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Rozhodčí soud

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. 

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

A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

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

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

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, 

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

sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 

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

sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 

zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů 

a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do 

vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo 

dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní 

moci a stává se vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva 

z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více 

než 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 

zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 

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

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

přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 

zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 

ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních 

sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší 

než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; 

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

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

pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete 

zaplatit až pětinásobek. 

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího 

soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 

s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu 

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

je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit 

na internetu i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA 

CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY 

MAJETKOVÉ POVAHY:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 

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

rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

tohoto Řádu. Pozn.: Nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh 
řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 

v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 

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

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 

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

ruském, anglickém: německém a francouzském.

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

fax: +420 222 333 341, e-mail: praha@soud.cz.

při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky
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 Vážení a milí čtenáři,

Zřejmě až příliš máme v hlavě spjato jen 

zdravotnictví s chybějícími penězi. Proto jsem 

uvítal článek na straně 18 o firmách, kterým 

„zdraví vynáší“, čili které úspěšně podnikají 

ve zdravotnictví. Že se mají lékaři 

„jinde“ lépe než u nás, slyším často, konečně 

jsem se dozvěděl na straně 23 i něco kon-

krétnějšího o systému práce a odměňovaní 

amerických doktorů.

Z jiného, ovšem neméně zajímavého soudku, 

je materiál na straně 28. Byť podnikatel musí 

spoléhat zejména na sebe, na své nejosvědče-

nější a nejzodpovědnější partnery a spolu-

pracovníky, přece jen je výhodou, pokud má 

zastání i u příslušné komory...

Pavel Juříček je Podnikatelem roku 2006 a 

rozhovor na straně 32 je nejen o tom, jak se 

propracoval od frézy až na post generálního 

ředitele firmy, která je neustále v zisku. Důraz 

na vývoj či na vyhledávání mladých zaměst-

nanců se mu rozhodně vyplácí.

Mám vždycky dobrý pocit, když někdo dokáže 

podnikat nejen v malé české kotlině – a tak 

jsem uvítal na straně 50 článek o Janu Červin-

kovi, jehož firma je tak úspěšná v Kanadě.

Kolegy působící v leckdy velmi feminizova-

ných společnostech bych rád upozornil na 

stranu 42, kde se dočtete, co hrozí, pokud se 

začne na pracovišti sexuálně „harašit“.

Přiznávám, že při sledování mistrovství světa 

v hokeji mne ani nenapadlo, že puk, za 

kterým se honili nejlepší hráči celé planety, byl 

vyroben v Čechách. Až jsem si přečetl stranu 64. 

Nikdy jsem si nemyslel, že by bylo podnikání 

v hudebním průmyslu jednoduché a potvrdil 

mi to i článek na straně 66. Navíc jsem se 

tam dozvěděl, že největší hvězda nemusí 

přinést pořadatelům koncertu automaticky 

nejvyšší zisk....

Nepochybuji, že i vy si najdete v tomto čísle 

Komory.cz článek, který vás zaujme ať už origi-

nalitou, nebo novým pohledem.

Ing. Michal Němeček, 

předseda představenstva ISODOM a. s.

předpokládám, že většina kolegů ač už pod-

nikatelů či manažerů musí nakládat s časem 

co nejúsporněji, věnovat ho jen nejužitečněj-

ším záležitostem a to ještě co nejefektivněji. 

Ovšem v kontaktu s děním kolem být musíme 

a za jeden takovýto důležitý zdroj spojení se 

světem považuji časopis Komora cz.

Toto číslo, věnované zdravotnictví, mě velmi 

zaujalo. Už rozhovor s ministrem Tomášem 

Julínkem na straně 14 mne přinutil zamyslet 

se nad tímto rezortem i jinak, než je při čtení 

kusých informací v denním tisku. 
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a vyplňte jednoduchý dotazník týkající se 
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OBAVY POVĚRČIVÝCH 

ŠKAROHLÍDŮ 

Z NEÚSPĚCHU SE 

NENAPLNILY! LETOŠNÍ 

SYMPOZIUM EDI (FACT 

A EB) O ELEKTRONICKÉM 

OBCHODĚ ZAZNAMENALO 

VELIKÝ ÚSPĚCH, 

PŘESTOŽE BYLO 

V POŘADÍ TŘINÁCTÉ 

A DRUHÝ JEDNACÍ DEN 

PŘIPADL NA PÁTEK 

13. DUBNA...

KOMORA POMÁHÁ

KOMORA POMÁHÁ

Sympozium pořádaly již tradičně česká národní 

instituce pro usnadňování obchodu FITPRO při 

Hospodářské komoře České republiky spolu 

s Českou společností pro systémovou integ-

raci. Záštitu nad touto akcí tentokrát osobně 

převzali ministr vnitra a ministr informatiky Ivan 

Langr a také ministr obchodu Martin Říman. 

Výrazný podíl na jejím úspěchu mají také pořá-

dající partneři Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR, Olympik 

Holding, a.s., Adobe a časopis Komora.cz. 

Hlavně praktické informace

Zaměřením sympozia byla hlavně „Praxe elek-

tronické komunikace v obchodních vztazích“. 

Přednášky se převážně zabývaly praktický-

mi informacemi pro podnikatele, a to nejen 

o elektronické komunikaci v obchodním styku, 

ale i ve styku s úřady. Přednesené referáty 

naleznete na stránkách www.komora.cz/fitpro. 

Sympozium potvrdilo, že elektronická ko-

munikace má již své pevné místo ve všech 

fázích obchodních transakcí od výběrového 

řízení přes fakturaci až po platební styk. Naši 

podnikatelé i občané mají možnost využívat 

elektronické prostředky také ve styku s veřej-

nou správou a občané i k soukromému styku 

mezi sebou. Podnikatelé stále více využívají 

elektronický styk s úřady zejména v oblasti 

celní, daňové, sociální a statistiky. 

Pro elektronickou komunikaci je stále dostup-

nější řada technických i programových pro-

středků. Malým podnikatelům, kteří nemohou 

zaměstnávat odborníky na výpočetní a tele-

komunikační techniku, také pomáhají služby 

poradenských firem a různé akce, jako bylo 

právě toto sympozium. 

Hospodářská komora ČR věnuje elektronic-

kému obchodu i řadu dalších svých aktivit. 

Právě v době konání sympozia vydala příručku 

o elektronickém obchodu se stručným názvem 

E-Business. Ta by měla naše podnikatele 

i ostatní zájemce přehledně informovat o tom, 

jak elektronicky obchodovat mezi sebou a ve 

své druhé části jak elektronicky komunikovat 

s úřady. (Příručka byla bezplatnou přílohou 

dubnového čísla měsíčníku Komora.cz.) 

Český národní orgán pro usnadňování obchodu 

FITPRO (Facilitation of International Trade 

Procedures) přenáší do českého podnikatelské-

ho prostředí výsledky práce Centra OSN pro 

usnadňování obchodu a elektronický obchod 

(UN/CEFACT). Vydává například jeho Doporu-

čení či ve spolupráci s Českým normalizačním 

institutem normy ČSN datových prvků pro 

obchod, kódů používaných v obchodu a další.

Více podnikat než úřadovat

Hospodářské komoře ČR se také daří oslovo-

vat orgány veřejné správy ve prospěch zjed-

nodušování administrativy, aby se podnikatelé 

mohli věnovat více podnikání než „úřadování“. 

Je pozitivní, že tyto orgány věnují podpoře 

elektronického obchodu velkou pozornost, 

a to jak v oblasti legislativy, tak i v oblasti rea-

lizace elektronického styku, například cestou 

portálu veřejné správy. 

Jak usnadnit obchod?

Odborná práce FITPRO se neomezuje 

jen na propagaci elektronického obcho-

du a přejímání mezinárodních dokumentů 

o obchodu, ale významné místo v ní zaujímá 

i vlastní tvůrčí práce. Nyní se například jeden 

tým FITPRO věnuje problémům elektronic-

ké fakturace v českém národním prostředí 

s přihlédnutím k příslušným evropským 

a mezinárodním normativním dokumentům 

o fakturaci. 

Možnosti spolupráce na usnadňování 

obchodu jsou otevřeny všem zájemcům 

a sekretariát FITPRO (www.komora.cz/fitp-

ro) je připraven poskytnout bližší informace 

každému, kdo zavolá nebo napíše. 

mk

Bude mít Česká republika 
své zastoupení na EuroSkills 2008?

Soutěže v odbornosti hrají v dnešní době důle-

žitou roli a vedou k celkovému zjištění různo-

rodosti odborných dovedností v Evropě. Bude 

mít i Česká republika své zastoupení na této 

prestižní soutěži, jejímž cílem je vzájemné po-

rovnání síly evropských odborných dovedností? 

Už po více než padesát let symbolizují vrchol 

nejlepší kvality odborného výcviku Olympiády 

dovedností, oficiálně nazývané WorldSkills. 

Každé dva roky se stovky mladých perspektiv-

ních lidí z celého světa shromáždí v doprovodu 

svých učitelů a trenérů, aby před veřejností 

prezentovali své dovednosti a obstáli na poli ná-

ročných mezinárodních standardů. Na základě 

výběru na regionálních a národních odborných 

soutěžích, které jsou pořádané ve více než 45 

zemích současně, představují tito mladí lidé tu 

nejlepší odbornou úroveň mezi svými vrstevníky. 

EuroSkills se tak v rámci Evropy snaží navázat 

na dlouholetou tradici odborných soutěží na 

celosvětové úrovni. První ročník soutěží Eu-

roSkills převzala pod svou záštitu organizace 

Skills Netherlands. Soutěž se koná18. – 20. 

září 2008 v Ahoy aréně v Rotterdamu.

Soutěžící jsou mladí pracovníci, absolven-

ti a žáci splňující podmínku věku 18 – 25 

let. Soutěže probíhají ve 30 – 40 profesích 

z oblastí: výtvarné umění a móda, informační 

a komunikační technika, průmysl a strojíren-

ství, stavebnictví, doprava, osobní a provozní 

služby a pohostinství.

Důležitá politická podpora je poskytována 

ze strany Evropské komise, Generálního 

ředitelství EU pro vzdělání a kulturu a ze strany 

národních vlád. 

HK ČR, která se zúčastnila národních soutěží 

v Nizozemsku, kde získala potřebné infor-

mace a kontakty pro budoucí zapojení ČR 

na EuroSkills 2008, spolupracuje se zástupci 

MŠMT, MPSV a NÚOV na vytvoření národních 

soutěží, jejichž cílem bude výběr kandidátů na 

EuroSkills 2008. Tato aktivita se plní v rámci 

projektu Institut trhu práce, který je spolufinan-

cován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky.

Potenciálními účastníky národních soutěží 

a následně EuroSkills 2008 budou ocenění ab-

solventi a žáci škol oceněných Hospodářskou 

komorou České republiky v rámci odborné 

činnosti u závěrečných zkoušek středních škol.

Soutěže EuroSkills nabízí členským státům 

Evropské unie platformu ke zlepšení kvality, 

výsledků a zatraktivnění odborného vzdělávání 

a odborných dovedností. Na jedné straně 

přispívá celá akce ke zvýšení atraktivity odbor-

ného vzdělávání a příznivě tak ovlivňuje mladé 

lidi, kteří se rozhodují o své profesní dráze, 

a na straně druhé představuje také přínos 

pro soukromé firmy, které tak získávají mladé, 

perspektivní a kvalifikované odborníky.
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Záštitu nad akcí osobně převzali ministři Ivan Langer a Martin Říman.

Pověrčivým
to nevyšlo...

CO SI LZE POD 

POJMEM EUROSKILLS 

PŘEDSTAVIT? JAK JIŽ 

SÁM ANGLICKÝ NÁZEV 

NAPOVÍDÁ, JEDNÁ SE 

O JAKÉSI POROVNÁNÍ 

DOVEDNOSTÍ, 

PŘESNĚJI ŘEČENO 

O SOUTĚŽE 

PREZENTUJÍCÍ 

ODBORNÉ 

DOVEDNOSTI NA 

EVROPSKÉ ÚROVNI. 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte pověřené osoby: 

Petr Jaroš, mobil: +420 602 286 811, e-mail: jaros@komora.cz nebo Martina Beránková, 

mobil: +420 724 775 046, e-mail: berankova@komora.cz
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15 %
ČÍSLO MĚSÍCE:

Přesně o 15,4 % stoupla meziročně 

produkce českých průmyslových 

společností. Tuzemská výroba 

roste dokonce pětkrát rychleji než 

v Evropské unii.  Zdroj: ČSÚ

Letos již po dvanácté vyhlašuje Asociace ino-

vačního podnikání České republiky prestižní 

soutěž o Cenu inovace roku. V jejím rámci 

hodnotí odborná komise nejkvalitnější inovač-

ní produkty přihlašovatelů (firem) se sídlem 

v České republice. Uzávěrka přihlášek do 

soutěže je 31. října letošního roku. Slavnostní 

vyhlášení výsledků se uskuteční 7. prosince.

Kromě technické úrovně je důležité, aby šlo 

o nový nebo významně změněný produkt, 

který by měl mít vyšší parametry než stá-

vající konkurenční výrobky nebo aplikované 

technologie. Původnost řešení se dokládá 

autorským osvědčením, přihláškou vynálezu, 

zlepšovacím návrhem, chráněným vzorem, 

patentem apod. Zásadním kritériem je, že 

nový výrobek musí být uveden na trh, nebo 

nová technologie uplatněna v praxi. Dále 

musí být nositelem výrazného ekonomického 

potenciálu, ať už v podobě zvýšení podílu 

nového výrobku na stávajících trzích, pronik-

nutím na trhy nové, či získáním nových tržních 

segmentů. Pokud jde o procesní inovace, 

musí znamenat výrazné úspory nákladů. Ne-

zanedbatelným kritériem je také vliv inovace 

na životní prostředí. 

dr

Ministerstvo pro místní rozvoj se 

bude snažit, aby jednání s Evrop-

skou komisí o programech, jejichž 

prostřednictvím bude Česko 

čerpat bruselské peníze, skončila 

letos v srpnu. Uvedl to ministr pro 

místní rozvoj Jiří Čunek. Komisi 

se nelíbí hlavně počet programů. 

Česko jich má rekordních 24, což 

znamená obrovskou administra-

tivní náročnost. Mimo jiné to vy-

žaduje, že tři řídící orgány těchto 

programů se musí umět domluvit.

„Například Španělsko mělo 

jen jeden program spravovaný 

ministerstvem financí. A spravo-

valo ho zřejmě dobře. Dokázali 

vyčerpat peníze z evropských 

fondů bez problémů,“ řekl Ču-

nek. Mít 24 programů je podle 

něho nevýhodné, ale nyní nelze 

měnit přijatý systém. Znamenalo 

by to další zpoždění při čerpání 

přibližně 780 miliard korun, které 

jsou pro Česko v příštích sedmi 

letech ve strukturálních fondech 

k dispozici. „Už nyní máme 

asi osmiměsíční zpoždění ve 

vyjednávacím harmonogramu,“ 

konstatoval Čunek. Některé pro-

gramy musely být přepracovány, 

protože odporovaly základním 

cílům, na něž je možné bruselské 

peníze získat. 

