstavu, na kterou si příznivci 

interaktivních expozic jistě vzpomenou. 

Kam od té doby směřujete vaši tvorbu?

Ta se směřuje sama, snažím se tomu nebránit 

a neurčovat moc násilně směr. Například to, že 

v případě interaktivních projektů jsou nástroje 

nyní (na rozdíl od těch použitých při Hnízdu her) 

více „filharmonicky dopracované“, je důsledkem 

vývoje a zkušeností, kromě samozřejmě větších 

finančních možností. Ověřili jsme si, že takto 

postavené nástroje mají větší životnost. Lidem 

je přece jen víc líto otloukat violoncello než starý 

vrak auta. To ale neznamená nevrátit se příště 

pro změnu zase k popelnicovému pojetí hry.

Co vás přimělo pustit se do podobných 

rozsáhlých projektů, jako byla česká 

expozice Zahrada fantazie a hudby na 

EXPU 2005 v japonském Aichi?

V případě Hnízd her to byla potřeba expe-

rimentu. Smáznout hranice mezioborové, 

sociální a intelektuální. Potřeba zkusit něco, co 

chybí. V případě EXPA 2005 v Japonsku mě 

přiměl a přemluvil Jan Hřebejk pod dojmem 

právě z Hnízd her. V případě Orbis Picktus mě 

oslovil Jiří Wald pod dojmem EXPA. Odtud ta 

velkorysost projektu. Jinak bych dělal to samé, 

ale v malém, na koleně.

Co mají tyto vaše velké projekty 

společného a v čem se Orbis Picktus 

naopak liší?

Společnou náplní je zmíněná interaktivita. 

Taková samoobsluha, umožňující všem projevit

se a obnažit v sobě mnohdy zasutou tvůrčí zónu. 

Proto se tyto projekty staly sociologickými son-

dami. Ukázaly, že imaginace je dána všem, jen je 

stále málo možností k jejímu uvolňování. Zbyteč-

ně velký zájem a možnosti jsou uplatňovány ve 

formách adrenalinového vzruchu či v oblastech 

sportovního ducha. Proč ne, ale to jsou procesy, 

až na výjimky, nedialogické. ORBIS PICTUS se 

od zmíněných projektů obsahově neliší, ale má 

dlouhou vývojovou perspektivu, je putovní. Pře-

dešlé projekty byly jednorázové. Objekty z Hnízd 

her zčásti nepřežily příval nečekané aktivity a Ru-

dolfinum bylo potřeba mírně zrestaurovat, objekty 

z EXPA se nevrátily a rozptýlily se po Japonsku.

Čím je vám blízký odkaz Komenského 

Labyrintu světa a ráje srdce? Jsou vaše 

díla také jakýmsi podobenstvím, zprávou 

o světě?

Každá tvůrčí činnost, tedy činnost vyvolávající 

dialog a otázky, je zprávou o světě, jehož kom-

plikovaný labyrint stále trvá, zrovna tak jako 

možnost vnitřního souznění se světem. Proto 

jsou knihy J. A. Komenského stále aktuální 

a vždycky budou, jelikož se stále ukazuje, že 

navzdory civilizačnímu pokroku jsou lidské 

reakce konstantní.

Jak ovlivňuje instalaci expozice prostor 

Českého muzea hudby a proč jste vybrali 

právě toto muzeum?

Líbil se nám kontext muzea, něčeho, co je 

stojaté, archivní. Lákala nás možnost načas 

zde zřídit živé jádro. Také je výzvou úchvatný 

chrámový prostor s pavlačemi od četníků, 

díky kterým se návštěvníkům nabízí hluboký 

horní pohled. Hudební nástroje jsem vždycky 

obdivoval jako nejvýmluvnější bizarní plasti-

ky, navíc s vnitřnostmi funkčního organizmu. 

To, jak si funkce ústrojí řekne o tvar. Naše 

herní expozice je organizmem nástrojů, lepší 

kontext bychom nenašli. Tělo chrámové lodě 

je ozvučnicí, se svou dvaceti a ve věži až tři-

cetimetrovou výškou drtící propastí. Expozice 

bude ovšem měnit podobu podle míst jejího 

vystavení. Zcela jiná konstelace nástrojů i výraz 

celku vznikne v Brně, v Kroměříži nebo v Opa-

vě. Nebýt možnosti změny, nebavilo by nás to. 

Stalo by se to samo zazátkovaným muzeem.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

Nemám žádný typický den, který by se přesně 

opakoval... snad jen 24.12. Tam je to jasné. 

Rok od roku stejné. Jinak poletuji od jednoho 

k druhému, co se zrovna namane. Je to takový 

okamžitě organizovaný chaos. To mě baví. Pár 

dnů si dřepím v hnízdě ateliéru a jsem spoko-

jen, že nejsem v terénu. Pak ale zase vyrazím 

třeba hrát divadlo. Tento týden jsem většinou 

jen telefonoval a domlouval večerní vystupování 

při projektu Orbis Picktus. Hraje se každý den 

všech sedm týdnů, takže to bylo vzrušující za-

plňovat program a řešit termínové rošády. Jsem 

štvancem svých myšlenek, ale jsem tomu rád.

Co je na umělecké tvorbě nejobtížnější?

Přes to všechno zůstat na zemi a mít čas na 

své děti. Na realitu, o které tvoříme.

 

Co ještě chcete realizovat?

Svůj život.

Táňa Švrčková

„Jsem štvancem 
svých myšlenek“

Co je ve vaší tvorbě prvotní: jednotlivý 

nápad, určitá myšlenka nebo kompletní 

vize či projekt, pro jehož realizaci 

postupně vymýšlíte obsah?

Jedno roste z druhého. Postupuji krok za 

krokem. Nic se nedá přeskočit. Často se 

stává, že se něco přenosí, ale to je otáz-

ka formy, motivace je pořád stále stejná, 

dotazuji se prací stále na totéž, ale zkou-

ším to z různých stran. A někdy je to jako 

s tvorbou písně. Občas je první text – něco 

konkrétního, co si řekne o hudbu, o tu abst-

raktnější část, která z textu vyplyne. Jindy je 

zase první hudba, ze které se vyloudí text. 

Někdy se všechno uděje současně. Ani 

nevím, jak to je nejlepší.

Čím jste se řídil při výběru umělců, 

kteří se spolupodílejí na projektu 

Orbis Picktus?

Je to můj subjektivní výběr, otevřený nejrůz-

nějším změnám. Pařížské uvedení projektu 

v létě v Českém centru zahrnovalo deset 

autorů, z nichž je v pražské verzi zastou-

peno osm, ale dalších pět přibylo. Prostor 

Českého muzea hudby, kde se projekt 

Orbis Picktus do konce dubna odehrává, je 

mnohem větší než ten, který byl k dispozici 

v Paříži. Projekt je dlouhodobý a vývojový, 

chtěli bychom, aby byl „nabalující“. Jádro 

tvoří umělci pracující na pomezí uměleckých 

oborů, kteří byli přítomni na předešlých her-

ních expozicích. Ale na Orbis Picktus se po-

dílejí nejen tzv. umělci vystudovaní. Autorem 

rozumím kohokoliv, kdo přispěje zajímavým 

nástrojem. Mezi jmény autorů je například 

stavitel varhan nebo astronom... 

prozrazuje v rozhovoru výtvarník Petr Nikl, 

vůdčí duch rozsáhlé interaktivní výstavy 

ORBIS PICTUS, která z Prahy poputuje do 

Brna, Kroměříže a Opavy a koncem roku 

i do Florencie.