Nejprobematičtějští bude podle 

ministra pro místní rozvoj jednání 

o těch programech, které mají 

největší překryvy a přesahy 

s ostatními programy. „Nechci je 

všechny jmenovat, ale určitě to 

bude IOP, jehož prostřednictvím 

se mají čerpat prostředky napří-

klad na kulturu,“ sdělil Čunek.

Problematický je také systém 

kontroly, který fungoval v minu-

lém období. Čunek ho označil 

za „chabý“. Podle něho je nutné 

vytvořit nový program, který 

zkontroluje využívání unijních 

peněz, abychom je po kontro-

le Evropské komise nemuseli 

vracet. „Pokud by vše zůstalo při 

starém, už teď víme, že bychom 

museli několik desítek milionů 

vrátit,“ dodal Čunek.

dr

Cena inovace roku 
už po dvanácté

Jednání s EK 
by měla 
skončit 
v srpnu

Komisi se nelíbí náš počet programů. 

Česko jich má rekordních 24!

Dva roky 
plné nových 
a úspěšných 
projektů
Sněm Hospodářské komory přijal v roce 

2005 Strategii HK ČR, která definuje 

základní cíle i oblasti, na něž zaměřujeme 

své úsilí a stanovili jsme si směry, kterými 

postupujeme. Dva roky od přijetí Strategie 

můžeme říct, že jsme v řadě bodů učinili 

výrazný pokrok.

Namátkou, Hospodářská komora ČR se stala 

povinným připomínkovým místem podle legis-

lativních pravidel vlády, tři roky již máme v běhu 

projekt Informačních míst pro podnikatele, za-

čali jsme s realizací pilotního projektu s názvem 

Institut trhu práce, kde chceme podnikatelům 

pomáhat při získávání kvalitní pracovní síly, 

otevřeli jsme své kanceláře v Soulu a v Tokiu. 

Rozvíjíme intenzivně spolupráci se zahraničními 

partnery, soustředíme se na podporu získávání 

pozic našich firem za hranicemi ČR, podílíme se 

na získávání možností pro české firmy spolupů-

sobit při uplatňování zahraničních investic u nás 

a při vytváření společných projektů se zahranič-

ními partnery.

Standardizace komorové činnosti

Jako u každé strategie je nutné i v našem 

případě vyhodnotit, čeho jsme dosud dosáhli 

a říci si, jaké konkrétní úkoly jsou primární 

pro nadcházející období. Úřad Hospodářské 

komory ČR proto připravil krátkodobý Akční 

plán, který se zaměřuje především na to, že 

cíle strategie, které se nám již podařilo naplnit, 

je třeba dále dotvářet a rozvíjet. Plán se zamě-

řuje především na standardizaci komorové čin-

nosti, na další posilování pozice Hospodářské 

komory ČR v oblasti služeb pro podnikatele 

a posilování vlivu na tvorbu podnikatelského 

prostředí. Jde v podstatě o ucelený soubor 

dílčích kroků a cílů, které zajišťují dostatečně 

efektivní obsloužení kompetencí, které jsme 

již získali, zároveň se soustředí na zajištění 

nástrojů a zázemí pro rozvíjení kompetencí 

dalších. 

Informační místa pro podnikatele

Jako příklad lze uvést legislativní možnost 

vydávat ověřené výpisy, kterou jsme získali 

poté, co se nám podařilo stabilizovat síť Infor-

mačních míst pro podnikatele. Nyní je nutné 

nastavit standardy tak, abychom tuto službu 

mohli podnikatelům skutečně poskytovat 

v plné šíři, nejen při krajských hospodářských 

komorách. 

Je nezbytné, abychom dál rozpracovali pod-

mínky jak na úřadu Hospodářské komory ČR, 

tak i v regionální síti, abychom byli schopni 

naplnit cíle, které si klademe například na trhu 

práce a v oblasti klientského přístupu k za-

městnavatelům. 

Předsednictví České republiky Evropské 

unii v roce 2009

V následujících dvou letech čeká Hospodář-

skou komoru ČR ještě jedna velká výzva, a tou 

je předsednictví České republiky Evropské unii 

v roce 2009, na které bychom se měli dobře 

připravit. Věřím, že budeme schopni vytvořit 

předpoklady pro to, aby se předsednictví ČR 

zaměřilo na ekonomická témata, na oblast 

naplnění základních principů čtyř svobod 

jednotného trhu, odstraňování překážek ve 

vzájemném obchodu, odstraňování překážek 

českých firem.

Jaromír Drábek, 

prezident Hospodářské komory České republiky

PODNIKATELSKÉ 
PROJEKTY ROKU

Druhý ročník cen Podnikatelský projekt roku byl letos o dvě nové ka-

tegorie bohatší. V kategorii Projekt s největším inovačním potenciálem 

porota zvolila za vítěze firmu Rieter CZ za projekt Zavedení sériové 

výroby spřádacího stroje pro tryskové předení. S textilním průmyslem 

má co do činění i jednička v kategorii Klastr roku, kterou je CLUTEX 

– klastr technické textilie. V nové kategorii Školicí projekt roku zvítězila 

společnost CPN za projekt Oborového školicího střediska. Novin-

kou je i Vědeckotechnický park roku, kde zvítězil Vědeckotechnický 

park Plzeň. V kategorii Podnikatelský inkubátor roku obsadil první 

příčku Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity 

Palackého v Olomouci. V kategorii Technologický rozvoj roku zvítězila 

společnost TMT Chrudim díky projektu Nákup a zprovoznění CNC 

vysekávacího lisu kombinovaného s plazmou a rotací všech nástrojů. 

Druhý ročník udílení těchto ocenění se opět konal pod záštitou minis-

terstva průmyslu a obchodu, organizátorem soutěže je Agentura pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční 

investice – AFI.

Ocenění Podnikatelský projekt roku je pro kvalitní projekty českých 

podniků ze zpracovatelského průmyslu a s ním souvisejících služeb, 

kterým se dostalo podpory ze strukturálních fondů Evropské unie 

a které byly realizovány vloni.

„Ocenění Podnitelský projekt roku je směrováno k dynamickým malým 

a středním podnikům, které zvládly to nejtěžší – jit za svou vizí a učinit 

z ní realitu. Věřím, že jejich příklad je praktickou inspirací pro mnoho 

dalších, kteří v našem hospodářském růstu vidí svou příležitost,“ řekl 

Martin Slabý, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

dr

Plán se zaměřuje především na standardizaci komorové 

činnosti a na další posilování pozice Hospodářské komory ČR.

Je nezbytné, 
abychom dál 
rozpracovali 
podmínky jak na 
úřadu Hospodářské 
komory ČR, tak 
i v regionální síti.
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Zapomeňte 
na papírování, 
je tu EDI Na InMP se často obracejí 

podnikatelé a živnostníci, 

kteří shánějí informace 

o tom, jak přenést svoje 

podnikání za hranice 

státu. V prvním případě 

pracovníci InMP poradili, jak rozšířit živnost 

směrem ven z ČR, v druhém naopak ze zahra-

ničí do vlasti.

Živnost v Rakousku

Paní Anna Tomiová dvanáct let provozuje na živnosten-

ský list pedikérský salon. V loňském roce se rozhodla 

rozšířit svoji klientelu o občany Rakouska. „Zpočátku 

jsem situaci podcenila, všechno si vyřizovala na vlastní 

pěst. Stálo mě to mnoho času i peněz a nehnula jsem 

se z místa.“ Na živnostenském úřadu v Jihomoravském 

kraji jí poradili obrátit se na Informační místo pro podni-

katele ve Znojmě. „V krátké době jsem získala všechny 

potřebné informace, včetně těch, které jsem předtím 

sama pracně a s vysokými náklady zjistila sama.“ 

V InMP prokonzultovali dotaz paní Tomiové s Úřadem 

pro uznávání odborných kvalifikací při Spolkovém 

ministerstvu hospodářství a práce ve Vídni. „Zajistili 

i všechny nutné tiskopisy rakouských úřadů. Od března 

konečně provádím zakázky v Rakousku. Za zákazníky 

dojíždím zatím jednou týdně, buduji si klientelu.“

Jak proniknout na český trh?

Firma NABI, s. r. o., paní Pavly Kukalové má sídlo 

v České republice a zabývá se nákupem a distribucí 

léčiv v Německu, kde majitelka firmy dlouhá léta žila 

a dosáhla odborného vzdělání. Loni na podzim po-

žádala o poradenský servis poděbradskou pobočku 

InMP – chce totiž rozšířit svoje podnikání na území 

ČR. S prací InMP je velmi spokojená: „Během šesti 

dnů jsem obdržela obsáhlou odpověď na otázky. 

Při zjišťování dalších informací jsem postupovala 

podle ní a velice mi usnadnila práci,“ vzpomíná 

paní Kukalová. Později však narazila na problém, 

se kterým InMP poradit nemůže. „Ukázalo se, že je 

velmi náročné dosáhnout uznání vzdělání získané-

ho v zahraničí. Legislativou v Česku jsme se ještě 

neprokousali, a tak náš podnikatelský záměr nebyl 

uskutečněn,“ zklamaně konstatuje podnikatelka.

Již potřinácté proběhlo dvoudenní 

sympozium EDI (FACT a eB) tradičně 

zaměřené na téma „Praxe elektronické 

komunikace v obchodních vztazích“, 

které pořádá komise pro usnadňování 

procedur v mezinárodním obchodě FIT-

PRO při Hospodářské komoře ČR.

V kongresovém centru hotelu Olympik 

v Praze vystoupilo 27 zástupců firem i státní 

správy, aby účastníkům přiblížili nové trendy 

v oboru EDI (Electronic Data Interchange) 

a podělili se o své zkušenosti z praxe. Mezi 

přednášejícími byl i host z Belgie Paul Raes, 

který pohovořil o projektu EORI, tedy registru 

ekonomických operátorů v EU. Hlavní nosné 

téma „Praxe elektronické komunikace v ob-

chodních vztazích“, bylo rozděleno do osmi 

specifických okruhů. Celé sympozium bylo, 

po zahajující řeči prezidenta HK ČR Jaromíra 

Drábka, otevřeno tématem „Podpora e-ko-

munikace v obchodních vztazích s veřejnou 

správou“. Partnerem 13. sympozia EDI 

(FACT a eB) byl Rozhodčí soud při HK ČR 

a AK ČR, Adobe Systems, s. r. o., Olympik 

Holding, a. s., mediálním partnerem byl 

časopis KOMORA.CZ. 

Aleš Kosina

Zaměstnat absolventa?
A proč ne?

Být ambiciózní někdy nestačí. Při hledání zaměstnání může být hendikepem nejen 

vysoký věk, ale i mládí. Přijmout absolventa však může přinést podniku i výhody.

Čerství absolventi ještě nejsou zatíženi špatnými pracovními návyky, firmy si je tak mohou 

vycvičit. „V současné době zaměstnáváme jednoho absolventa z 18 pracovníků. Nemá-

me nijak definované, jestli máme či nemáme absolventy zaměstnávat. Spíše je to dáno 

tím, co člověk umí a jak zapadá do naší firemní kultury. Nedostatkem mladých je, že 

nemají zkušenosti v oboru, nemají vypěstované pracovní návyky. Naopak jejich výhodou 

je, že si je můžete vychovat,“ říká výkonná ředitelka jazykové školy Slůně Lucie Vlková.

„Absolvent, který chce uspět na trhu práce, musí primárně vědět, co může zaměstna-

vateli nabídnout. Potom je důležité zvládnout i samotný proces „nabízení“, tedy dobře 

se připravit na výběrové řízení. Zní to možná jednoduše, ale skutečně je nutné postavit 

se k hledání práce aktivně. Zajímavá práce člověku nespadne do klína, je potřeba o ni 

usilovat,“ říká Markéta Rausová z centra pro profesní uplatnění absolventů Na Začátku, 

které poskytuje vzdělávací, rozvojové a poradenské služby pro nezaměstnané absolventy. 

Podobných zajímavých projektů vzniká v současné době více a je třeba vytvořit jednotný 

systém evidence dostupných služeb pro nezaměstnané. tš, fz

REVOLUCE 
NA TRHU 
PRÁCE

Na základě ověřeného skotského 

modelu vzniká i v České republice 

systém Národní soustavy povolání, 

který spolu s Hospodářskou komorou 

ČR, Institutem Svazu průmyslu ČR 

a Svazem průmyslu a dopravy ČR 

realizuje sdružení Trexima, spol. s. r. o.

Projekt Národní soustava povolání je 

veřejnou zakázkou MPSV ČR a je spolufi-

nancován Evropským sociálním fondem. 

Dle viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra 

má tento projekt ambice stát se revolucí 

na trhu práce a v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů. Podle požadavků trhu práce 

vycházejících z podnětů sektorových rad. 

Národní soustava povolání vytvoří a bude 

průběžně aktualizovat kartotéku všech 

pracovních pozic v České republice a po-

žadavky na jejich vykonavatele (zaměst-

nance). Na základě těchto informací bude 

průběžně aktualizována již budovaná Ná-

rodní soustava kvalifikací, která popisuje 

požadavky na odborné schopnosti a do-

vednosti (vzdělání) potřebné pro výkon 

jednotlivých povolání a zprostředkovává 

tyto požadavky vzdělávacím institucím. 

Pro více informací navštivte internetové 

stránky projektu na www.nsp.cz. 

ak

SLOVO MĚSÍCE:

Brno je hitem pro zahraniční firmy, které chtějí 

zřídit centra pro různé služby v Evropě! Své 

pobočky tu mají IBM, Logica, ANF Data 

a indický Infosys BPO. Nově i DSG International, 

největší evropský prodejce elektrovýrobků.

Brno

Podnikáme s InMP

Proč si myslíte, že právě v oblasti lid-

ských zdrojů mohou firmy získat konku-

renční výhodu?

Podle mé zkušenosti se firmy v současné 

době na prvním místě zaměřují především 

na tzv. „hard“ investice, tedy investice do 

výrobních, informačních a komunikačních 

technologií nebo do zařízení pro výzkum a vý-

voj. Zavedení nové technologie však nemusí 

být vždy podmínkou úspěchu. Bez kvalitních 

lidí to nepůjde nikdy v žádné firmě. Proto se 

domnívám, že klíčové je vytvořit tým kvalitních 

a motivovaných lidí, nastavit vhodný systém 

komunikace a sdílení hodnot ve společnosti, 

a tím si vytvořit základnu pro dlouhodobý 

efektivní výkon organizace. Z mého pohledu je 

nutným řešením pro každou firmu dlouhodobá 

a systematická péče o zaměstnance. Vhodné 

je využít některé z osvědčených nástrojů pro 

řízení lidských zdrojů. Jedním z efektivních ná-

strojů pro české firmy může být i mezinárodně 

uznávaný standard Investors in People (IIP), 

jehož zavádění v České republice podporuje 

CzechInvest již od roku 2004.

Co si představit pod pojmem Investors in 

People?