Svět fantazie 
Petra Nikla

Zakládající člen umělecké skupiny 

Tvrdohlaví, výtvarník, muzikant, 

loutkoherec a básník Petr Nikl je 

muž vpravdě renesančního ducha. 

Je držitelem Ceny Jindřicha 

Chalupeckého a řady dalších 

ocenění. Zdá se, že na co sáhne, 

to má úspěch...

Narodil se před 46 lety ve Zlíně. Vystudoval 

Akademii výtvarných umění v Praze. Od 

první samostatné výstavy v roce 1987 má 

za sebou řadu samostatných a skupinových 

expozic doma i v zahraničí.

Do povědomí široké veřejnosti se zapsal  

výstavou v pražském Rudolfinu v roce 2000 

nazvanou Hnízda her. Na ní Petr Nikl předsta-

vil bizarní nástroje a fantaskní objekty, na něž 

mohli diváci sahat a hrát si s nimi. Podobně 

realizovanou instalací byla česká expozice 

Zahrada fantazie a hudby na Expu 2005 v ja-

ponském Aichi či světová premiéra projektu 

Pampaedia – ORBIS PICTUS loni v Paříži.

Nikl je také autorem koncepce interaktivní 

expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do 

světa tvořivé lidské fantazie v Praze, výstavy, 

jež umožní každému popustit uzdu své tvůrčí 

představivosti. Návštěvníci si mohou s nástroji 

sami hrát, je to od nich dokonce vyžadováno. 

Objekty tedy nejsou vnímány jako statická 

a uzavřená umělecká díla, jež se mezi sebou 

konfrontují, nebo vedou obsahový dialog. 

Neprezentují se konkrétním poselstvím, jsou 

„pouze“ nástrojem. V monumentálním pros-

toru Českého muzea hudby se představuje 

jakási laboratoř pro všechny smysly, neboť 

návštěvníci výstavy mohou vidět, slyšet, cítit 

a nahmatat několik nástrojů sloužících k 

vytvoření specifické atmosféry. Spoluautory 

výstavy jsou také hudebníci či herci. Niklova 

díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní 

galerie v Praze, Jihočeské galerie Mikoláše 

Alše, Galerie hlavního města Prahy, Galerie 

výtvarného umění v Olomouci a dalších včet-

ně soukromých sbírek v ČR a v zahraničí.

Nafukovací srdce v dvoraně 

Českého muzea hudby – autor 

objektu Petr Nikl

Interiér nafukovacího srdce - kinetická krajina, 

Paříž 2006 – autor Petr Nikl
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otvírá na jaře a na podzim, v létě je „okurková 

sezona“ a v zimě překvapivě pohyb také vázne. 

Majitelé Arttransportu tyto výkyvy vykrývají roz-

šířením oboru podnikání. „Zjistili jsme, že české 

galerie mají žalostnou propagaci a informace 

o výstavách musíte velmi složitě hledat. Jaká-

koliv reklama je placená a někteří galeristé ani 

nevědí, že by se mohli prezentovat na internetu. 

Zažádali jsme proto o grant a z peněz založili 

bezplatné webové stránky kulturnet.cz, kde je 

dnes asi pět set galerií,“ vysvětluje Rohan. „Vý-

hledově bychom chtěli, aby stránky fungovaly 

jako kompletní servis včetně programu galerií, 

divadel a klubů, recenzí a dalších článků týkají-

cích se kulturního dění v České republice.“

VIP bezpečnost

Vozí se samozřejmě veškeré umění, tedy nejen 

obrazy, ale i sochy, různé artefakty a fotografie. 

„Dnes jsme schopní přepravit téměř cokoliv. 

Zakázky neodmítáme. Když se něco nevejde 

do našich aut, najímáme spolehlivé firmy,“ říká 

Jan Černý. 

Přesto i úspěšná a renomovaná firma může na-

razit na zakázku, která je nad její síly. Konkrét-

ním příkladem je transport gotického umění. Je 

velmi těžké získat dostatečné pojistné krytí. Fir-

ma, která „gotiku“ transportuje, pak musí ručit 

svým majetkem. Zakázky tohoto typu realizují 

většinou nadnárodní společnosti s majetkem 

v řádu stovek milionů korun.

Některé výstavy mají rozpočet, který se vyšplhá 

až na desítky milionů. Proto téměř všechno za-

číná a končí u pojištění. To je o to složitější, že 

určit reálnou, nominální cenu uměleckého díla 

je složité a v mnoha případech to ani nelze. Jak 

tedy pojistit něco, co má nevyčíslitelnou a ne-

nahraditelnou hodnotu? Arttransport většinou 

přepravuje zapůjčená díla, která nejsou určena 

k prodeji. Tím spíše se cena pohybuje v řádech 

desítek milionů korun. „Paradoxně nejdražší 

bývají retransportovaná díla slavných českých 

umělců, která zahraniční galerie zapůjčují pro 

výstavy u nás, jako jsou Josef Šíma nebo 

Jindřich Štyrský. Vysoko se cena také vyšplhá 

u současných světově známých umělců, my 

jsme měli tu čest například s díly Neo Raucha 

nebo Petera Koglera,“ upřesňuje Černý.

Pro každý kus zvlášť je nutné určit alespoň 

nominální hodnotu, kdyby se cestou poničil. 

„Pokud cenu neurčí sám umělec, musíme to 

většinou udělat my nebo nějaký jiný znalec,“ 

vysvětluje Rohan. „Pro nás bylo na začátku 

výhodou, že jsme spolupracovali s pojišťovacím 

agentem, který byl zároveň sběratel umění. Sám 

dokázal udělat poměrně přesný odhad a také 

věřil našim zkušenostem bývalých galeristů.“ 

Částka, kterou za pojištění zaplatíte, většinou 

představuje několik jednotek až desítek promile 

skutečné hodnoty vycházející z odborného 

posudku. Není možné jej nadhodnotit ani pod-

hodnotit a pojistné podvody prakticky nepřichá-

zejí v úvahu. 

Pojišťuje se i kvůli možným krádežím. Bezpeč-

nostní rizika jsou vysoká a bezpečnostní para-

mentry transportu jsou na VIP úrovni. Řidiči jezdí 

ve dvojicích a střídají se v řízení, během cesty 

řidiči staví jen v nejnutnějších případech a nikde 

nepřespávají. V jednom autě se smí vézt náklad 

v maximální celkové hodnotě dvacet milionů. 

Pokud firma vypravuje více aut, jezdí většinou 

odděleně a v různé dny.

Řidiči s diplomem

Rozdíl mezi transportem umění a čehokoliv 

jiného je v péči, kterou musíte nákladu věno-

vat. Vozy, které umění přepravují, musí být ve 

většině případů klimatizované, na podlaze mají 

položené koberce a na stěnách speciální lišty. 