Jedná se o mezinárodně uznávaný standard 

v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, 

který sleduje schopnost organizace efektivně 

vést a rozvíjet své zaměstnance. Propojuje 

všechny prvky personální politiky – například 

vzdělávání, motivaci, hodnocení a interní ko-

munikaci – s ostatními podnikovými procesy 

tak, aby byla dosažena maximální shoda na 

obou stranách.

V čem je takový standard pro firmu pří-

nosný?

Firmy, které již mají certifikát IIP a byly oslo-

veny v rámci průzkumu na počátku letošního 

roku, spatřují hlavní přínos především v oblasti 

interní komunikace a týmové spolupráce, 

rozvoji zaměstnanců a v systematizaci HR 

procesů. Pochvalují si také pozitivní dopad na 

prestiž a image firmy. 

Na českém trhu už je téměř samozřej-

mostí, že firmy mají certifikát kvality 

ISO, který pokrývá i oblast řízení lid-

ských zdrojů v podnicích. V čem může 

být pro tyto firmy výhodné zavedení 

standardu IIP?

ISO se oblastí řízení lidských zdrojů zabývá 

jen částečně. Standard IIP tuto oblast pokrývá 

komplexně a jeho celková filozofie se od 

standardu ISO liší. Nezaměřuje se primárně 

na postupy, ale především na reálné výsled-

ky. Firmy, které již mají zavedený standard 

IIP, vidí výhodu v tom, že pro certifikaci IIP 

nejsou nutné stohy směrnic a manuálů. 

Důraz se klade na to, zda firma splňuje 

všechny ukazatele standardu IIP, což ověřuje 

nezávislý hodnotitel v průběhu rozhovorů se 

zaměstnanci. 

CzechInvestu se v roce 2006 podařilo 

získat finanční prostředky z Evropského 

sociálního fondu na projekt „Standard 

rozvoje lidských zdrojů“, ze kterého 

finančně podporujete zavádění standar-

du IIP. Jaké firmy mohou prostřednic-

tvím zmíněného projektu získat finanční 

podporu?

Firma musí mít sídlo na území České 

republiky, minimálně roční historii, podnika-

telskou činnost v rámci vymezených sektorů, 

především ve zpracovatelském průmyslu, 

vedlejších činnostech, v dopravě, výpočetní 

technice a výzkumu a vývoji. Dále nesmí mít 

nedoplatky vůči státnímu rozpočtu a státním 

fondům. Firmy, které splňují výše uvedená 

kritéria, mají stále možnost čerpat podporu. 

Firmy, které uvedená kritéria nesplňují, a jiné 

subjekty (nemocnice, školy, městské úřady 

apod.) mohou standard IIP zavést i bez 

finanční podpory zprostředkované agenturou 

CzechInvest.

Více informací o standardu Investors in Peo-

ple najdete na www.czechinvest.org/iip.

Eva Hilschová

„Jedním z efektivních 

nástrojů pro české 

firmy může být 

i mezinárodně 

uznávaný standard 

Investors in People.“

Ani nejnovější 
technologie 
neuspějí bez 
šikovných lidí

ZKRATKA IIP UŽ NENÍ PRO ČESKÉ FIRMY ZÁHADOU Z TŘINÁCTÉ KOMNATY. JDE 

O EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PERSONÁLNÍ POLITIKY. NÁSTROJ VELEDŮLEŽITÝ, JAK 

DOKAZUJE I ROZHOVOR S VLADIMÍREM BROUKALEM, ŘEDITELEM ODBORU 

ROZVOJE PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ AGENTURY CZECHINVEST.
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AKTUALITY

AKTUALITY

Co můžete pomoci změnit?

•  Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky a o Agrární komoře České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.

•  Návrh vyhlášky o podrobnostech plnění po-

vinností depozitáře spolu s odůvodněním.

•  Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrob-

nosti o kontrole účinnosti kotlů, návrh vyhláš-

ky, kterou se stanoví podrobnosti o kontrole 

klimatizačních systémů, a návrh vyhlášky, 

kterou se stanoví podrobnosti o energetické 

náročnosti budov.

 •  Návrh vyhlášky o provedení ustanovení 

energetického zákona o Energetickém 

regulačním fondu a povinnosti nad rámec 

licence.

•  Návrhy zákonů o dani z elektřiny, zemního 

plynu a pevných paliv.

•  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláš-

ka č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti 

zneužívání trhu.

•  Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá 

nařízení vlády v oblasti podpory bydlení.

•  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích 

na kosmetické prostředky, o náležitostech 

žádosti o neuvedení ingredience na obalu 

kosmetického prostředku a o požadavcích 

na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné 

za výrobu kosmetického prostředku (vyhláš-

ka o kosmetických prostředcích).

•  Návrh daňového řádu a návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím daňového řádu.

•  Návrh ministerstva financí na vydání zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výno-

sů z trestné činnosti a financování terorizmu.

•  Návrh vyhlášky Energetického regulačního 

úřadu, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 

Sb., o pravidlech pro organizování trhu 

s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových 

diagramů dodávek plynu.

•  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví 

některé postupy při provádění opatření spo-

lečné organizace trhu se škrobem.

Někde školení, 
jinde oslavy

VŠUDE SE NĚCO DĚJE! ČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA A ČASOPIS 

KOMORA. CZ PEČLIVĚ SLEDUJÍ DĚNI V REGIONECH A Z NĚKTERÝCH 

TEĎ PŘINÁŠÍME PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A MOŽNÁ TAKÉ NÁPAD, JAK SI 

ZVÝŠIT KVALIFIKACI.

Liberecko

Krajská hospodářská komora Liberec ve 

spolupráci se všemi OHK Libereckého kraje 

podala projekt Znalostmi k prosperitě – Libe-

recký kraj, jehož cílem bylo poskytnout pod-

nikatelům, zaměstnancům malých a středních 

podniků a zaměstnavatelům vzdělávací cykly 

z následujících oblastí: rozvíjení počítačové 

gramotnosti, jazykové znalosti, komunikace, 

účetnictví, daně, výuka a rozvoj ISO systémů, 

výuka manažerských dovedností.

Z oslovených společností Libereckého kraje 

této možnosti vzdělávání nejvíce využily firmy 

TI – Automotive AC, s.r.o., TEDOM – motory, 

s.r.o., v Jablonci nad Nisou a Elmarco, s.r.o., 

Centrum Babylon v Liberci, Šroubárna Turnov 

ev. Bombardier Trasportation Czech Republic, 

a.s., v České Lípě. Velmi pozitivní ohlas máme 

z vedení firem, kdy jsme vlastně pomohli řešit 

jejich vnitropodnikové celoživotní vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl spolufinan-

cován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. 

Ing. Oskar Mužíček, manažer projektu

Příbramsko

Vítězové sedmého ročníku soutěže „Nejlepší 

firmy okresu Příbram za rok 2006“ jsou známi. 

Soutěž probíhala letos opět ve dvou kategori-

ích – malé firmy do 50 zaměstnanců a střední 

a velké firmy nad 50 zaměstnanců. Hodnotil 

se nárůst tržeb srovnávaného roku oproti roku 

minulému, tržby na jednoho zaměstnance, 

zisk na jednoho zaměstnance, efektivita firmy 

(zisk/tržby), získané certifikace ISO norem 

a případné aktivity firmy v regionu. 

V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 

1. místě umístila firma Roman Horký – stavba 

montovaných nízkoenergetických rodinných 

domů a velkoobchod pro truhláře a stavební-

ky. Druhou příčku z loňského ročníku obhájila 

firma Windor `s, spol. s r.o., třetí místo obsadila 

poprvé společnost Eko-soft, spol. s r.o.

V kategorii nad 50 zaměstnanců už potřetí 

zvítězila firma Kovohutě Příbram nástupnická. 

Druhé místo obsadila RAVAK a třetí vítěz roku 

2002 ELPRO-DELICIA. an

Karlovarsko 

V Karlovarském kraji mohou získat účastníci 

unikátního vzdělávacího cyklu (kurzu) připravo-

vaného v rámci projektu Solartér – www.solar-

ter.cz. odborné a prakticky zaměřené znalosti 

pro marketing a prodej, posuzování a návrhy 

nejefektivnějších ekologických řešení, vlastní 

instalace a kvalitní dlouhodobý servis a inovace 

jednotlivých prvků i celých systémů využívajících 

– obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Jednotlivé moduly kurzu v rámci pilotního 

projektu Solartér budou zaměřeny zejména na: 

solární kolektory, fotovoltaické panely, tepelná 

čerpadla a kotle na biomasu.

Počet účastníků kurzu je omezen na 2 x 15 

účastníků – zaměstnanců a zaměstnavatelů 

v profesích elektrotechnik, topenář, instalatér, 

klempíř, pokrývač a příbuzných.

Jde o pilotní projekt v rámci ČR – je spolufi-

nancován Evropským sociálním fondem (ESF) 

a státním rozpočtem ČR. Kompletní cena 

kurzu, včetně DPH, je 65 000 Kč, přičemž 

maximální výše dotace pro každého účastníka 

je 29 250 Kč (45 % z ceny), Nutná spoluúčast: 

35 750 Kč / účastník (DPH nebude účtováno).

Absolventi získají mezinárodně uznávaný certi-

fikát Solarteur® – s platností po celé Evrope.

Realizátorem projektu je KV – BIO, občanské 

sdružení, Dalovice. Partnerem projektu je 

Regionální hospodářská komora Poohří.

Termíny a místo konání kurzů: 1. kurz – cca 

7–8/2007, 2. kurz cca 9–10/2007 v Sokolově

Více informací viz náhledy na www.rhkpoohri.

cz, resp. www.solarter.cz, event. www.kv-bio.

cz Můžete si také vyžádat zaslání letáku ve 

verzi PDF. red

kaci je ale praxe nutná,“ tvrdí Drábek.

Zrušení povinné praxe však podle ministra 

průmyslu a obchodu zrovnoprávní podmínky 

pro podnikání a umožní začít dříve podnikat 

těm, které povinná praxe dosud blokova-

la. Jako příklad uvedl zedníka, který jako 

podnikatel musí mít nejméně tříletou praxi. Po 

vyučení se svým řemeslem může živit jedině 

jako zaměstnanec. „Obdobně bude prověřen 

požadavek na délku praxe u každé konceso-

vané a vázané živnosti a v neodůvodněných 

případech zkrácen,“ uvedl Martin Turnovský, 

ředitel sekce podpory podnikání ministerstva 

průmyslu a obchodu.

Na návrh hospodářské komory je v novém 

zákoně místo 125 vyjmenovaných volných 

živností a jedné pro ty, které se nenajdou v se-

znamu, volná živnost jen jedna. „Seznam vol-

ných živností byl naprosto zbytečný, zavedení 

jedné živnosti volné je zjednodušující opatření. 

Stejně logické je snížení počtu koncesovaných 

živností, kterých by mělo být minimum. Sku-

tečně by se mělo jednat pouze o ty případy, 

kdy musí stát mít kontrolu o počtu subjektů 

působících na trhu,“ konstatoval Drábek. Mi-

nisterstvo skutečně také navrhuje menší počet 

živností, pro jejichž provozování je potřebná 

koncese a snížit se má i počet řemeslných 

živností. Podnikatelé již také nebudou muset 

oznamovat údaje, které má živnostenský úřad 

k dispozici, nebo je může získat z registrů 

veřejné správy. Velkou část 

úřadní agendy, která se 

pojí s podnikáním, budou 

moci vyřídit i na jiném živ-

nostenském úřadu, než ke 

kterému místně přísluší. To 

se týká hlavně ozná-

mení živnosti, změny 

bydliště nebo 

místa podnikání, 

zrušení či zřízení 

provozovny, 

ustavení odpo-

vědného zástupce 

a změny osobních 

údajů.

Dana Rybáková

NOVÝ 
ŽIVNOSTENSKÝ 
ZÁKON, MÉNĚ 
BYROKRACIE 

V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BY MOHL 

NOVÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON 

ZAČÍT PLATIT OD PŘÍŠTÍHO 

ROKU. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ 

UŽ V POLOLETÍ HO MÁ MÍT NA 

STOLE VLÁDA. PODNIKATELŮM 

MÁ PŘINÉST MÉNĚ BYROKRA-

CIE A JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT.

Návrh nového živnostenského zákona 

předloží ministr průmyslu a obchodu Martin 

Říman do konce června vládě. „Živnostníky 

čeká významné zjednodušení administrativy,“ 

slibuje ministr. Podle návrhu jeho rezortu už 

nebude třeba mít na každou živnost zvlášť 

živnostenský list. Místo živnostenského listu 

nebo koncesní listiny dostane podnikatel 

jeden průkaz pro všechny živnosti v podobě 

výpisu ze živnostenského rejstříku. Hospo-

dářská komora tento návrh vítá. „Podobně 

jako u obchodního rejstříku se i živnostník 

musí prokazovat výpisem z živnostenského 

rejstříku. Živnostenský list nenese infor-

maci, zda je stále platný. Proto neexistuje 

důvod vydávat jednotlivé živnostenské listy 

a inkasovat za ně poplatky,“ říká prezident 

Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Jeden dokument podnikatelům nahradí 

v řadě případů až desítky živnostenských 

listů, což znamená významnou administra-

tivní i finanční úsporu. Podle současné praxe 

podnikatel platí tisícikorunový poplatek za 

každý vystavený živnostenský list. Za výpis, 

který obsáhne všechny provozované činnos-

ti, zaplatí poplatek jen jeden.

„Vloni například zaregistrovalo 25 tisíc pod-

nikatelů 45 tisíc živností. Celkový náklad je 

tedy cca 45 milionů korun. Po přijetí navrho-

vané změny by zaplatili pouze jeden poplatek 

za vstup do podnikání a utratili pouze 25 mili-

onů korun. Dvacet milionů by tedy ušetřili,“ 

říká Říman.

Další novinkou navrhovanou ministerstvem 

však komora už nadšená není. Podle návrhu 

nového živnostenského zákona nebude už 

u řemeslných živností pro vstup do podnikání 

nutná praxe v oboru, pokud má žadatel v obo-

ru vzdělání. „V připomínkovém řízení novely 

živnostenského zákona budeme požadovat 

zachování této povinnosti. Ukončené formální 

vzdělání je jedna věc, pro dostatečnou kvalifi-

Můžete ovlivnit 
vyhlášky i zákony

HOSPODÁŘSKÁ 

KOMORA ČESKÉ 

REPUBLIKY V ROLI 

POVINNÉHO 

PŘIPOMÍNKOVÉHO 

MÍSTA VYUŽÍVÁ 

VÝZNAMNÝ NÁSTROJ, 

KTERÝM MŮŽE 

ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM 

OVLIVŇOVAT ZNĚNÍ 

ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK 

A NAŘÍZENÍ, A TÍM 

JEŠTĚ ÚČINNĚJI HÁJIT 

ZÁJMY PODNIKATELŮ. 

ZAPOJTE SE AKTIVNĚ 

DO PŘIPOMÍNKOVÉHO 

ŘÍZENÍ ZÁKONŮ.
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TÉMA

JAK JE TO MOŽNÉ 

ANEB REFORMA JE TADY!

Pane ministře, toto jsou fakta z WHO, tedy 

Světové zdravotnické organizace a ze statis-

tik ministerstva zdravotnictví. Znamená to:

a)  Češi jsou jedni z největších hypochon-

drů na světě.

b)  Češi jsou jeden z nejvíce nemocných 

národů na světě.

c)  Češi mají díky farmaceutickým společ-

nostem nejvíce zkorumpované lékaře 

na světě, kteří navíc neumějí příliš léčit.

d)  Češi mají nefunkční a zkorumpované 

zdravotní pojišťovny, kterým je všech-

no jedno. Hlavně, peníze se utrácejí!

Která odpověď je podle vás správná?

Češi se nijak nevymykají jiným národům 

v žádné z vyjmenovaných „disciplín“, ale 

adaptovali se za čtyřicet let komunizmu a ně-

kolik dalších promarněných let na bezbřehou 

nabídku velkorysého zdravotnictví, které 

se tváří, že je zadarmo. Vysvětlovat ovšem 

zrovna podnikatelům, že nic není zadar-

mo, a zvláště potom ve zdravotnictví, je asi 

zbytečné.

Kvůli vyhlášeným reformním krokům teď 

po vás kdekdo jde. Podle Davida Ratha 

se jedná o asociální záležitost, Blesk vás 

zobrazil jako upíra, který nás všechny vy-

saje. Jak by české zdravotnictví skončilo 

bez reformy?

Je příznačné, že je David Rath na jedné lodi 

s bulvárem. Zatím jsem od něj neslyšel žádné 

relevantní argumenty. Jenom strašení, které si 

s upírem z Blesku nijak nezadá. 

Zdravotnictví bez reformy se ocitne v demo-

grafické pasti, kdy na jedné straně stoupne 

počet těch, kteří zdravotní péči spotřebová-

vají, tedy seniorů, a na straně druhé bude 

stále menší procento obyvatelstva v produk-

tivním věku.

Máme spočítáno, že pokud se nic nezmě-

ní a budeme nadále odvádět na pojištění 

13,5 % z platu, tak nám vybrané peníze po-

stačí pouze na uhrazení poloviny poskytnuté 

zdravotní péče. Ano, jistě se najdou „kou-

zelníci“, kteří jednoduchými škrty dosáhnou 

i v budoucích letech finanční stability. Já však 

tvrdím, že je to možné jenom na úkor nejvíce 

nemocných a také nemajetných lidí. Refor-

movat je rozhodně třeba, a to co nejdříve. Už 

v roce 2015 bude v celém systému chybět 

z výše naznačených důvodů 30 miliard korun! 

Jakým způsobem nás přesvědčíte, že je 

reforma zdravotnictví nutná? 

Myslím, že lidé se už začínají probouzet ze 

snu o dobře fungujícím českém zdravotnictví. 

Jistota, kterou jim toto zdravotnictví nabízelo, 

byla falešná. Vzpomeňme si, jak tomu za 

socializmu bylo. Mocipáni rozhodli, že dialýza 

je pouze pro lidi do padesáti let. Snažím se 

občany přesvědčit, že reforma je nutná k to-

mu, aby se pro nedostatek peněz nemuselo 

znovu přistupovat k selekci nemocných lidí.

A také, jak veřejnost (i část té lékařské) 

přesvědčit, že o zdraví se musí lidé starat 

sami, že stát to za ně neudělá? A navíc, že 

součástí této péče je i investice do zdraví?

Chceme zdravotním pojišťovnám dát 

možnost nabídnout svým klientům takové 

zdravotní plány, které budou zahrnovat např. 

bonusy za zdravý životní styl. Pojišťovny jsou 

klíčovým hráčem naší reformy. To ony musí 

vést své klienty k odpovědnosti za jejich zdra-

ví a k chápání hodnoty, které stojí.

Tvrdíte, že jste neměnili nároky na lá-

zeňskou péči. I lidé, kteří bez problémů 

sportují, dostávají každoročně třítýdenní 

lázeňskou léčbu gratis. Stačí mít šikov-

ného lékaře s razítkem... 

Zatím neplánujeme zásadní změnu v lázeňské 

péči a je plně na zdravotních pojišťovnách, aby 

si hlídaly úniky peněz, zkrátka aby dokázaly 

identifikovat „šikovného lékaře s razítkem“.

ZDRAVOTNICTVÍ

F
o

to
: 
J
á
c
h
ym

 K
lim

e
n
t,

 S
h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

který se rozhodl 
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SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ 
MÁ DVĚ PODIVUHODNÉ 
RARITY. JSOU JIMI KUBA 
A ČESKÁ REPUBLIKA. 
KUBA, KTERÁ MÁ 
NEJVÍCE LÉKAŘŮ NA 
SVĚTĚ V PŘEPOČTU NA 
OBYVATELE (TÉMĚŘ 
6 NA 1000 OBYVATEL, 
ČR CCA 3) A NEJLEPŠÍ 
POMĚR CENA/VÝKON. 
TO ZNAMENÁ, ŽE PROTI 
OSTATNÍM ZEMÍM ZA 
TŘETINOVÉ NÁKLADY 
DOKAZUJE OBDOBNÉ 
VÝSLEDKY VE ZDRAVÍ 
OBYVATEL. A MAJÍ TO 
ZADARMO! A PAK ČESKÁ 
REPUBLIKA, KDE KAŽDÝ 
OBČAN NAVŠTÍVÍ LÉKAŘE 
PRŮMĚRNĚ TŘINÁCTKRÁT 
ZA ROK (1. NA SVĚTĚ), 
ZÁROVEŇ KAŽDÝ Z NÁS 
OBDRŽÍ OD LÉKAŘE 
TÉMĚŘ 10 RECEPTŮ 
ZA ROK (1. NA SVĚTĚ), 
KAŽDÝ ČECH PRŮMĚRNĚ 
PROMARODÍ SKORO 
36 DNŮ (TÉMĚŘ NEJVÍC 
NA SVĚTĚ) A NAKONEC 
– ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ 
MÁ JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH 
PROCENTUÁLNÍCH PODÍLŮ 
VÝDAJŮ NA LÉKY NA 
SVĚTĚ – OKOLO 25–28 % 
VŠECH PROSTŘEDKŮ NA 
ZDRAVOTNICTVÍ (PRŮMĚR 
V EU JE OKOLO 16 %). 
A MÁME TO TAKÉ (TÉMĚŘ) 
ZADARMO!  
JAK JE TO VLASTNĚ 
MOŽNÉ A JAKÁ JE 
VIZE ZDRAVOTNICTVÍ, 
O TOM JSME HOVOŘILI 
S MINISTREM 
ZDRAVOTNICTVÍ 
MUDR. TOMÁŠEM 
JULÍNKEM. 

Štír, 
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ZDRAVOTNICTVÍ

Absolvoval LF Masarykovy 
univerzity v Brně – obor vše-
obecného lékařství. 
Atestace v oboru anesteziologie 
a resuscitace, studium MBA na 
Nottingham Trent University. 
Praxi zahájil jako sekundární 
lékař v OÚNZ Svitavy. Postupně 
působil ve FN U sv. Anny v Brně, 
od r. 1991 byl primářem ARO 
a poté ředitelem Nemocnice 
s poliklinikou Ivančice. Členem 
ODS je od roku 1996, o dva roky 
později byl zvolen senátorem. 
Hovoří anglicky a rusky. Je 
ženatý, otec dvou synů. Hraje 
basketbal, donedávna ještě 
městský přebor v Brně, dnes 
spíše jen se staršími pány. Má 
rád hudbu, poslouchá třeba 
Leonarda Cohena, Norah Jone-
sovou nebo Hanu Hegerovou.

Tomáš Julínek (51)

„Tvrdím, že být 

praktickým lékařem je 

výborný džob. Řekněte mi 

jiného podnikatele v této 

zemi, který má stálou 

klientelu a jistý příjem.“

R
E

F
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R
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Y

„Lékařská komora je prodlouženou hlás-

nou troubou bonmotů Davida Ratha.“ 

Kdo je podle vás vzorem pro Česko v ře-

šení péče o zdraví a proč?

Neexistuje jeden univerzální vzor. Všechny vy-

spělé státy jsou postaveny před stejné výzvy: 

stárnutí populace, stále dražší medicínské 

technologie, rostoucí očekávání obyvatelstva, 

limitovanost veřejných zdrojů apod.

Z jakých zemí jste čerpali zkušenosti, 

nebo zase jdeme nějakou specificky čes-

kou cestou?

Zajímají nás konkrétní řešení uplatněná v růz-

ných zemích. V Evropě jsou pro nás inspira-

tivní například Nizozemsko nebo Švýcarsko 

a samozřejmě také Slovensko.

Určitě nalezneme některé velmi zajímavé zku-

šenosti v USA, např. v Kalifornii.

Ekonomové v medicíně říkají: vyděláváme 

na vás peníze, abychom vás mohli co nej-

lépe léčit. Jednoduše řečeno: teď zaplať 

za paralen aby až ti opravdu něco bude, 

jsi měl na kvalitní a špičkovou léčbu. 

Tento princip by si měl opakovat každý z nás. 

Když se zeptám nějakého občana, jestli se mu 

chce platit za léky, zpravidla zaváhá a spíše 

řekne, že ne. Když se ho ale zeptám, zda je 

ochoten dát 15 Kč za paralen nebo 30 Kč za 

návštěvu lékaře, ale současně mít jistotu, že 

když onemocní rakovinou, nebo ho postihne 

infarkt, dostane se mu rychle té nejmoderněj-

ší dostupné léčby, myslím si, že už nebude 

váhat.

V Česku ale mají peníze tendenci podiv-

nými způsoby mizet. Jak bude postaráno 

o transparentnost a kontrolu nad vybraný-

mi penězi? 

Zdravotní pojišťovny nebo zdravotnická 

zařízení fungující jako normální podnikatelské 

subjekty působící ve zdravotnictví budou mít 

zájem růst, rozvíjet se, a proto nebudou mít 

důvod vyvádět peníze mimo sektor. Navíc, zá-

konem zřídíme nezávislý dohled nad zdravot-

ními pojišťovnami, takže vybrané peníze budou 

pod důslednou kontrolou.

PACIENT ZÁKAZNÍKEM, 

LÉKAŘ PODNIKATELEM

Klientskou orientaci, základní princip 

podnikání, chcete prosadit i ve zdravot-

nictví. Kdy ale, podle vás, bude český 

pacient skutečný zákazník?

Věřím, že brzy. I tolik kritizované regulační 

poplatky jsou první vlaštovkou klientského 

vztahu. Ekonomové tvrdí, že přestože si 

pacienti nemohou hradit léčbu v plné výši, ale 

vytáhnou ze své peněženky alespoň drob-

nou částku, která signalizuje, že zdravotní 

péče něco stojí, už se nespokojí s pasivní rolí 

prosebníka. Poplatky jsou ale jenom prvním 

krokem. Konkurence transformovaných zdra-

votních pojišťoven a konkurence poskytovatelů 

zdravotní péče logicky povede ke stavu, kdy 

bude pacient v českém zdravotnictví váženým 

zákazníkem.

Dokážou se současní lékaři proměnit 

a opravdu se chovat k pacientům jako ke 

klientům? Očekáváte podporu od ČLK?

Od současné lékařské komory neočekávám 

už vůbec nic. Stala se jenom prodlouženou 

hlásnou troubou bonmotů Davida Ratha. 

Samotní lékaři ale reformu zvládnou i bez ČLK. 

Budou se sice bát každé nové změny, ale brzy 

pochopí, že jim nezbývá, než se přizpůsobit. 

Významný chirurg Pavel Pafko naopak 

razí názor, že pacient nemůže mít s léka-

řem partnerský vztah. „Mohu pacientovi 

nabídnout sto variant léčby, ale on nemá 

léta medicinské praxe. Propagovaný part-

nerský vztah lékař–pacient nikdy nemůže 

být rovnocenný,“ řekl chirurg před časem 

na semináři v Senátu. 

Myšlenka partnerství lékaře s pacientem 

vychází z uvědomění si významu kompetencí 

každého z nich. Lékař je samozřejmě kompe-

tentním znalcem medicíny, diagnostiky a léčby. 

Pacient je ale tím nejlepším znalcem svého 

vlastního těla. Je svéprávnou bytostí, která je, 

až na výjimečné situace, schopna rozhodovat 

o svém osudu.

Zatím u nás hodně platí, že praktický 

lékař je víceméně „dispečer“ a léčí až 

specialista.

Posílení tzv. primární péče bude logickým 

průvodním znakem reformy. Každá zdravotní 

pojišťovna si jistě snadno spočítá, co se jí 

vyplatí.

Znamená to, že se lékař musí stát „pod-

nikatelem“ a že se bude muset mnohem 

víc starat?

Tvrdím, že být praktickým lékařem je výborný 

džob. Řekněte mi jiného podnikatele v této 

zemi, který má stálou klientelu, již nemusí vy-

hledávat, a jistý příjem. Mnozí z nich již svého 

podnikatelského ducha projevili, v jiných ještě 

dřímá.

Jaký by podle vás vůbec měl být plat 

lékaře?

Nerad odpovídám na tuto otázku. Jakého lé-

kaře máte na mysli? Špičkového, průměrného, 

nedostatkové specializace?

Odvolal jste už ředitele několika fakult-

ních nemocnic a učinil je osobně zodpo-

vědné za dlouhodobé zadlužování nemoc-

nic. Má to smysl, když předtím „zpívali“ 

podle jiných not?

Důvody těch odvolání byly širší. Noty měli 

všichni stejné. A přesto jsou někteří ředitelé 

lepšími manažery a jiní horšími. 

Byl jste ředitelem nemocnice v Ivančicích, 

takže máte zkušenost i z manažerské 

funkce. Vysvětlete mi, jak je možné udělat 

třeba miliardovou „sekeru“, aniž to vůbec 

někomu vadí?

Mám zkušenosti z funkce ředitele, ale nikoliv 

s vytvářením miliardových „seker“. Pokud ale 

někdo dosazuje do ředitelských křesel své 

kamarádíčky a ne schopné manažery, nezbývá 

mu, než se tvářit, že mu dluhy nevadí. Já další 

takové zadlužování tolerovat nehodlám.

V Česku chybějí privátní zdravotní zaříze-

ní. Kdy stát stanoví jasné podmínky pro 

jejich rozvoj?

Privátní zdravotnická zařízení u nás samozřej-

mě jsou. Ale souhlasím, že je nutné vytvořit 

stabilní prostředí už proto, že podnikání ve 

zdravotnictví je během na dlouhou trať. Při-

pravujeme dvanáct zásadních zákonů, které 

mimo jiné už v tomto volebním období zakotví 

jasná pravidla pro všechny subjekty pohybující 

se na regulovaném trhu zdravotních služeb. Ať 

už je jejich právní a majetková forma jakákoliv.

Myslíte si, že řešením je vstup velkých 

investorů? 