Zaměstnanci se vybírají velmi pečlivě. Nejlepší 

jsou podle majitelů Arttransportu studenti nebo 

čerství absolventi uměleckých škol, protože 

vědí, jak s uměním zacházet, a umějí anglicky. 

Jako málokterá firma se tak může pochlubit, že 

pro ně jezdí vysokoškolsky vzdělaní řidiči.

Na začátku sami vyráběli i transportní bedny na 

obrazy a další potřebné věci. „Dnes už máme 

větší objem zakázek, takže si můžeme dovolit 

najímat externí spolupracovníky, kteří to dělají za 

nás. Stejně ale dohlížíme na všechny zakázky 

osobně, některé galerie to dokonce vyžadují. 

V tomhle oboru je prostě stěžejní oboustranná 

důvěra, kterou galerie a umělci vkládají do nás 

a my zase do lidí, kteří pro nás pracují,“ vysvět-

luje Černý. V tomhle oboru se za chyby platí 

velmi vysoká cena. Na pravidlo „třikrát a dost“ 

zapomeňte, tady platí „jednou a dost“. Chybu si 

nikdo nemůže dovolit.

V okamžiku, kdy dílo dorazí na místo určení, 

čeká přepravce ještě jeden úkol. Musí je 

nainstalovat. Občas dojde i na těžší chvilky. 

„Jednou jsme na Sculpture Grande přivezli 

ze Slovenska tři autobusy, které měly být po-

skládané jako katedrála. Jejich autor ovšem 

zapomněl, že postavené na výšku nemají 

žádnou nosnost a nevyztužil je,“ vzpomínají 

oba pánové. „Jakmile jsme se pustili do 

sestavování, začaly se hroutit a bylo jasné, že 

nevydrží stát ani deset minut, natož několik 

měsíců. Nezbylo nám tedy nic jiného, než za-

volat zpět na Slovensko a všechny tři nechat 

sešrotovat. Tyto náklady, stejně jako pojištění, 

naštěstí vždy platí objednavatel neboli zada-

vatel transportu.“ 

Kristina Šemberová, Tereza Nejedlá

Každý transport uměleckého díla znamená pře-

devším měsíce kancelářské práce. Majitelé firmy 

Arttransport Jan Černý a René Rohan navíc 

tvrdí, že pouhým transportem, tedy přemístě-

ním děl podle instrukcí klienta, se uživit nedá. 

Proto většinu výstav sami organizují, domlouvají 

pojištění, starají se o propagaci, tisknou letáky, 

katalogy a pozvánky. 

Původně každý z nich vlastnil svou galerii, Jan 

Černý na Kampě a René Rohan v Ostravě. 

„Pořád jsme platili jiným lidem za jejich služby 

– zabalit a převézt výstavu. To nás stálo dost 

peněz. Například moje galerie neustále prodě-

lávala, protože na severní Moravě fakticky ne-

existuje trh s uměním, a musel jsem na ni stejně 

vydělávat jinde. Řekli jsme si, že by bylo lepší 

obrátit role – my budeme fakturovat a galerie ať 

si samy starají a shánějí peníze,“ přibližuje první 

rozhodnutí René Rohan. Když v roce 2002 po-

vodně zlikvidovaly pražskou galerii, rozhodli se 

přesedlat na transport umění, ve kterém dnes 

velmi úspěšně podnikají. V tomto typu podnikání 

je know-how vedení galerie výhodou. Přede-

vším v začátcích. „Při rozjezdu firmy nám velmi 

pomohlo, že jsme znali lidi z institucí a umělce, 

protože tenhle byznys funguje převážně na 

osobních kontaktech. I když máme reklamu 

na internetu a ve Zlatých stránkách, většina 

zakázek pochází od klientů, kteří nás znají,“ 

vysvětluje Jan Černý. 

Malá konkurence, ale...

Nejdůležitějším momentem celého podniká-

ní je získat zakázku. To do značné míry stojí 

na osobních kontaktech s lidmi v oboru, ale 

jenom na nich se úspěšná firma postavit nedá. 

V některých případech výstavu organizují sami 

ve spolupráci s nějakou galerií. Někdy připravují 

výstavy na klíč – to jsou zakázky, na které je 

zpravidla třeba podstoupit výběrové řízení, jehož 

vypisovatelem je nejčastěji ministerstvo kultury. 

Díky tomu vezli například české umění na Biená-

le v Benátkách.

 „V takovém případě zadavatel řeší pouze fi-

nanční stránku věci čili hradí smluvně sjednanou 

částku, všechno ostatní je na nás. Poskytneme 

plný servis, včetně toho, že se skontaktujeme 

s umělci, díla odborně zabalíme, pojistíme, 

proclíme, odvezeme, nainstalujeme a po 

skončení výstavy zase vrátíme zpět,“ objasňuje 

Jan Černý. Snazší práce přichází, když některá 

z galerií vystavuje v cizině a požaduje jen některé 

služby. „Největší objem našich zakázek předsta-

vuje vývoz českého umění do zahraničí, občas 

i samostatně pro sběratele,“ dodává.

Výhodou je relativně malá konkurence. Jedinou 

další společností operující na našem trhu je 

nadnárodní přepravní společnost Kunsttrans. 

Trh je tudíž poměrně otevřený, ale oproti 

běžnému transportu zakázky nepřicházejí 

pravidelně. Navíc v tomto přepravním oboru 

musíte zapomenout na logistiku a stoprocentní 

transportní vytíženost. Je téměř jisté, že jednu 

cestu pojedete prázdní, do speciálně vybave-

ných aut by bylo sebevražedné nakládat cokoli 

jiného než umění. 

Další nevýhodou je sezonnost. Nejvíce výstav se 

Top 10 nejdražších 
českých obrazů 
prodaných v aukcích

KDYŽ CHCETE VIDĚT NA VLASTNÍ OČI ÚSMĚV 

MONY LISY, EXISTUJE JEDINÁ MOŽNOST 

– ZAJEĎTE SI DO LOUVRU. ALE DNES 

A DENNĚ CESTUJÍ PO CELÉ ZEMĚKOULI JINÁ 

UMĚLECKÁ DÍLA ZA TĚMI, KTEŘÍ JE TOUŽÍ 

VIDĚT. JAK TO FUNGUJE? ZABALIT, NALOŽIT, 

ODVÉZT, VYBALIT, NEROZBÍT... HODNOTA 

PŘEPRAVOVANÝCH „MALIČKOSTÍ“ SE ČASTO 

POČÍTÁ V  DESÍTKÁCH MILIONŮ.  

Jan Černý a René Rohan

Jako málokterá 

firma se může 

pochlubit, že pro ně 

jezdí vysokoškolsky 

vzdělaní řidiči.

Nejdražší umění
Cenové rekordy loňského roku:

•  V únoru zaplatil neznámý kupec v New 

Yorku za obraz Arlesanka, Madame Gi-

noux od Vincenta van Gogha v aukční 

síni Christie’s 40,3 milionu dolarů (asi 

900 milionů korun).