Jedním z nejlépe prosperujících uskupe-

ní takového typu je Chrenkův Angel, který 

vlastní téměř desítku zdravotnických zařízení 

na severní Moravě a zaměstnává více než 

čtyři a půl tisíce lidí. Všechny razí podobnou 

strategii: vedle základní péče budují profilové 

obory, ve kterých se snaží vyniknout. A všech-

ny nemocnice, dřív vesměs ztrátové, tvoří 

zisk. Daří se jim realizovat dobrý podnikatelský 

záměr a dokazují, že soukromý vlastník přináší 

kvalitu klientům a jistotu zaměstnancům i ve 

zdravotnictví.

Neobsazený trh zdravotní péče je plný 

příležitostí. Kde vy osobně vidíte „prostor 

na trhu“? 

Zdá se mi důležité neuvažovat v zajetých klišé. 

Například, že nemocnice musí mít tolik a tolik 

primariátů. Ten, kdo se dokáže více soustředit 

na potřebnost služeb, které chce nabízet, 

může překročit obvyklá schémata a provozo-

vat např. jednu nebo více menších komunit-

ních nemocnic. Určitě však vědí podnikatelé 

lépe než ministr, kde je prostor pro další růst.

Mám vizi. Jako podnikatelka, která si 

váží svého času, jdu k lékaři. Ten mě 

objedná na 11.00, opravdu mě v 11.00 

přijme. Postará se o mne jako o klienta, 

nabídne různé alternativy léčení – od 

základního až po příplatkový nadstan-

dard. Kdy si myslíte, že se tato vize stane 

realitou?

Doufám, že co nejdříve, ještě v tomto volebním 

období. Možná, že se s podobným přístupem 

někde setkáte už teď s tím, že naše reforma 

se opírá o zdravotní pojišťovny a měly by to 

být ony, kdo vám nabídnou různé zdravotní 

plány s různou mírou vaší finanční spoluúčasti. 

S lékařem pak budete řešit otázku výběru 

z různých možností léčby, ale v závislosti na 

„profilu“ vašich předplacených služeb.

REFORMÁTOR JULÍNEK 

Pane ministře, pustil jste se do nejméně 

populární reformy u nás. Proč? Je to také 

tak rochu vaše osobní bitva?

Vždy jsem se v oblasti zdravotnictví angažo-

val a tuto reformu považuji za osobní výzvu. 

Nejsem ten ministr zdravotnictví, který nedělá 

žádné změny a dříve či později mu nějaký 

neřešený problém přeroste přes hlavu. Věřím si 

natolik, že se o popularitu nebojím.

Jste narozen ve znamení Štíra. Sedí na 

vás, že jste bojovník k pohledání, kte-

rý jakmile si něco 

usmyslí, nic ho ne-

zastaví a má potřebu 

věci měnit?

Ano, to je docela přesné. 

Tahle charakteristika sedí 

i na Štíra Julínka.

V roli ministra zdra-

votnictví se lékaři stří-

dají jako na běžícím 

pásu. Není to místo prestižního postu spíš 

obyčejná past na doktory?

Je to možná past na každého, kdo není 

připraven. Já jsem si však před příchodem na 

ministerstvo reformu odpracoval. Přivedl jsem 

si kvalitní tým špičkových odborníků, o které 

se mohu opřít.

Co byste jako MUDr. Julínek doporučil 

pacientu Julínkovi, nyní se nacházejícímu 

ve velkém presu a předpokládám ne-

správné životosprávě?

Vyčinil bych si za to. To ovšem mohu udělat 

pouze jako lékař Julínek k pacientovi Julín-

kovi. Obecně si to lékař k pacientovi dovolit 

nesmí.

Mimochodem, vzhledem k českému pr-

venství ve spotřebě piva na hlavu, čelním 

místům i ve statistikách spotřeby tvrdého 

alkoholu a taky k naší proslulé „vysoko-

oktanové“ stravě, nemají Češi docela tuhý 

kořínek? 

Já bych na tuhý kořínek nespoléhal. Např. 

naše nechvalné prvenství v rakovině tlustého 

střeva jasně dokazuje, že se nezdravý životní 

styl opravdu nevyplácí.

Alena Štrobová–

5 ZÁSADNÍCH 
KROKŮ REFORMY 
ZDRAVOTNICTVÍ

•  Od 1. ledna 2008 úhrada 
léků podle norem EU, 
zavedení regulačních 
poplatků pacientů (jejich 
výše je v diskuzi), upřes-
nění rozsahu péče hraze-
né z veřejného pojištění.

•  Zásadní změna role 
zdravotních pojišťoven: 
změní se v akciové spo-
lečnosti, které budou mít 
volné ruce k uzavírání 
smluv se zdravotnickými 
zařízeními.

•  Nový klientský přístup: 
klient uzavře smlouvu 
s pojišťovnou, vybere si 
pojistný program; pojiš-
ťovna povede jeho osob-
ní účet a bude sledovat, 
jakou částku má k dispo-
zici a zda si může dovolit 
příslušnou léčbu.

•  Kroky pojišťoven bude 
kontrolovat specializova-
ný úřad na vládní úrovni.

•  Transformace fakultních 
nemocnic v univerzitní, 
transformace vybraných 
nemocnic na akciové 
společnosti.
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ZDRAVOTNICTVÍ

TÉMA

dobře ani poskytovatelům péče, ani jejich klien-

tům. Pacienti by měli vstupovat do hry jako běžní 

zákazníci, a to navzdory faktu, že jejich postavení 

se v porovnání s jinými ekonomickými disciplína-

mi poněkud liší. Potíž je v tom, že nejpočetnější 

klientelu nynějších investorů tvoří dezorientovaní 

starší lidé, jejichž postoje a názory vyhnětlo 

socialistické zdravotnictví. Mají svobodnou volbu 

lékaře, ale netuší, podle jakých kritérií ho mají 

vybrat. Mohou si zvolit pojišťovnu, ale nabídky se 

jedna druhé podobají jako vejce vejci. Zdravotnic-

ká péče je sice bezplatná, ale pokud se pacient 

chce třeba léčit jinak nebo jindy, pomůže jenom 

úplatek.

Rozdíly v poskytovaných službách přitom mohou 

být zcela zásadní. Pro ilustraci postačí například 

poprask, který způsobil významný český onkolog 

Jiří Vorlíček. Jako předseda České onkologické 

společnosti použil k hodnocení nemocnic data, 

která kliniky odesílají do národního registru. Údaje 

byly alarmující; pacienta s rakovinou čekalo buď 

deset let života, nebo jenom dva. Záleželo na 

tom, na jakém pracovišti se léčil.

Ustláno na růžích ovšem nemají ani podnikatelé, 

kteří jsou poskytovateli zdravotní péče. Mohou 

si pouze vybrat, do jaké části širokého spektra 

zdravotnických služeb budou investovat. Na 

jednom konci oboru leží základní, neodkladná 

lékařská péče, jejím protějškem na konci druhém 

je alternativní medicína, lázeňské, kosmetické 

a ubytovací služby nebo třeba léčba impotence či 

zkrášlovací operace.

Kdo v tom umí chodit, pouští zdravotnictví žilou. 

Možností je víc než dost. Velké oblibě se těší 

zejména investice. „Nemocnice si například pořídí 

drahé vybavení zobrazovací technikou, třeba 

přístroj pro mamografii, CT nebo magnetickou 

rezonanci. Pojišťovna nákup zaplatí, přestože jde 

o závratné částky,“ vysvětluje primář a šéf Centra 

klinické imunologie Martin Nouza. Z Japonska, 

jehož zdravotní systém je spolu s francouzským 

hodnocen jako nejlepší, si však přivezl jinou zku-

šenost. „Nákup drahého vybavení tam obstarává 

hromadně v podstatě jenom jedna firma. Díky 

objemu a lukrativnosti takových zakázek získá 

podstatně nižší cenu,“ dodává. V Česku však 

vládnou jiná pravidla. Pořizování investic 

často provází korupce, veřejně se 

hovoří o provizi tři až pět procent 

z ceny. Slevy tedy nejsou 

žádoucí. Na tom, jak bude přístroj využíván a zda 

jej bude obsluhovat kvalifikovaný personál, příliš 

nezáleží. Peněz je spousta a do systému stále 

přitékají další.

Think Big

Navzdory nepříliš přátelským podmínkám však 

podnikání ve zdravotnictví vynáší. Češi a Mo-

ravané jsou totiž zvyklí chodit k lékaři. V České 

republice je v porovnání s evropským průměrem 

počet návštěv ordinace dvojnásobný a podle 

statistik přijde každý obyvatel ČR k lékaři víckrát 

než jednou za měsíc.

Nejtěžší pozici mají pochopitelně provozova-

telé malých privátních klinik. Při vstupu na trh 

se musí probít složitým procesem registrace 

a uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, 

ale tím jejich trable zdaleka nekončí. Práci jim 

ztrpčují především pravidla nestabilního systému. 

„Nechají vás pracovat a obracet každou korunu. 

Nakonec vám oznámí, že jste překročili náklady 

na léky a vyžádanou péči, což je například práce 

laboratoří. Částku, o kterou tak přijdete, ovšem 

vypočítají zpětně s ročním zpožděním. Můžete 

svůj rozpočet sebelépe vybalancovat, ale pak vás 

ochromí podobný zásah a následná regulace. 

Přitom pokud jde například o vyžádanou péči, 

laboratoře z ní velmi dobře žijí, ale rozdíl zaplatíme 

my, bez možnosti se jakkoli bránit,“ líčí své tram-

poty primář Martin Nouza.

V současném systému je proto výhodné podni-

kat ve velkém. Uvědomil si to například spolu-

majitel Třineckých oceláren Tomáš Chrenek, ale 

angažují se i další silné finanční skupiny jako J&T 

nebo Penta 

Investments. 

Tomáš 

Chre-

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SE PODOBÁ PŘETOPENÉMU 

KOTLI. PŘESTOŽE SCHOPNÝM PODNIKATELŮM 

INVESTICE PŘINÁŠEJÍ SLUŠNÝ ZISK, NEPŘESTÁVÁ 

PLATIT, ŽE VSTUP DO TOHOTO OBORU OBČAS 

PŘIPOMÍNÁ PROCHÁZKU SMRKOVÝM HOUŠTÍM.

Po pádu komunistického režimu se zákonodár-

cům podařilo zdravotnictví elegantně převést do 

nových podmínek. Transformace přídělového 

systému v regulovaný trh proběhla bez vážných 

otřesů a vytvořila příznivé startovní podmínky pro 

nástup další etapy. Druhé dějství se však nikdy 

nekonalo. Zdravotnictví usnulo věčným spánkem 

a proměnilo se v zanedbaný obor, který zaneslo 

pokrytectví a korupce.

Trh? Dobrý sluha, zlý pán

Ve všech vyspělých zemích představuje zdra-

votnictví svět sám pro sebe. V jeho ekonomice 

se střetává příliš mnoho různých zájmů, cílů 

a potřeb. Jejich vzájemné působení je natolik 

komplikované, že je nelze vymezit ani tím nej-

lepším plánováním. Důležitou roli proto hraje trh. 

Hledá nové možnosti a řešení, dokáže prokrvit 

efektivitu a přizpůsobí služby potřebám zákazní-

ků. Trh ve zdravotnictví se ovšem podobá ohni; 

je dobrý sluha, ale zlý pán. Ve všech vyspělých 

ekonomikách má proto zdravotní péče podobu 

kompromisu mezi solidárním a tržním systémem.

V porovnání s okolními zeměmi má české 

zdravotnictví několik pozoruhodných zvláštností. 

Především vyniká velmi malým podílem přímé 

spoluúčasti pacientů, který má samozřejmě 

logický důsledek – výdaje na léky představují 

zhruba 28 procent z celkových nákladů na zdra-

votní péči. V zemích EU je tato hodnota poloviční 

a pohybuje se v průměru kolem 16 procent. Další 

kuriozitou je skutečnost, že v systému prakticky 

úplně chybějí nadstandardní služby. Seznam 

výkonů, které jsou zdravotnická zařízení povinna 

poskytovat, je totiž natolik všeobjímající, že 

zahrnuje téměř všechny služby a žádnou definicí 

standardu se nezabývá. Je téměř zbytečné 

připomínat, jakou překážkou je tato skutečnost 

pro většinu podnikatelů.

České zdravotnictví se včas nedokázalo zbavit 

podobných reliktů socializmu, a je proto patrně 

nejsolidárnějším systémem na světě. Pokud má 

ovšem solidární péče fungovat, nesmí postrádat 

přímou odpovědnost regulátora vůči občanům. 

O něčem takovém si však obyvatelé České 

republiky mohou nechat jenom zdát. Manage-

menty zdravotních pojišťoven rozhodují prakticky 

o každé koruně, která projde systémem, ale tato 

rozhodnutí se odehrávají za zavřenými dveřmi. 

Nikdo za ně není odpovědný. Držitelé těchto ne-

vídaných pravomocí jsou prakticky neodvolatelní 

a poskytovatelům péče přisuzují roli bezbranných 

vazalů.

Pacient je zákazník

V prostředí současného systému se tak nežije 
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MUDr. & MUDr., s. r. o.

5000 Kč 8000 Kč 12 000 Kč

15 000 Kč 6000 Kč 11 000 Kč

3000 Kč 18 000 Kč 4000 Kč

8000 Kč 2000 Kč 10 000 Kč

11 000 Kč 14 000 Kč 4000 Kč

6000 Kč 17 000 Kč 9000 Kč

9 000 Kč 13 000 Kč 2 000 Kč

Kdo v tom umí chodit, 

pouští zdravotnictví 

žilou. Možností je 

víc než dost. Velké 

oblibě se těší zejména 

investice.
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nek vstoupil na trh v roce 2005, když se stal 

akcionářem a předsedou dozorčí rady spo-

lečnosti Agel. Holding, jehož dalšími akcionáři 

jsou kyperská společnost Ariglia Properties, 

Martin Polach a Roman Dudys, dnes vlastní 

téměř desítku zdravotnických zařízení na severní 

Moravě a zaměstnává více než čtyři a půl tisíce 

lidí. Investice zhruba tři čtvrtě miliardy korun se 

Chrenkovi a jeho partnerům rozhodně vyplatila. 

Všechny firmy v uskupení jsou ziskové a Agel je 

dnes největší soukromou zdravotnickou firmou 

nejenom v ČR, ale patrně i v postkomunistických 

zemích.

Vyberte si produkt

Pokud zdravotnické zařízení uzavře smlou-

vy s pojišťovnami, musí respektovat cenové 

regulace a nemá možnost vybírat žádné peníze 

navíc. Je přirozené, že taková spolupráce není 

žádný med. Menší nebo středně velké pracoviště 

pak často nemá žádnou rozumnou volbu. Může 

nanejvýš omezit kvalitu péče, žít na hranici krachu 

nebo šidit pojišťovny. Ty zase na oplátku neplatí 

zdravotnickým zařízením a do hry vstupují neko-

rektní ekonomické metody, jako je například velmi 

oblíbená odložená doba splatnosti závazků. Tato 

podivná bilance sice udržuje systém v rovnováze, 

ale zároveň i v permanentní krizi.