•  V květnu se v londýnské síni So-

theby‘s dražil obraz francouzského 

impresionistického malíře Paula 

Gauguina Dvě ženy, nazývaný také 

Květinový účes. Byl prodán za více 

než 12,3 milionu liber (asi 511 milio-

nů korun).

•  Ronald Lauder koupil v červnu portrét 

od Gustava Klimta za nejvyšší částku, 

jaká kdy byla za obraz vydána: 135 

milionů dolarů (asi tři miliardy korun). 

•  2, 726 milionu korun je historicky 

nejvyšší cena, která byla v České 

republice zaplacena za dílo žijícího 

autora Zdeňka Sýkory, obraz se 

jmenuje Linie 100.

1. Josef Čapek, 

Koupel nohou

9,3 milionu

2. Jindřich Štyrský, Cirkus Simonette

8,6 milionu

3. Ivan Ivanovič Šiškin, Před zrcadlem

7,5 milionu

4. Emil Filla, Zlaté rybičky

7,3 milionu Kč

5. Antonín Procházka, Kopretiny, 1922

7,1 milionu

6. Josef Šíma, ML 

(Vejce, Rovnováha či MZ) 1927

6,7 milionu

7. Josef Šíma, 

Portrét Zuzky Zgurišky, 1933

5,85 milionu

8. Jan Zrzavý, Studně v Locronan III

5, 5 milionu

9. Jindřich Štyrský, Černý pierot

4,8 milionu 

10. Bohumil Kubišta, Kraj lesa

4,8 milionu
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Její společnost prodává značkové šperky a hodinky. Jde 

zpravidla o ručně vyrobené, vizuálně velmi zajímavé před-

měty značné hodnoty. Snaží se je sama prezentovat. Na ob-

chodní jednání si obvykle vybírá takové doplňky, které jsou 

v nabídce firmy absolutní novinkou, nebo patří k těm prestiž-

nějším. Jako žena si to může dovolit. U mužů jako nejdůle-

žitější módní doplněk vnímá kvalitní značkové hodinky. „Není 

možné brát vážně muže, který přijde na jednání s řetězy 

kolem krku“, říká. „Luxusní hodinky muži plně postačí, není 

třeba je zdůrazňovat ještě něčím dalším. U podnikatelů je na 

místě střídmost, jednoduchost a kvalita.“ 

Tvrdí, že už při prvním setkání s člověkem, s nímž hovoří 

o obchodu, je schopna ho podle vizáže, oblečení a kulti-

vovaného projevu odhadnout. „Pokud jde o styl oblékání 

a šperky, není možné kombinovat nesourodé řady,“ 

vysvětluje. „Vzít si značku oblečení, určenou pro volný 

čas na obchodní setkání, je zcela nemístné. Sama 

mám ráda značku Dior, Chanel, Fendi nebo Ferre.“

„Pro obchodní jednání volím zásadně konzervativní styl“, říká. „Oblékám 

kostýmy, které ráda zvýrazním zajímavými doplňky. Dovolím si třeba rukavi-

ce, manžety i knoflíky originálních tvarů. Nedomnívám se, že na obchodních 

jednáních mají ženy stylem příliš zdůrazňovat svou ženskost za každou cenu. 

Pokud chci, aby se na mne během pracovní schůzky partneři dívali nikoli jako 

na ženu, ale především jako na obchodního partnera, musím být 

konzervativní. Extravagance není na místě.“

Tamara Bendlová svůj styl přizpůsobí i tomu, v jaké 

zemi ji očekává pracovní jednání. „V Itálii hraje móda 

velkou roli,“ říká. „Cítíte, že lidé tu módou žijí a do 

módy hodně investují. Posuzují vás i podle originality 

oblečení, které jste pro sebe zvolili. Naproti tomu třeba 

v  Německu, Švýcarsku či Rakousku se lidé oblékají 

konzervativně, ale používají velice kvalitní materiály.“

Tamara Bendlová je majitelkou společnosti Carollinum, 

která na českém trhu zastupuje luxusní značky šperků, 

hodinek a módy. O tom vypovídá i její styl.

MŮJ STYL

ETIKETA

Jednání skončilo, 
nezapomeňte

Vizitka je malý kousek papíru, který může 

pomoci vyhrát velké bitvy. V množství jednání 

a kontaktů může být pro vašeho obchodního 

partnera jedinou připomínkou vaší osoby. Dob-

rá vizitka je tak trochu věda. 

V zásadě existují dva přístupy k designu 

vizitek. První, spíše minimalistický, klade velký 

důraz na estetickou hodnotu. Svou roli tu ne-

hraje jen výběr decentního písma a barev, ale 

i okolní čistá plocha. Majitel spoléhá na to, že 

jeho vizitka „na úrovni“ naznačí, že i on a jeho 

služby jsou na úrovni, profesionální a bez 

zbytečných řečí. Touto cestou se ubírá většina 

velkých mezinárodních firem, finanční domy, 

renomovaní konzultanti, státní instituce. Pro 

někoho ale možná trochu nuda... Racionální 

a praktičtí lidé (většinou s technickým vzdě-

láním) častěji volí druhý směr, který akcentuje 

informační rovinu a snaží se o majiteli vizitky 

podat nejpřesnější obraz, jaký malý rozměr 

dovoluje. Samozřejmě jsou i další směry, které 

volí dobrodruzi nebo nepoučitelní šprýmaři, ale 

o těch tu nebude řeč.

Těm, kdo se neumějí rozhodnout, která varian-

ta je pro ně lepší, radí psycholožka a odbor-

nice na personalistiku PhDr. Marta Boučková: 

„Pokud se nemůžete rozhodnout, nechte si 

klidně natisknout několik zkušebních kusů od 

obou variant a dejte je svým stálým klientům. 

Sami zjistíte, jak na ně budou reagovat.“ Navíc 

vás nikdo nenutí, abyste měli jen jeden typ 

vizitek. Někteří podnikatelé mají i čtyři různé, 

z nichž každý vyhovuje potřebám a názorům 

jiného klienta.

Raději klasika, než experiment

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv varian-

tu, myslete na to, že i na tak malém kous-

ku papíru, jakým je vizitka, můžete hodně 

pokazit. Kapacita mezi grafiky, akademický 

malíř docent Milan Jaroš, je nekompromisní: 

„Jedním z nejhorších hříchů je nepřehlednost. 

Podle mne je klasické řazení jméno, název fir-

my a kontakty nejvhodnější. Je celkem jedno, 

jestli je text zarovnán ke kraji nebo doprostřed 

a zda bude vytištěný na výšku či na šířku, ale 

měňte nanejvýš pozice jména a firmy. Nejlépe 

vypadá vizitka s minimem základních informa-

cí, které klient skutečně potřebuje.“

Pokud vám to přijde nezbytně nutné, můžete 

v rámci vizitky krátce popsat obor své firmy, 

ale využijte k tomu raději zadní stranu. Příliš 

neotálejte ani s výrobou nových vizitek. Po-

kud se změní telefonní číslo nebo e-mailová 

adresa vaší firmy, můžete po přechodnou 

dobu používat staré s rukou dopsaným kon-

taktem. Měli byste je ale brát jako provizorium 

maximálně na pár týdnů, jinak se o vás může 

brzy začít říkat, že když nemáte na nové vizit-

ky, nebudete třeba schopní ani platit faktury. 

Ke každému oboru podnikání patří určité 

barvy, ať už díky tradici, nebo kvůli jejich 

psychologickým aspektům. Seriózní modř 

a šedá patří k právníkům, bankéřům a firmám 

z oblasti informačních technologií, červená 

potravinářskému průmyslu, zelená pivu, vínu 

a dalším gastronomickým profesím. Žádné 

pravidlo dnes neplatí absolutně, a tak narazíte 

na růžovou v telekomunikačních technologi-

ích či na červenožlutou banku. Stále ale platí, 

že barva vyjadřuje cosi podstatného o vaší 

firmě či značce. 

Pokud si nejste jistí psychologií barev, raději 

neexperimentujte a zůstaňte u tradičního úzu 

nebo u univerzální černé. V každém případě 

o použití barev na vizitce platí staré dobré 

– raději méně než více. 

Když chcete opravdu zapůsobit, zapomeňte 

na stříbrné ořízky a zlaté písmo. Skutečnou 

vyšší třídu představují vizitky vyrobené tradiční 

technikou ocelorytiny.

Množství informací větší než malé

Toužíte-li po originalitě, zkuste se zamyslet nad 

CD vizitkami. Jejich výrobu nabízí hned několik 

firem, které snadno najdete na internetu. Mají 

stejný formát jako klasické vizitky, bývá na nich 

i stejný potisk, ale zároveň fungují jako malý 

nosič dat. 

Můžete na ně nechat nahrát například prezen-

taci své firmy, fotografie nebo ceníky produktů. 

Ne každý je ovšem uznává, protože mohou 

v druhém plánu působit spíše jako reklamní 

leták než vizitka.

Tereza Nejedlá

Společnost Carollinum patří k českým distributorům značek, jako jsou Rolex, Breitling, Chopard, 

Patek-Philippe, Cartier či IWC. Značky, které jsou synonymem kvality a luxusu. Majitelka 

společnosti Tamara Bendlová, říká, že chce-li svou firmu dobře prezentovat, musí při obchodních 

jednáních působit jako seriózní partner. Patří k nejelegantnějším ženám českého byznysu.

Můj styl je prezentace firmy

Ke každému oboru podnikání patří určité barvy, ať už 
díky tradici, nebo kvůli jejich psychologickým aspektům.

Manažer středně velké firmy absolvuje za týden minimálně osm 

schůzek. Někteří přeborníci ale mají skóre pětadvacet i víc. 

Na konci týdne vyloví z kapes vizitky. Ty, za kterými si nejsou 

schopni vybavit jejich nositele, obvykle končí v koši.

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní stylistky:

„Paní Bendlové skutečně není co vytknout. Potvrzuje 

pověst o své eleganci. Navíc skvěle pracuje s doplňky, 

nevhodně vybraný šperk totiž mnohdy přebije celý 

model. U ní je tomu naopak. Luxusní klenot jen umocní 

celkový dojem půvabu a elegance.“ 

„Nejlépe vypadá 

vizitka s minimem 

informací, které 

klient potřebuje.“
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našich zakladatelů, kteří snili o komplexním 

pohledu na něj. Jde o funkční, hygienické, 

technické a estetické řešení podmínek interi-

éru v návaznosti na vlastní stavbu. Jsme rádi, 

že tento ojedinělý projekt podpořila i Hospo-

dářská komora ČR.

Dosáhli vaši studenti nějakých pozoru-

hodných výsledků a jaké renomé získali 

škole v zahraničí?

Samostatná činnost studentů je podporová-

na už od druhého ročníku. Každoročně se 

studenti 2. ročníků zúčastňují soutěže Mladý 

obal, kde prokazují prostorové cítění a schop-

nost vyrobit nápaditou formu obalu. Ve vyšších 

ročnících se individuálně přihlašují do soutěže 

Studentský design. Obě tyto soutěže pořádá 

Design Centrum ČR. Dále se podílejí na mezi-

národní spolupráci v rámci EU na programech 

Sokrates-Comenius, kde spolupracují s fran-

couzskými, německými, italskými a estonský-

mi školami podobného zaměření a realizují 

projekt na vybrané společné téma. Po jeho 

volbě se rozdělí úlohy na splnění tohoto úkolu. 

Naší škole se podařilo v roce 2000 vyhrát pro-

jekt na stůl EU. V tomto zadání se náš projekt 

pak realizoval ve francouzské škole a německá 

obchodní škola jej prezentovala a podařilo se 

jí do zemí EU prodat několik exemplářů. Dále 

jde o výměnné stáže mezi štrasburskou a naší 

školou i pobyty našich studentů ve švédské 

škole v Öröbrö blízko Stockholmu. Samostat-

nou možností jsou pak firemní soutěže, které 

vypisuje např. firma Hettich na nové tvarování 

nábytku a jeho kování. Těch jsme se zúčastnili 

již poněkolikáté. Škola odesílá studentské prá-

ce na mezinárodní výstavy a veletrhy, např. De-

sign-story na veletrhu nábytku Mobitex v Brně. 

V těchto soutěžích obsadili naši studenti často 

přední místa, mnohdy i zvítězili, a tak získali 

naší škole dobré jméno v zahraničí. 

Co si myslíte o perspektivách 

nábytkářství u nás?

Jde o velmi ožehavý problém. Většina dová-

ženého nábytku nedosahuje kvality českých 

výrobků. Český výrobek je však, bohužel, 

mnohdy dražší už proto, že je třeba dovážet 

suroviny pro povrchovou úpravu. V Čechách 

je dlouhá tradice výroby kvalitního nábytku 

a na této základně lze stavět i do budoucna, 

což znamená udržet kvalitu a věnovat se více 

marketingu ve světovém měřítku. Neopominu-

telným mezníkem je vznik Asociace českých 

nábytkářů, která je členem HK ČR. Na valných 

hromadách této asociace se nejednou 

diskutovalo na toto téma a v současné době 

se udělalo několik významných kroků, aby 

se český nábytek ve světě více prosadil. HK 

ČR iniciuje státní orgány na prosazení značky 

Česká kvalita, kterou budou oceněny nejlepší 

naše výrobky. Asociace českých nábytkářů 

podporuje vznik nábytkářských klastrů, které 

EU doporučuje České republice. Namísto 

zaniklých tradičních družstev vznikají nové 

specializované firmy, které svým významem 

přesahují rámec celé naší republiky, jako 

např. firma HON specializovaná na kancelář-

ský nábytek nebo HANÁK, a. s. –nábytek či 

DIZ (Dům interiérového zařízení a bytových 

doplňků, s. r. o.), jejichž majitelé a následovníci 

studovali na naší škole. Nábytkářství u nás má 

své perspektivy, protože je zde řada vhodných 

podmínek, jako je znalost a zkušenost gene-

rací, základní surovina a vhodná geografická 

poloha republiky.

Uznávaným měřítkem každé školy je 

uplatnění jejích absolventů. Mají větší 

šanci u nás, nebo v zahraničí?