Proto mnozí investoři raději sáhnou ke komerč-

nímu modelu bez smluv s pojišťovnami. Stačí 

vybrat nadějný produkt, postarat se o marke-

ting a udržovat v povědomí brand. „Předností 

naší nabídky je naprostá diskrétnost. Nemá-

me omezené ordinační hodiny, pacient si 

může vybrat den i hodinu ošetření a ne-

musí se obávat, že v čekárně potká 

souseda nebo kolegu z práce,“ 

říká jednatelka izraelské 

firmy On clinic Hedvika 

Frťalová. 

On clinic se v Praze 

a v Brně zabývá 

léčbou po-

ruch erekce, hemoroidů a lupénky a na českém 

trhu působí od roku 1997. Společnost vlastní 

více než 80 dalších poboček v Evropě, v Austrálii, 

v Mexiku a v Izraeli.

On clinic je typickým modelem léčby v mana-

žerském stylu. Jejími klienty jsou lidé z vyšších 

příjmových skupin, kteří trpí chronickým nedo-

statkem času. Tento trend se podařilo zachytit 

i celé řadě dalších společností, které nabízejí 

pojištěním nehrazené laserové oční operace, 

rehabilitační a masážní programy, léčbu únavy či 

obezity, plastické operace nebo třeba tělocvik pro 

nastávající maminky.

Trh plný příležitostí

Neobsazený trh je prozatím plný příležitostí 

a záleží jen na kreativitě investorů. Zajímavou 

novinkou je například služba Doktor nonstop, 

která se v Praze rozběhla letos v březnu. Nabízí 

placenou lékařskou návštěvní službu klientům, 

jejichž zdravotní potíže nejsou mimořádně zá-

važné a nepředstavují ohrožení života. „Lékařské 

pohotovosti mají v každé části metropole jiné 

telefonní číslo a pacientům to komplikuje život. 

V žádném případě ale nejsme náhradou a kon-

kurencí záchranné služby,“ vysvětluje šéf Doktora 

nonstop Rudolf Foglar. Na telefonním čísle 1231 

jsou k dispozici lékaři pro děti i pro dospělé, 

kteří k nemocným přijíždějí nejdéle do 90 minut. 

Jednorázová návštěva přijde na 2310 korun, 

ale Doktor nonstop nabízí i klientský program. 

Například čtyřčlennou rodinu pak přijde roční 

předplacená péče na 2900 korun a částku lze 

uhradit i měsíčními splátkami ve výši 240 korun.

Velmi úspěšně si vedou i lázně. Kromě pobytů 

hrazených pojišťovnami přicházejí s pestrou 

nabídkou relaxačních a ozdravných programů. 

V jejich areálech klienti najdou hotelové ubytování, 

restaurace i golfová hřiště. V registru je v sou-

časnosti zapsáno celkem 85 lázeňských zařízení. 

Největším počtem se může pochlubit karlovarský 

kraj, kde sídlí 47 lázeňských domů. V roce 2006 

lázně navštívilo zhruba 330 tisíc klientů; celé dvě 

třetiny z nich si platily lázeňskou péči i stravu 

a ubytování. Počty samoplátců přitom rok od 

roku rychle rostou, a balneologie se tak stává 

velmi lukrativním oborem.

Podobná nabídka však není zcela závislá na 

umístění v tradičních lázeňských lokalitách. 

Například přímo uprostřed metropole již deset let 

působí soukromá klinika GHC, která se proslavila 

metodou komplexního screeningu a určová-

ním skutečného biologického stáří organizmu 

i jednotlivých orgánů. Kromě dalších léčebných 

metod nabízí i rozsáhlou kolekci manažerských 

programů pro zlepšení kondice a zdraví, včetně 

několikadenní pobytové kúry.

Budoucnost je ve hvězdách

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a jeho tým 

vizi o budoucnosti zdravcotnictví má. Jestli se 

ji podaří prosadit, je ale v tomto okamžiku ve 

hvězdách. Rozhodně by však, ať se to někomu 

líbí, nebo nelíbí, podnikatelé měli mít jednodušší 

přístup na zdravotní trh. „Soukromý sektor je 

efektivní a dobře funguje i jinde ve světě. Zisk není 

překážkou, ale výhodou,“ domnívá se mluvčí mi-

nisterstva Tomáš Cikrt. V USA i v některých jiných 

zemích je část nákladů na zdravotní péči odeči-

tatelnou daňovou položkou. Má to svůj nemalý 

význam – člověk pak do svého zdraví investuje 

a stát na tom jen ušetří. Ovšem jaká opravdu 

bude česká cesta za zdravím, zatím nikdo přesně 

neví. Možná bude třeba povolat Dr. House, ten si 

umí poradit i s takřka nevyléčitelnými případy. 

Ivan Novotný

TÉMA

Zdravotnictví ČR v číslech

Rok    2000  2005

Zdravotnická zařízení  25 405  27 488

Státní zařízení   804  262

Privátní zařízení   24 368  26 756

Nestátní zařízení (kraje)  –  265

Nestátní zařízení (obce, města) 233  270

Zdroj: ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

ZÁSAH NA KOMORU

Sáhnout na zdravotnictví je vždycky těžké, 

protože jde o život. Nechat zdravotnictví bez 

reformy, když se neefektivně dáví penězi jako 

u nás, je také nebezpečné. Statistiky ukazují, 

že tři čtvrtiny lidí u nás jsou pro změnu finan-

cování zdravotnictví a stejné procento lidí je ale 

proti tomu, aby něco museli platit. Nic nového 

pod sluncem. Žít chceme všichni, platit, pokud 

možno, co nejméně. 

Poslouchal jsem nedávno v rádiu poslance ODS 

Cabrnocha, prý spoluautora reformy zdravotnic-

tví. Vysvětloval všechny kroky poklidným hlasem 

a mentorsky mručel tradiční poučky. O tom, jak 

soukromý vlastník se o nemocnice bude starat 

lépe než stát, a když nebude, tak ho pak čekají 

strašné sankce. Jako například penále. Známe. 

Teoretické hypotézy. Je to něco, jako přečíst si 

brožuru pravidel ledního hokeje a pak skočit na 

led. To překvapení, když vás protihráč vezme 

hokejkou po obličeji! V pravidlech o tom nebylo 

ani slovo! A rozhodčí to překvapivě nepíská! 

Neviděl? Nebo nechtěl vidět? 

Podnikání ve zdravotnictví není regulérním pod-

nikáním. Už proto ne, že řadu výkonů a úkonů 

platí zdravotní pojišťovny a ceny stanovuje stát. 

Čili jde o podnikání se státem, jednu z nejne-

bezpečnějších disciplín vůbec. Stejně jako stát 

nemůže být příliš dobrým vlastníkem, nemůže 

být ani dobrým obchodníkem. Na rozdíl od 

soukromého podnikatele nerozhoduje o svých 

penězích, ale o anonymních číslech. Proto 

často platí mnohem víc, než je cena tržní, často 

také těm, kteří nejsou zdaleka nejlepší v obo-

ru, zato zdatní v korupci. Džungle úředníků 

a bankovkožravých poslanců, vyhladovělá po 

penězích bokem do jejich kapes, je pak schop-

na prostřednictvím komisí, výběrových řízení 

a jiných instrumentů poslat peníze právě tam, 

odkud jim zpátky něco nateče.

Na jednu stranu jsem přesvědčen, že bez 

nějakých poplatků to nepůjde. Peněz je málo 

a moderní zdravotnictví přináší denně nové léky, 

zákroky, a je tak schopno účinněji léčit mnohá 

onemocnění, ovšem také za nové ceny. Kromě 

ceny je u zdravotnictví klíčovou věcí také kvalita 

lékařské péče. Za socializmu byla zdarma pro 

všechny (kromě flašek alkoholu navíc, které 

dával každý každému), často tomu také odpo-

vídala i kvalita péče. Bohužel z té doby máme 

zhoubný, kolektivní návyk, že nejen zdravotnic-

tví by mělo být zadarmo, ale také, že bychom 

se měli mít všichni tak nějak stejně. 

I bohatší a vyspělejší země, než jsme 

my, zápasí s problémem, jak zdravot-

nictví financovat. Nevím, který vzor si 

vzali autoři našich reformních pokusů 

za svůj. Švýcarský? Rakouský? Jen 

proboha ať to není český unikát, 

protože to umřeme na souchotiny 

a finanční vyčerpání zároveň. Navíc je 

nutné brát v úvahu, že řada zahra-

ničních vzorů se pro nás nehodí, pro-

tože ve většině zemí se zdaleka tolik 

nekrade, nekorumpuje jako u nás. 

A je tu také problém zisku. Ten patří 

přirozeně k podnikání, ale může být 

velmi nepřirozeným elementem ve 

zdravotnictví. S komplikovaným one-

mocněním se mohou stát báječnou 

finanční příležitostí pro zdravotnic-

ké zařízení, ale také nežádoucím, 

prodělečným elementem. K tomu 

nutno přičíst tradiční českou etickou 

základnu, tedy krutý, bezohledný 

tah za penězi. A hned mě pobolívá 

v podbřišku. Ovšem pokud někdo 

hospodaří dlouhodobě s prodělkem, 

stejně tak není možné, aby nezanikl. 

K tomu si občas přečtu nepovzbudi-

vé zprávy, jak naši lékaři odcházejí do 

zahraničí a my se pokoušíme přilákat 

například doktory z Rumunska. Nic 

proti Rumunům, ale představa, že mi 

doktor česky nerozumí a na základě 

mého ukazování si na břicho a au-

tentického vzdychání se rozhodne 

pro operaci, mě příliš neuklidňuje.

Ovšem jako první předpoklad k usku-

tečňování jakýchkoli reforem – a ve 

zdravotnictví zejména – platí, že je na 

ně potřeba politická síla. Buď daná vo-

lebním výsledkem, nebo vyjednáním ve 

sněmovně. První se nestalo a obávám 

se, že druhé se nepodaří. Takže nás 

možná čeká buď kočkopes, či jen čirá 

hádanice bez efektu.

Dvě věci platí ale pořád: Nejméně 

pocítí nedostatky zdravotnictví ti, 

co jsou zdraví. A také to, že život 

koupit nelze. 

V tomto čísle je také rozhovor s mi-

nistrem Julínkem. Mluvil jsem s ním 

v Uvolněte se a tehdy prokázal, že 

o principu fungování akciové společ-

nosti (na které se převádějí nemocni-

ce), neví nic. K mému úžasu. Takže 

ty bolesti v podbřišku se stupňují.

Jan Kraus

SVĚT PODLE KRAUSE

Bolesti 
v podbřišku se 
stupňují 

„Máme zhoubný návyk, že nejen zdravotnictví by mělo být 

zadarmo, ale také, že bychom se měli mít všichni stejně.“
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Dr. House léčí nevyléčitelné choroby... 

„Soukromý sektor 

je efektivní a dobře 

funguje i jinde ve světě. 

Zisk není překážkou, 

ale výhodou.“



str. 22 str. 23květen 07 ZDRAVOTNICTVÍ

TÉMA

F
o

to
t:

 a
rc

h
iv

 R
o
g
e
ra

 S
c
h
w

a
rz

e
, 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

To, že čeští doktoři už několik let odcházejí 

pracovat do zahraničí, není žádným tajem-

stvím. Z nemocnice Milosrdných Bratří v Brně 

odešli během posledního roku do zahraničí 

dva lékaři, oba se dvěma atestacemi, tedy 

nejvyšší kvalifikací v oboru. Na místo jednoho 

z nich byla přijata lékařka bez atestace ze 

Slovenska, náhrada za druhého se stále hledá. 

Chirurgickou a ortopedicko-traumatologickou 

kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohra-

dy za stejné období opustili také dva lékaři; 

jeden odešel pracovat do Německa, druhý do 

Anglie. Třetí se k odchodu chystá. 

„V lékařských kruzích už se začíná situace 

u nás označovat termínem ,zdravotnická 

poušť‘,“ říká prezident České lékařské komory 

Milan Kubek. Komora nemá podchycený přes-

ný počet lékařů, kteří odešli. V současné době 

jich v zahraničí působí víc než tisíc. 

Situaci našeho zdravotnictví do jisté míry za-

chraňují ještě horší poměry ve zdravotnickém 

rezortu na Slovensku. Právě odtud přichází 

nejvíce „náhradníků“. „Existují samozřejmě 

výjimky, ale většinou přicházejí lidé bez ates-

tací a bez profesní specializace,“ říká doktor 

Kubek. „Pro mnohé z nich je Česko jenom 

předstupeň na cestě do země zaslíbené. 

U nás získají kvalifikaci, dodělají si atestace 

a je skutečně velká pravděpodobnost, že po-

tom odejdou dál na západ. Ale přiznejme si, že 

bez slovenských doktorů by v řadě nemocnic 

musela některá oddělení zavřít.“

České doktory vyhání z českých nemocnic 

mizerné platy a špatné pracovní podmínky. 

Od začátku tohoto roku platí ve státních 

nemocnicích nová stupnice platových tarifů 

vydaná ministerstvem zdravotnictví. Nejvyšší 

plat, jakého může lékař podle této směrnice 

dosáhnout, je 36,5 tisíce hrubého. Ale až po 

dvaatřiceti letech praxe. Státní nemocnice jsou 

povinné tyto tarify dodržovat, v soukromých 

zařízeních jsou platy lékařů v průměru ještě 

o 10 % nižší. Jejich manažeři se většinou snaží 

přitáhnout renomované doktory jako vedoucí 

oddělení, protože jejich autorita je dobrá pro 

image nemocnice. Ti také mají šanci na slušný 

plat. Ostatní lékaři, kteří už nemusí být tolik 

vidět, berou mnohem méně. Podle předsedy 

Lékařského odborového klubu Martina Engela 

manažerům nestátních zařízení dokonce 

mnohdy vyhovuje, že po ochodu kvalifiko-

vaného doktora mohou místo něj přijmout 

absolventa nebo méně kvalifikovaného cizince 

za méně peněz.

Na nic nejsou peníze

„V poslední době jsou nemocnice pod 

obrovským ekonomickým tlakem,“ zlobí se 

doktor Engel. „Přitom na jedné straně máme 

jasně definovaný netržní výstup, tedy cenu 

bodu, která je podle mého odhadu stejná už 

osm nebo devět let. A většina výkonů je navíc 

bodově naprosto podhodnocená. A na druhé 

straně tržní vstupy jako energie, materiál, 

jejichž cena neustále roste. Takže potíže 

nemocnic jsou zákonité. Myslím, že v našem 

zdravotnictví je tolik ekonomiky, že se vytrácí 

kvalita a pacient.“ 

V poslední době se v médiích objevila zpráva 

o tom, že průměrný měsíční příjem lékařů je 

45 tisíc Kč. Tenhle údaj ale nerozlišuje základní 

mzdu od příplatků za služby a přesčasovou 

práci. Podle doktora Kubka je úplně zmatečný: 

„To je, jako kdybyste řekli, že trabant je dobré 

auto, protože ujede 200 km. Musíte taky vědět, 

za jak dlouho. Plat doktora v nemocnici předsta-

vuje měsíčně průměrně 250 odpracovaných 

hodin, to znamená, že celá polovina příjmu je 

za přesčasovou práci. Kromě toho hlavně mladí 

doktoři ještě pořád slouží jako laciná pracovní 

síla a dělají práci za písařky a jiný technický per-

sonál, na který nemocnice nemají peníze.“ 

Řekni, kde ti muži jsou?

Získat kontakt pro práci v zahraničí není 

pro lékaře nic složitého. V každém z čísel 

časopisu lékařské komory je několik tako-

vých inzerátů ať už se spojením přímo na 

zdravotnická zařízení, nebo na zprostředko-

vatelské agentury. Největší zájem o české 

doktory je ve Velké Británii a v Německu. 

V menším počtu míří i do Norska, Španěl-

ska, v poslední době do Francie. Z hlediska 

kvalifikace nemají v nových působištích 

žádný problém. Paradoxně to potvrzuje vy-

sokou úroveň našeho zdravotnictví, alespoň 

jeho personální části. O českých doktorech 

se v zahraničí ví, že jsou na evropské úrovni. 

A na rozdíl od svých zhýčkaných západních 

kolegů jsou dobře vytrénovaní domácími 

materiálními podmínkami, takže si dovedou 

poradit téměř s každou potíží a zvládnout 

i nepředvídané situace. 

Největší překážkou na cestě do ciziny tvoří jazy-

ková zkouška, která je podmínkou pro všechny 

uchazeče. Možná i proto nejvíce odcházejí ti 

mladší – třicátníci, čtyřicátníci. Pro starší už je per-

fektní zvládnutí jazyka větším problémem. „Když 

se doktor opravdu rozhodne, že už tady toho má 

plné zuby, tak je podle mého názoru do půl roku 

schopen se jazykově připravit tak, aby obstál,“ 

tvrdí doktor Engel. 

Do zahraničí odcházejí častěji muži, pro které 

takový krok znamená existenční zajištění celé 

rodiny i více času, který s ní mohou strávit. 

Základní měsíční plat kvalifikovaného lékaře 

v nemocnici činí ve starých státech Evropské 

unie 4 až 6 tisíc eur. 

Hana Sassmannová

Americké zdravotnictví funguje na zcela 

odlišných principech než naše. Základním 

rozdílem je, že si nemusíte žádné zdravotní 

pojištění platit. Je jen na vás, jak se rozhod-

nete. Nemusíte platit nic, a pak máte v pří-

padě onemocnění velký problém. Nebo si 

vybrat některý z pojišťovacích plánů, které 

nabízejí řadu variant a možností. Pojišťoven 

je celá řada, konkurence vládne i mezi lékaři 

a nemocnicemi.

„Plat amerického praktického lékaře se 

pohybuje od 100 000 do 200 000 do-

larů ročně,“ říká MUDr. Roger Schwarz. 

„Američtí lékaři se mají docela dobře. Jako 

šikovný anesteziolog s dobrou pověstí 

a praxí si můžete vydělat až 500 000 dolarů 

ročně. Ale musíte být proaktivní. Musíte se 

znát s operatéry, musí vás jeden doporučit 

dalšímu. Žádnou reklamu sice nedělám, ale 

rozhodně je to docela běžné.“

Ano, lékaři v USA platí za reklamu, aby se 

o nich pacienti dozvěděli a aby se stali prá-

vě jejich pacienty! Stejně tak se řada lékařů 

spojuje v jakási společná sdružení (firmy), 

kde jsou zapojeni jako partneři a společně 

pak provozují větší či menší kliniky. Sdílejí 

náklady na přístroje, pronájem budovy, ad-

ministrativu apod. Taková sdružení mohou 

mít klidně 50 a více partnerů a poskytují 

lékařskou péči od interny až po gynekologii. 

Mají svůj management, účetní a poradenské 

firmy atd. Nestarají se jen o pacienty „z uli-

ce“, ale hlavně o firemní klientelu. 

V tomto případě například střední firma ve 

větším americkém městě má uzavřenou 

smlouvu o zdravotním pojištění s vybranou 

zdravotní pojišťovnou, s ní má podepsa-

nou smlouvu příslušné sdružení lékařů 

a pak se stará o zaměstnance firmy (těm 

může firma hradit zdravotní pojištění zcela 

nebo částečně, možností je celá řada). A jak 

takový kontrakt mezi sdružením lékařů a fir-

mou vznikne? Třeba na golfu, kde se pan 

doktor potká s prezidentem firmy, nebo na 

dobročinném večírku, případně v normálním 

tendru. Lékař se snaží, lékař má...

Drahé, nebo levné pojištění?

„Lékařská péče v USA je drahá, ale zároveň 

na špičkové úrovni, pokud si ji pacient může 

dovolit,“ říká MUDr. Schwarz. Peníze jsou 

nejčastěji používaným slovem americké-

ho zdravotnictví. Ostatně jako v každém 

podnikání.

Jak je tedy drahá? Podívejme se například 

na nabídku velké americké pojišťovny Blue 

Cross. Jako rodina s dvěma dětmi si může-

te vybrat z řady plánů, od nejjednoduššího, 

zahrnujícího limitovanou zdravotní péči 

a velké doplatky až do výše 7000 dolarů, 

až po nejdražší plán, kdy platíte cca 1250 

dolarů měsíčně, doplatky jsou nízké a máte 

k dispozici to nejlepší z nejlepšího – od 

nemocnice typu Mayo Clinic až po nejnověj-

ší léky. V tomto případě si můžete až 70 % 

výdajů na zdravotní péči odečíst z daní. 

Což je další výhoda amerického zdravotní-

ho systému, využívaná zvláště podnikateli 

i živnostníky. Jednoduše řečeno: zaplatíte si 

zdravotní pojištění a odečtete je z daní.

Byznys jako každý jiný

„Pacient musí souhlasit s plánem vyšetření 

a musíte s ním samozřejmě vyplnit nezbytný 

formulář,“ vysvětluje nám MUDr. Schwarz. 

„To funguje stejně, ať už se jedná o platbu 

prostřednictvím jeho pojišťovny, nebo když 

platí osobně. Formuláře nevyplňuje lékař, ale 

sekretářka. Ta se také postará o finanční vy-

rovnání – obvykle kartou, když platí on sám, 

a další náležitosti. Ale lékař si samozřejmě 

musí hlídat účetnictví, obvykle prostřednic-

tvím účetní firmy nebo poradce. 

Americký lékař navíc platí pojištění pro pří-

pad soudu s pacientem, který by ho obvinil 

z chybné léčby.“

Systém amerického zdravotnictví je samo-

zřejmě mnohem složitější, než jej dokážeme 

popsat na těchto řádcích. Jedno z něj však 

vyplývá zcela jednoznačně. Říká to nakonec 

i MUDr. Roger Schwarz: „Lékař je zároveň 

podnikatel. A pacient je klient, o kterého 

se musíte postarat, jak nejlépe dovedete. 

Musíte mu vše vysvětlit, probrat s ním as-

pekty léčby a případně i její finanční stránku, 

pokud nemá zdravotní pojištění. A on s vámi 

musí být spokojený tak, aby vás doporučil 

dál. Jedině tak se bude rozvíjet i vaše pra-

xe. Každý americký lékař musí mít vždy na 

paměti, že pacient je zároveň jeho vážený 

zákazník.“
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DOKTOR ZDENĚK VESELÝ 

JE CHIRURGEM V OKRESNÍ 

NEMOCNICI. OPERATÉR 

S PŘÍSLOVEČNÝMA 

„ZLATÝMA RUKAMA“. 

NEDÁVNO ŠOKOVAL SVÉ 

KOLEGY SDĚLENÍM, ŽE 

UVAŽUJE O ODCHODU 

DO IRSKA. PROČ? MÍSTO 

ODPOVĚDI NA OTÁZKU 

SUNDÁ Z NÁSTĚNKY 

V LÉKAŘSKÉM POKOJI 

PAPÍR S TABULKOU 

TARIFNÍCH PLATŮ. 

Rozhněvaní Češi 
v bílých pláštích 

MUDr. JIŘÍ SVOBODA
2007 – ODCHOD DO ANGLIE

 „Američtí lékaři se mají  

dobře. Jako šikovný 

anesteziolog s dobrou 

pověstí a praxí si 

můžete vydělat až 

500 000 dolarů ročně.“ 

V zahraničí neexistuje, že by lékař po noční 

službě zůstal další den v práci. 

MUDR. ROGER 

SCHWARZ PŮSOBÍ 

V TEXASKÉM SAN AN-

TONIU. MÁ ZA SEBOU 

22 LET PRAXE ANESTE-

ZIOLOGA A 10 LET 

PRAXE V OBORU PLÁ-

NOVANÉHO RODIČOV-

STVÍ. NEBO JE 

TO ZÁROVEŇ

32 LET POD-

NIKATELSKÉ 

PRAXE?

Americký lékař 
je i podnikatel
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Rozšířená zdravotní péče 2007

 Balíček pro ženy od 18 let do výše 500 Kč 
 Balíček pro těhotné a kojící ženy do výše 1 000 Kč 
 Očkování proti rakovině děložního čípku 

 pro dívky od 13 do 15 let do výše 2 000 Kč
 Balíček pro muže od 18 let do výše 500 Kč
 Balíček pro kojence a batolata do 3 let do výše 500 Kč 
 Balíček pro děti a mládež do 18 let do výše 500 Kč 
  Balíček podpory pitného režimu školních dětí do výše 1 500 Kč
 Balíček pro studenty od 18 do 26 let do výše 700 Kč 
 Balíček pro rodiny s dětmi od 1 do 15 let do výše 600 Kč na 1 dítě 

  a 200 Kč pro rodiče
 Balíček očkování do výše 500 Kč  
 Balíček onkologických screeningů do výše 500 Kč 
 Balíček pro dárce krve a kostní dřeně příspěvky na ozdravné 

  pobyty

Pak využijte nabídku balíčků Rozšířené zdravotní péče 2007 a získejte 
příspěvky z fondu prevence Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra!

Vyznáváte zdravý životní styl?
 Nepodceňujete prevenci?
   Záleží vám na zdraví vašich dětí?

O podmínkách čerpání příspěvků se předem informujte na našich pracovištích, 
prostřednictvím infolinky nebo internetu.

Infolinka: 844 121 121

Infomail: info@zpmvcr.cz

Internet: www.zpmvcr.cz
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Vsadil na 
hendikepované 
– a vyšlo to!

Vojtěch Sedláček se v polovině devadesátých 

let pustil do celkem odvážného podniku, 

když se rozhodl rozběhnout projekty, v nichž 

zaměstnává postižené osoby. Dokázal rozjet 

s hendikepovanými zcela regulerní byznys. 

Rozhodl se jít jinou cestou než nadace. 

domech. Když nabízíme službu, musíme být kon-

kurenceschopní, nesmíme být drazí. Na druhou 

stranu, když si nás někdo vybere, musí mít jistotu 

nebo přinejmenším vážný předpoklad, že práci 

odvedeme dobře. Některé firmy v Česku mají 

obavu z toho, že když pro ně budou pracovat 

lidé se zdravotním postižením, budou problémy. 

Pak zjistí, že to tak není,“ říká Sedláček.

Většinou zaměstnává vozíčkáře. Pro ty je třeba 

vymýšlet práci, kterou mohou vykonávat hlavně 

z domova. „Nejrozsáhlejší naše činnost je kódo-

vání dat. To je zpracování podkladů pro průzku-

my mediálních obrazů pro firmy a instituce. Je to 

práce, kterou nemůže udělat počítač. Znamená 

to pročíst tisíce zmínek o firmách a institucích 

a podle zadaného klíče přidělovat jednotlivým 

zmínkám kód podle toho, zda jsou negativní či 

pozitivní,“ vysvětluje Sedláček. 

Klienti mu přetahují zaměstnance

Jak nejúčinněji přesvědčit společnost, že invalidní 

zaměstnanec dokáže být přínosem firmě? Tím, 

že dostane práci a zvládne ji. A k tomu je také 

třeba, aby ho bylo vidět. „Firmy, které si objed-

návají recepční, archivní nebo spisové služby, 

šatnářky, lidi do telefonní ústředny, pochůzky, 

často ani nevědí, že to dělají invalidé. Ony samy 

by invalidu nezaměstnaly,“ říká Sedláček. „Ono 

na tom něco je. Když zaměstnáte invalidu, může 

být například častěji nemocný než člověk bez 

postižení,“ dodává. Jenomže za roky svého 

podnikání s postiženými lidmi už Sedláček zažil 

i takové situace, z nichž by možná jiná firma tako-

vou radost neměla. Klienti mu totiž čas od času 

„přetáhnou“ šikovného zaměstnance. „Zjistí, že 

je to spolehlivý člověk, že je prima, a chtějí si ho 

zaměstnat sami. A mě těší, že mi zaměstnance 

„přetahují“, usmívá se Sedláček. Už tak přišel 

dobře o tucet svých pracovníků.

Zázrak jménem Hanička

Vozíčkář může dobře pracovat v bezbariéro-

vém prostředí. Lidem s poruchou sluchu stačí 

pořídit kvalitní naslouchátka. Tomu se běžné 

lidské chápání jistě nebrání a stačí něco peněz 

a dobré vůle. Sedláček však zaměstnává i lidi 

s Downovým syndromem. Za všechny uvádí 

prodavačku ze staroměstské věže Haničku. 

„Přišla s maminkou, jestli by mohla něco dělat, 

protože na úřadu práce to bylo naprosto 

beznadějné. Neumí samozřejmě žádné jazyky, 

ale zkusili jsme ji nechat prodávat v prodejně 

na Staroměstském orloji. Protože její postižení 

je patrné na první pohled, nikdo na ni nezkouší 

mluvit cizí řečí. Další věc je, že nevnímá agresi 

jako agresi, snaží se vyhovět, vyjít vstříc, a tím 

vlastně velmi účinně ,krotí‘ i ty zákazníky, kteří 

jsou agresivní. A v neposlední řadě, nikdo ji 

ne okrade, protože na to normální člověk nemá 

žaludek, aby něco takového udělal.“

Práce s hedikepovanými lidmi přináší podni-

kateli jednu velkou výhodu. „Nesetkávám se 

s potměšilostí. Setkávám se s nedostatkem 

dovednosti nebo se sníženou výkonností, ale 

nikoli s naschvály,“ zdůrazňuje.

Pokud jde o budoucnost, je Sedláček optimista. 

Připouští sice, že člověk nikdy neví, co může přijít, 

ale o perspektivu svého podnikání nemá obavy. 

Jeho cílem je zaměstnat více než 1400 postiže-

ných do roku 2015. 

Dana Rybáková

Začal nabízet postiženým lidem práci a na 

trhu služby. Zaměstnává postižené pracovníky 

ziskovým způsobem i bez státních grantů či 

zakázek. Do jeho malého „impéria“ patří tři firmy 

– Agentura ProVás, Obslužná společnost a Josef 

Selichar Setrans. Sedláčkův projekt je unikátní 

v tom, že nejde o žádnou chráněnou dílnu. Práce 

se prostě šije na tělo lidem, kteří mají hendikep, 

ale chtějí být samostatní a nespoléhat se na 

sociální síť. Možnost využít daňové zvýhodnění 

či příspěvky na pracovní místo pro postiženého 

zaměstnance jsou jediné úlevy v jeho byznysu. 