Samozřejmě s uplatněním doma nejsou žádné 

problémy. Posuzujeme-li získané znalosti, 

které si odnesli ze školy, a porovnáváme-li je 

s absolventy zahraničních škol, které jsme na-

vštívili, mohu konstatovat, že mají velkou šanci 

uplatnit se i v zahraničních firmách.

Miloslav Vlk, historik umění, 

viceprezident sdružení pro 

umělecká řemesla Rudolfinea.

Je velmi málo škol, kde si jejich první 

„obyvatelé“ – učitelé a studenti mohli sami 

zhotovit  mobiliář reprezentačních prostor, 

který dokládá současným studentům akti-

vity školy v minulosti. 

Je známo, že takové zachované interiéry máme 

na škole dokonce tři. Ředitelna byla zhotovena 

ještě před dokončením budovy a zaslána jako 

exponát na Mezinárodní výstavu dekorativních 

umění v Paříži roku 1925 (dala název nyní 

obdivovanému stylu art deco). Vedle knihovny 

přibyla později i sborovna. Všechny jmenované 

interiéry patří do éry art deco a jsou důka-

zem mistrné práce první generace naší školy. 

Neuplatnilo se tu jen truhlářské a čalounické 

řemeslo, ale také sochařsko-řezbářské prvky, 

které patřily k výukovému programu školy. 

Vraťme se nyní do žhavé současnosti. Co 

znamenají nábytkové obory pro studenty, 

jaké je jejich zaměření a cíle?

Studenti jsou na našich oborech rozděleni do 

dvou oddělení, která představují dva směry. 

Oddělení Konstrukce a tvorba nábytku se 

více zabývá výtvarnou stránkou, designem 

a jeho absolventi se uplatní spíše jako návrháři 

nábytku. Druhým je oddělení Nábytkářství, kde 

studenti poznávají jak konstrukci, tak způso-

by technologie a výroby jednotlivých druhů 

nábytku. Jeho absolventi nacházejí uplat-

nění v nábytkářském průmyslu nebo vlastní 

řemeslné výrobě podle svého návrhu. Musí se 

naučit základům konstrukce, tvarování, osvojit 

si znalosti materiálu a povrchových úprav 

nábytku. Pro studenty to znamená naučit se 

samostatně pracovat jak se svou představou, 

tak s požadavky budoucích zákazníků.  

V letošním roce přibude na naší VOŠUP nový 

obor Interiérová tvorba. Jde o pomaturitní 

studium s absolutoriem a titulem DiS. Obor se 

bude zabývat nejen tvorbou interiéru z hledis-

ka estetiky, ale především v duchu myšlenek 

Ing. Arch. LUBOMÍR KONČINSKÝ, 

absolvent nábytkářského oboru 

na SUPŠ v Praze 3, kde nyní vede 

obor Konstrukce a tvorba nábyt-

ku, předseda revizní komise Aso-

ciace českých nábytkářů, která 

je členem Hospodářské komory 

České republiky.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮ-

MYSLOVÁ A STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮ-

MYSLOVÁ ŠKOLA V PRAZE NA ŽIŽKOVĚ 

OSLAVOVALA V MINULÉM ROCE 85. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ. NEJSTARŠÍM OBOREM TU BYLA 

VÝROBA NÁBYTKU. STALA SE PŘÍKLADEM 

PRO VZNIK DALŠÍCH ŠKOL  PODOBNÉHO 

ZAMĚŘENÍ. JEDNÍM Z TĚCH, KTEŘÍ PŘIPRA-

VUJÍ MLADOU GENERACI NÁBYTKÁŘŮ, JE 

LUBOMÍR KONČINSKÝ, JENŽ NÁM POSKYTL 

ROZHOVOR V KRÁSNÉM INTERIÉRU ŠKOL-

NÍ KNIHOVNY. 

Namísto zaniklých 
tradičních družstev 
vznikají nové 
specializované firmy, 
které svým významem 
přesahují rámec celé 
naší republiky.
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KAM JÍT NA BRUNCH

Radisson SAS Alcron, Praha

La Rotonde Restaurant pořádá 

jazzový brunch každou neděli od 

poledne do půl čtvrté. V nabídce 

najdete české speciality, čer stvé 

ryby a mořské plody a další 

dobroty. K vaší pohodě přispěje 

živý jazz. 

Cena: 895 Kč/osoba, –50 % (děti 

6–12), zdarma děti do 6 let; cena 

zahrnuje jídlo a vinné, horké a ne-

alko nápoje. 

Hotel Corinthia Towers, Praha

VIK neboli Very Important Kids 

říká, že jde o posezení, kde se děti 

nebudou nudit. Otevřeno každou 

neděli od poledne do čtyř. Jednou 

měsíčně vždy tematicky zaměřeno 

– velikonoční, karnevalový, pirátský 

apod. brunch. 

Cena: 750 Kč/osoba, děti za 

každý cm výšky 1,50 Kč, děti do 

čtyř let zdarma. 

Hotel InterContinental, 

restaurace Zlatá Praha

Výtečné gastronomické delikatesy 

pro vás a dětský koutek s pečo-

vatelkou plný hraček, pohádek 

a her pro vaše děti. Každou neděli 

od 11.00–15.00 V ceně je zahrnut 

bohatý buffet, uvítací nápoj, 

nealkoholické nápoje a parkování 

v podzemním parkovišti hotelu po 

dobu návštěvy restaurace.

Cena: 990 Kč/osoba, –50 % (děti 

5–12), zdarma děti do 4 let.

Brasserie M, Praha

Zejména francouzská kuchyně 

na vás čeká každou neděli od 

poledne do tří hodin.

Cena: 695 Kč/osoba. 

Hergetova cihelna, Praha

S výhledem na Vltavu si můžete vy-

chutnat saláty, ryby, šunku, vafličky, 

brownies a další nabízené pokrmy. 

Pro děti zde připravují kuřecí stripsy 

nebo spaghety. Každou neděli se 

začíná už v jedenáct, oficiální konec 

ve tři hodin.

Cena: 595 Kč/dospělí, 195 Kč/děti. 

Obecní dům, 

Francouzská restaurace, 

Praha

Vyhlášený podnik, pravidelně se 

umísťující v čele českých restau-

rací, organizuje brunch pouze 

jednou měsíčně, a to každou 

první neděli od půl dvanácté do 

tří hodin. O uspokojení chutí se 

postará teplý a studený bufet, de-

zerty a samozřejmě nápoje. I zde 

vám bude k nedělnímu posezení 

hrát jazz. 

Cena: 790 Kč/osoba. 

Forest Golf Resort Klánovice, 

Praha

Brucnh, který najdete v příjemném 

prostředí nedaleko za Prahou. 

Cena: 350 Kč/dospělá osoba, 

200 Kč/dítě.

U Kata, Kutná Hora

Mimopražský podnik láká 

návštěvníky českou i mezinárod-

ní kuchyní a zábavou pro děti 

každou sudou neděli od 11 do 16 

hodin. 

Cena: 395 Kč/dospělí, -50 % 

děti ve věku 5–12, děti do 5 let 

zdarma. 

Hotel Imperiál, restaurace La 

Brasserie, Ostrava

Každou neděli od 11.00 do 15.00 

hodin. Vyberte si a snězte co hr-

dlo ráčí – nabídka několika druhů 

předkrmů, teplých a studených 

jídel a zákusků.

Cena: 250 Kč/dospělí, děti do 10 

let zdarma, 10–15 let 150 Kč. 

ps

Když 
se řekne 
brunch…

GASTRONOMIE

JE NEDĚLE DOPOLEDNE. VSTÁVAT SE NECHCE 

A TRAGICKÝ ČESKÝ ZVYK VAŘENÝCH NEDĚLNÍCH 

OBĚDŮ SE VÁM (A ZVLÁŠTĚ VAŠÍ MANŽELCE ČI 

PŘÍTELKYNI) TROCHU ZAJÍDÁ. MÁTE SI DÁT SNÍDANI 

NEBO ROVNOU OBĚD? NE, DEJTE SI BRUNCH!

Brunch je prostým spojením breakfast 

a lunch, tedy po česku snídaně s obědem. 

Byl stvořen pro rodinné štěstí a vychutnání 

dne. Žádné nervy s vařením, spěchem a stre-

sem. V poklidu se usadíte a vybíráte si z la-

hůdek od jemné šunky až po grilovaná masa. 

V ceně je neomezená konzumace a obvykle 

také nealkoholické nápoje, pivo či víno. 

Leckde i šampaňské. Pro děti je připravena 

zábava, takže vy můžete relaxovat a užívat si 

neděli (od slova nedělat). Brunch je famózní 

kombinace zažitá v zemích, kde umějí žít. 

Zkuste to i vy. 

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.

při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky



Italské šumivé víno Prosecco ve stylové hliní-

kové plechovce se krátce po svém uvedení 

stalo naprostým hitem pro všechny, kteří 

vyznávají bezstarostný životní styl či se rádi 

pohybují ve světlech nejrůznějších večírků. 

Z Rakouska do světa a zpět 

Günter má v oblasti pohostinství rozsáhlé 

zkušenosti. Po dokončení hotelové školy se 

vydal do zahraničí, aby se naučil cizí jazyky 

a získal zkušenosti s podnikáním v oblasti 

pohostinství. Postupně působil v Anglii, Francii 

a nakonec ve Spojených státech. V roce 1969 

se vrátil zpět do rodného Rakouska a usadil 

se v městečku Ischgl v Tyrolsku, které má 

pověst známého sportovně-zábavního stře-

diska. Zde postupem času založil dva hotely, 

Madlein a Elisabeth. To, že se Günterovi v jeho 

podnikání dařilo, dokumentuje fakt, že v jeho 

hotelech přebývaly takové osobnosti jako Tina 

Turner, Sting, Elton John či bývalý americký 

prezident Bill Clinton. Dnes je Günter Aloys 

neznámějším hoteliérem v celém Rakousku.

Nezůstal však jen u vedení hotelů. V roce 

1992 se rozhodl, že přispěje svou troškou 

k rozvoji rekreačních možností v Ischglu, 

a tak založil designérské studio Workshop 

Ischgl. Z této dílny pak na světlo světa vyšly 

nejrůznější projekty a koncepty, jako napří-

klad projekt kompletně zastřešené sjezdovky 

s možností celoročního provozu. Zde se 

zrodilo i Rich Prosecco. 

Italské víno a rakouská technologie 

„Každý, kdo přemýšlí kreativně o turizmu 

a pohostinství, se musí nevyhnutelně zamyslet 

nad inovacemi v oblasti nápojů. Hosty musíte 

překvapit a okouzlit novinkami,“ prohlásil Gün-

ter, když se ho ptali, proč se rozhodl stáčet 

víno do plechovek, a dodal: „Nápady neustále 

poletují vzduchem. Jediné, co musíte udělat, 

je natáhnout ruku a chytit je. A to jsem udělal.“

Po limonádě a pivu se tedy do plechovky 

dostalo i víno, což ve vinařském světě způso-

bilo celkem slušný rozruch. Jak sám Günter 

říká, dříve by taková věc nebyla proveditelná. 

Teprve po vytvoření speciální technologie pro 

stáčení bylo možné lahev nahradit hliníkovou 

plechovkou. Tato patentovaná technolo-

gie zůstává Günterovým přísně střeženým 

tajemstvím. Co se obsahu plechovky týče, 

ten pochází z Itálie, z provincie Treviso poblíž 

Benátek. Odrůda bílého vína Prosecco 

roste již po celé generace na svazích Pieve 

di Soligo, a když přijde čas sklizně, na 600 

vinařů pošle své nejlepší hrozny do známého 

vinařství Cantina Colli del Soligo ke zpracování 

tradiční metodou. Nejprve se z hroznů vytvoří 

tzv. frizzante, lehce šumivé víno, které se 

nechá zkvasit, a při tomto kvašení se do něj 

přidají další sladší hrozny. Takto upravené víno 

se poté nechá znovu zkvasit v přetlakových 

nádobách a výsledkem je šumivé Prosecco. 

Pokud se obáváte, že po stočení do plechov-

ky ztratí víno svou jedinečnou chuť, můžete 

být klidní. Jak sám Günter prohlásil, co se 

chuti týče, nepřipouštěly se žádné kompro-

misy. 

Prosecco pije Paris Hilton

Oficiální tváří značky se stala Paris Hilton. 

A proč zrovna ona? „V současnosti nikdo jiný 

nereprezentuje bezstarostnou chuť do života 

tak přesvědčivě a s takovým půvabem jako 

Paris Hilton,“ vysvětlil Günter Aloys a dodal: 

„Z toho důvodu je právě ona perfektním ztě-

lesním toho, co Rich Prosecco představuje.“ 

Rich Prosecco ale není jen nápojem celeb-

rit a neúnavných „vymetačů“ večírků. Je to 

prostě drink pro každého, kdo se nebojí měnit 

zavedené zvyky a tak trochu provokovat. Jako 

to ostatně dělá celý život i Günter Aloys.

Ondřej Šmejkal

Nápady poletují 
vzduchem, 
stačí je chytit!

„V současnosti nikdo 
jiný nereprezentuje 
bezstarostnou 
chuť do života 
tak přesvědčivě 
a s takovým půvabem 
jako Paris Hilton.“

Od února 2006 má svět lifestylových trendů zase o jednu 

ikonu více. Světlo světa spatřil nový artefakt Rich 

Prosecco, zlatá plechovka plná šampaňského. „Otcem“ 

této netradiční koncepce konzumace vína je známý 

rakouský hoteliér Günter Aloys.
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PAN ÚSPĚŠNÝ

DPH – výklad 
vybraných 
pojmů

Autor: Olga Holubová

Počet stran: 140

Vazba: brožovaná

Cena 230 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Ojedinělá publikace určená daňovým 

poradcům i plátcům DPH, kteří nepochybně 

uvítají ucelený přehled o vybraných pojmech 

používaných v oblasti DPH s uvedením 

veškeré existující relevantní judikatury ESD. 

Znalost komunitárních významů pojmů 

je pro daňové poradce i plátce naprosto 

nezbytná. 

V knize je probírána např. problematika 

DPH u bezúplatně poskytnutých vzorků 

a dárků malé hodnoty, bezúplatného 

poskytnutí služeb, dodání zboží v řetězci 

kolotočových podvodů, nájmu nemovitostí, 

úvěrů, půjček nebo lékařské péče.

Daňová 
evidence 2007

Počet stran: 576

Vazba: laminovaná

Cena: 555 Kč

Vydalo nakladatelství 
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www.aspi.cz

Průvodce Vám v jednom svazku poskytne 

výklad všech oblastí, se kterými se setkáte 

při vedení daňové evidence, a to ve znění 

předpisů pro rok 2007. 

Výklad je členěn do pěti částí - zahájení 

vedení daňové evidence, průběh, ukončení 

či přechod na účetnictví, zástupné 

možnosti - v jejichž rámci jsou potom 

řešena jednotlivá témata. 

Součástí výkladu je nejen množství 

praktických příkladů, ale také souvislý 

příklad porovnávající vedení daňové 

evidence s vedením účetnictví či 

paušálními výdaji.

Včetně měsíční elektronické a čtvrtletní 

tištěné aktualizace.

Meritum 
Daně 2007

Autor: kolektiv autorů

Počet stran: 1036

Vazba: plastová
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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!

Více informací na

www.aspi.cz
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DC GROUP náleží do skupiny TCM, největší světové sítě inkasních kanceláří založené v roce 1987 v Belgii. 

Dnes skupina disponuje 2.500 inkasními specialisty a poskytuje komplexní řešení pohledávek ve 144 zemích.

DC GROUP, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

telefon: 281 002 170, fax: 281 002 171, email: office@dcgroup.cz, www stránky: www.dcgroup.cz

Podnikal jsem již několik let a jako jednatel a spo-

lečník středně velké firmy se zaručil za půjčku ve 

výši asi 2 miliony Kč. Mezitím tuto firmu další dva 

společníci vykradli a rok v ní „hospodařili“. Po 

nástupu správce konkurzní podstaty při vyhlášení 

konkurzu a následné dražbě měla firma na účtu 

asi 10 milionů Kč. Policie ČR, na kterou jsem se 

obrátil, stejně jako příslušná Městská část Brno, 

usoudily, že se jedná o „vnitřní záležitost společnos-

ti“ a nezasáhly. Ovšem později při kontrole placení 

daní to již byla moje záležitost, já jediný měl právo 

jednat za firmu podle výpisu z Obchodního rejstříku 

i Společenské smlouvy, ostatní společníci mohli 

jednat pouze se mnou! Protože společníci neplatili 

nájem, požádal věřitel o exekuci na můj majetek. 

Veškeré peníze jsem vložil do firmy. S manželkou 

jsme měli formou notářského zápisu  provedené 

„zúžení společného jmění“. 

Exekutor počkal na odjezd rodiny do za-

městnání a za naší nepřítomnosti vybrali vše 

cenné, včetně věcí, které patřily rodičům man-

želky. Částečně při svém řádění poničili i zařízení 

bytu a odvezli i věci nezapsané. Samozřejmě, že 

všichni podali vylučovací žalobu (na vyloučení 

„neoprávněně“ zabavených věcí z exekuce). 

Tato žaloba trvá od května 2002 dodnes. 

Prvoinstanční soud rozhodl ve prospěch členů 

domácnosti, kterým měly tedy být věci vráceny. 

Avšak žalovaný věřitel se odvolal a odvolací soud 

vrátil žalobu zpět 1. instanci, takže potrvá zřejmě 

ještě několik let. Je však těžké, aby prokazovali 

nepovinní (tedy žalobci), že jim věci skutečně pa-

tří. Musí mít několik let schované kupní doklady, 

nebo pomocí svědků prokazovat, že skutečně 

věci užívají a že jim patří. Ztratil jsem dlouholetou 

práci a manželka se se mnou rozvedla.

Nejste majitelem firmy? Že se Vám to nemů-

že stát? Zamyslete se!

Nevyhodili jste někdy složenku za špatné parková-

ní, nezapomněli zaplatit kdysi pár stovek dopravní-

mu podniku, zdravotní pojišťovně, nájemné obci 

nebo za odpad, nevyzvedáte si upomínky či je há-

zíte do koše?  Že je to dávno a vše je promlčené? 

Omyl, právě na Vás se teď možná chystá jeden 

ze 119 exekutorských úřadů. „Dlužníka exekutor 

dopředu varovat nesmí. Porušil by zákon.“ uvádí 

Ladislav Procházka, ředitel DC GROUP, která je 

součástí TCM, největší vymáhací skupiny světa.

Nesplácíte-li své pohledávky, pak se vám může 

stát, že platební karta přestane fungovat, účet 

bude na nule. Ostudu můžete mít i v práci, po-

kud vaše mzdová účtárna obdrží exekuční příkaz 

postihující vaši mzdu. Vaše chyba! „Exekutoři 

mohou dlužníkům sebrat téměř veškerý majetek, 

včetně bytu či domu, obstavit účty, vybrat peníze 

ze stavebního spoření či penzijního připojištění, 

sebrat sociální dávky nebo důchod. Ponechat 

musí lidem pouze hotovost do tisíce Kč, věci 

osobní potřeby, zdravotnické pomůcky, snubní 

prsteny a základní vybavení domácností.“ uvedl 

Ladislav Procházka.

Centrální evidence soudních exekucí zatím 

neexistuje a tak jedinou, ačkoli hodně obehranou 

radou je udržovat své věci v pořádku.

EXEKUCE V PŘÍMÉM PŘENOSU
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HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2007
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.

Co stane, když se 

podnikatel střetne 

s realitou českého 

zdravotnictví, kde 

čas nic nestojí a péče 

i služby jsou na úrov-

ni kterého století?

Rozhovor 
s Tomášem 
Julínkem, 
ministrem 
zdravotnictví 
ČR

Když zdraví vynáší... 
I zdravotnictví nabízí podnikatelské příležitosti. 

Některé z nich vám představíme.

Všude dobře, 
tak co doma
O odlivu českých lékařů 

a zdravotnického perso-

nálu do zahraničí. Proč 

odcházejí, co jim v za-

hraničí nabízejí a zda se 

dá jejich odchodům 

zabránit. 

Pavel Juříček
Exkluzivní rozhovor s Podnikatelem roku 2006, 

Pavlem Juříčkem, majitelem a generálním ředite-

lem společnosti Brano Group.

Do květnového čísla chystáme novou příručku 
věnovanou ochraně průmyslového vlastnictví. 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Když se řekne rodina

O rodinném podnikání v České repub-

lice, proč se do něj lidé pouští, jaké 

přináší výhody, ale také úskalí.

Časopis KOMORA.CZ je 

distribuován: 

•  členům Hospodářské 

komory ČR 

•  V.I.P osobnostem 

českého politického 

a hospodářského života

•  všem ambasádám v ČR 

a českým centrům 

v Evropě

•  na jednotlivé hospodářské 

komory na všech stupních 

hierarchie a začleněná 

živnostenská společenstva

•  vládním agenturám

•  státní správě 

•  81 senátorům

•  200 poslancům 

•  všem 6248 starostům v ČR 

•  Vychází 11x ročně

•  Náklad 22 000 výtisků
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