Firmy se pohybují v tržním prostředí, dnes vydě-

lávají a vedou si natolik dobře, že jsou více než 

důstojným soupeřem podnikům, které nestojí na 

hendikepovaných zaměstnancích. Svědčí o tom 

i různé ceny a v neposlední řadě i titul Sociálně 

prospěšný podnikatel roku pro Vojtěcha Sed-

láčka. Toto ocenění získal letos v rámci soutěže 

Podnikatel roku.

Žádná charita, ale podnikání

Jako spousta jiných začal Vojtěch Sedláček 

podnikat hned, jak to jen šlo. Před rokem 1990 

působil v Jedličkově ústavu jako dobrovolný 

učitel. Měl tedy možnost vidět, co všechno jsou 

hendikepovaní lidé schopni zvládnout. Po převra-

tu si zažádal Josef Selichar, jeden ze Sedláčko-

vých studentů z Jedličkova ústavu, o živnost. 

Chtěl si otevřít prodejnu a zkušebnu zdravotních 

pomůcek. Od obecního úřadu získal za netržní 

nájem vybydlené prostory v centru města. Místo 

bylo zajímavé, ale objekt volal po rekonstrukci. 

Uvést prostory do podnikání schopného stavu 

však bylo daleko za Selicharovými finančními 

možnostmi. A tehdy začínající podnikatel narazil. 

Nikdo mu nechtěl půjčit. Prostředky nakonec 

získal od svého bývalého učitele – Sedláčka. 

„Neměl jsem důvod mu nevěřit. Jednak jsem ho 

znal, jednak mi přišlo nespravedlivé, že hendike-

povaný člověk by neměl mít možnost podnikat. 

Tehdy jsem se rozhodl, že nejdříve jednu a potom 

druhou firmu překlopím na s. r. o.,

která budou zaměstnávat invalidy. Dal jsem 

do toho své peníze, zrenovovali jsme prostory 

a ukázalo se, že prodejna funguje,“ říká Sedláček. 

„Když chcete podnikat ve zdravotních pomůc-

kách, zjistíte, že většina firem je na trhu usazená. 

To byl na první pohled problém. My jsme naše 

podnikání postavili na tom, že z nevýhody udě-

láme výhodu a nebudeme se vázat na jednoho 

výrobce,“ vysvětluje Sedláček.

Navíc, kdo zná lépe zdravotní pomůcky než ti, 

kteří je musí používat? A právě lidé se zdravotním 

postižením jsou těmi nejzasvěcenějšími odborní-

ky, kteří umějí kvalifikovaně poradit a mají přísluš-

né zboží zmapováno od všech výrobců.

Dnes už Josef Selichar podniká sám a zaměst-

nává dalších osm invalidů. A nejen to. Má největší 

prodejnu se zdravotními pomůckami v Praze. 

Jeho podnikání se dostalo i ocenění, například 

v podobě ceny Výboru dobré vůle. Nejde přitom 

o žádnou charitu. Firma se pohybuje v tržním 

prostředí a kromě výhod pro společnosti, které 

zaměstnávají 50 a více procent lidí s postižením, 

nemá žádné úlevy. Jako dobrý byznys se ukázaly 

také návrhy, výroba a prodej reklamních předmě-

tů, letáků, plakátů a katalogů. Prodejna Agentury 

ProVás na pražském Starém Městě v rámci 

turistického průmyslu natolik „zabodovala“, že ji 

návštěvníkům Prahy doporučují i zahraniční be-

dekry. „To je něco, co si nijak nezaplatíte. Abyste 

se dostali do bedekru, musí si vás sami vybrat,“ 

podotýká Sedláček.

Někdy je třeba práci vymyslet

Nové zaměstnance hledá stejně, jako kterákoli 

jiná firma. Jedním zdrojem jsou úřady práce. 

„Tam je samozřejmě trošku problém, protože 

dost lidí dělat nechce. Bohužel. Ale také tam 

najdeme příští zaměstnance. Anebo si nás prostě 

najdou sami. Zjistíme, co by ten člověk mohl 

dělat, popřípadě jestli by se pro něho nějaká 

nová práce nevymyslela. Nastupují do běžného 

pracovního poměru se zkušební dobou,“ říká 

Sedláček. Podstatné je samozřejmě mít dostatek 

zakázek, které hendikepovaní lidé mohou dobře 

zvládnout. A podobných činností není nedosta-

tek. Ve více než 300 městech organizují sezonní 

akce, především vylepování plakátů. V Sedláčko-

vých firmách pracuje více než šedesát lidí, z toho 

na hendikepovaní připadá téměř sto procent. 

Zaměstnanci jsou většinou z Prahy a Středočes-

kého kraje, ale díky připojení na internet je možné 

zaměstnávat lidi i z jiných okresů. 

Firma funguje zcela na tržním základě i co do 

získávání nových zakázek. „Telefonujeme, píšeme 

dopisy a na základě toho si pak někoho ,namlu-

víme‘. Teď jsme začali dělat recepce v obytných 

„My jsme naše 

podnikání postavili na 

tom, že z nevýhody 

uděláme výhodu 

a nebudeme se vázat 

na jednoho výrobce.“
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veřejné výzkumné instituce, vysoké školy 

i fyzické osoby. Odvětvové vymezení je rov-

něž široké, omezení je dáno pouze předpisy 

a nařízeními Evropské unie.

Jaké výdaje lze podpořit

Mezi způsobilé výdaje patří dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek (stroje, zařízení 

a jejich technické zhodnocení, v omezené 

míře i související stavební náklady, nákup 

patentů a licencí, HW a sítě, SW), pro malé 

a střední podniky i vybrané provozní náklady 

(na mzdy a povinné pojistné zaměstnanců, 

kteří se podílejí na realizaci projektu, pora-

denské služby, výdaje na zvláštní školení) 

a náklady na povinnou publicitu, které se 

objevují ve všech programech dotací ze 

strukturálních fondů EU. Způsobilé výdaje 

budou podrobněji vymezeny ve výzvě.

Kolik na jeden projekt

Podpora bude poskytována formou dotace, 

u inovací produktů či procesů může maximálně 

činit 75 milionů, u organizačních a marketingo-

vých inovací dva miliony korun. Dotace budou 

poskytovány podle limitů regionální mapy 

intenzity veřejné podpory, která je uvedena na 

internetových stránkách agentury CzechInvest. 

Předpokládáme, že program bude spuštěn a pří-

jem registračních žádostí zahájen k 1. červnu. 

Jak na to

Žádost o poskytnutí podpory bude muset 

být podávána elektronicky prostřednictvím 

eAccountu ve dvou krocích: nejdříve regis-

trační žádost se základními informacemi 

o žadateli a projektu a finanční výkazy za 

poslední dvě uzavřená zdaňovací období, 

poté plná žádost do 90 dnů od potvrzení 

úspěšné registrace (žadatel se dozví, zda 

uspěl, zhruba do 14 dnů od registrace), 

k níž budou připojeny přílohy podnikatelský 

záměr a finanční realizovatelnost projektu. 

Pro podání žádosti je nutný elektronický 

podpis.

V minulém období 2004–2006 patřil pro-

gram Inovace mezi nejoblíbenější dotační 

programy. Žadatelé v rámci dvou výzev 

podali celkem 331 projektů z oblasti inovací. 

Dotacemi bylo podpořeno 104 projektů 

v celkové výši zhruba 1,5 mld. Kč.

ci

Jak předběhnout 
konkurenci?

Tuto šanci nabízí program Inovace, který je 

součástí Operačního programu Podnikání 

a inovace a který navazuje na stejnojmenný 

program z Operačního programu Průmysl 

a podnikání. Oproti minulému období zavádí 

program Inovace 2007–2013 novinku: vedle 

inovačních projektů bude podporovat i ochra-

nu práv průmyslového vlastnictví.

Inovační projekty

V rámci inovačních projektů bude podporo-

váno několik aktivit: inovace produktů (tedy 

produktů s novými vlastnostmi a parametry) 

a inovace procesů (zavádění nových efektiv-

ních technologií do výrobních procesů firem). 

Organizační a marketingové inovace budou 

podporovány pouze u malých a středních 

podniků. Zatímco organizační inovace za-

střešují zavádění nových metod organizace 

firemních procesů a spolupráce s firmami 

a s veřejnými institucemi – dodavateli, odbě-

rateli nebo vysokými školami, marketingové 

inovace zahrnují zavádění nových prodejních 

kanálů (např. zavádění metod elektronické-

ho prodeje). Organizační ani marketingové 

inovace nemohou být podpořeny samostatně, 

pouze v návaznosti na inovace produktů nebo 

procesů. 

Ochrana práv průmyslového vlastnictví

Hlavním důvodem vytvoření tohoto progra-

mu byl fakt, že v oblasti průmyslově-právní 

ochrany výrazně zaostáváme za ostatními 

zeměmi EU. Ochrana průmyslových práv je 

u nás na velmi nízké úrovni také proto, že 

zahraniční patentové přihlášky jsou finančně 

velmi nákladné. Tento problém by měl po-

moci řešit právě program Inovace – Projekty 

na ochranu práv průmyslového vlastnictví. 

Podporovanými aktivitami jsou podávání 

přihlášek vynálezů v ČR a zahraničí a zajiště-

ní ochrany průmyslového vlastnictví ve formě 

patentů, užitných vzorů (pouze v případě, že 

byla současně s přihláškou užitného vzoru 

podána přihláška vynálezu na stejné tech-

nické řešení) v ČR a zahraničí, průmyslových 

vzorů v zahraničí a ochranných známek 

v zahraničí.

Kdo může žádat 

Příjemci podpory u části Inovační projekty 

jsou podnikatelské subjekty obecně, nicmé-

ně u první výzvy, zveřejněné v květnu, bude 

podpora omezena jen na žadatele z řad 

malých a středních podniků. Podporovány 

budou všechny projekty, jejichž výstup se 

projeví v odvětvích, která zahrnují zpraco-

vatelský průmysl, IT a technické zkoušky 

a analýzy. U části Projekty na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví je okruh mož-

ných příjemců širší: malé a střední podniky, 

DOBRÁ ZPRÁVA 

PRO PODNIKY, 

KTERÉ PŘICHÁZEJÍ 

S NOVÝMI NÁPADY, 

UVÁDĚJÍ DO VÝROBY 

A NÁVAZNĚ NA TRH 

INOVOVANÉ VÝROBKY, 

TECHNOLOGIE 

NEBO SLUŽBY! OPĚT 

BUDOU MÍT MOŽNOST 

ZÍSKAT NA SVÉ 

PROJEKTY DOTACE 

ZE STRUKTURÁLNÍCH 

FONDŮ EVROPSKÉ 

UNIE. 

A jelikož nic nemobilizuje víc než 

příklad konkrétního úspěchu, před-

stavíme vám firmu, která se zařadila 

do kategorie „Úspěšný žadatel“. 

Firmu Y Soft, s. r. o, která se zabývá 

vývojem a prodejem specializované-

ho softwaru a hardwaru pro tisková 

prostředí. 

Dotaci společnost získala na projekt s názvem 

„3. inovace SafeQ“, v řadě již třetí inovaci soft-

warového zařízení, které obsluhuje a monitoruje 

tisk dokumentů. Hlavním cílem projektu bylo na-

koupení moderních strojů a zařízení, které firmě 

umožní urychlit výrobu inovované verze SafeQ, 

ale také nabídnout tento produkt zákazníkům ve 

vyšší kvalitě a množství. Byla pořízena tech-

nologická linka pro výrobu terminálů, software 

OrCAD, logický analyzátor, digitální multimetr 

a další zařízení nutná k sériové výrobě inovova-

ného hardwaru a softwaru. Náklady projektu 

byly hrazeny z vlastních zdrojů firmy a pomocí 

Získali jsme přes jedenáct milionů!

Podpora bude 

poskytována formou 

dotace, u inovací 

produktů či procesů 

může maximálně 

činit 75 milionů, 

u organizačních 

a marketingových 

inovací dva miliony.

Kdo může žádat 

(příjemci podpory)

podnik působící zejména ve zpracovatelském průmyslu, 

podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období

Na co lze získat podporu 

(podporované aktivity)

a)  inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb 

b)  inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb 

c)  organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních 

procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi* 

d)  marketingová inovace – zavedení nových prodejních kanálů* 

*pozn.: c) a d) pouze pro malé a střední podniky, pokud současně realizují a) nebo b) 

Kolik lze získat na jeden 

projekt (forma a výše 

podpory) 

dotace ve výši 1–75 mil. Kč pro inovace produktu a procesu, 

dotace ve výši do 2 mil. Kč pro organizační a marketingové inovace, 

procentuální výše podpory je maximálně 60 % a řídí se regionální mapou 

platnou pro období 2007–2013 (k dispozici na www.czechinvest.org)

bankovního úvěru. Firma rovněž využila podpory 

z programu Záruka od Českomoravské záruční 

a rozvojové banky. Dotaci společnost obdr-

ží zpětně po ukončení projektu a schválení 

žádosti o platbu ministerstvem průmyslu a ob-

chodu. Generální ředitel Y Soft, s. r. o., Václav 

Muchna přiznává, že k myšlence požádat 

o dotaci z fondů EU přivedla jeho společnost 

poradenská firma.

Jak dlouho trvalo zpracování kompletní 

žádosti?

U nás trvalo zpracování žádosti relativně 

dlouho, asi pět měsíců, ale to jen proto, že 

často jsme se žádosti nevěnovali i několik 

týdnů... Myslím si však, že během čtrnácti 

dnů bychom byli bývali schopni ji zpracovat.

Jaká podle vás byla spolupráce s agen-

turou CzechInvest? Měl byste nějaké rady, 

co by se mohlo do budoucna zlepšit? 

Neočekával jsem takovou ochotu a zejména 

aktivitu projektových manažerů. Naštěstí jsem 

se necítil jako na úřadě, ale naopak, nabyl jsem 

dojmu, že jsem zákazník, který kupuje v ko-

merční firmě něco velmi drahého. Co zlepšit do 

budoucna? To je těžké, protože řadu věcí asi 

CzechInvest nemůže ovlivnit. Ale určitě bychom 

uvítali zjednodušení dokladování při žádostech 

o platbu a pravidelné monitoringy. 

Náklady projektu 
a získané prostředky 
z programu Inovace

Celkové náklady projektu

  28 772 000 Kč

z toho celkové uznatelné náklady

  24 491 000 Kč

Schválená dotace 

(max. 46  % z uznat. nákladů)  

 
 11 265 000 Kč

ip

Více informací získáte 

na www.czechinvest.org, www.mpo.cz, v regionálních kancelářích agentury CzechInvest ve 

všech krajských městech ČR, na bezplatné informační telefonní lince: 800 800 777 (v pra-

covní dny od 9.00 do 13.00 hod) nebo na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.
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Za poslední dva roky (od roku 

2005, kdy sněm přijal Strategii) si 

může komora připsat řadu plusů. 

„Hospodářská komora se napří-

klad stala povinným připomínko-

vým místem podle legislativních 

pravidel vlády, tři roky již máme 

v běhu projekt Informačních míst 

pro podnikatele, začali jsme s re-

alizací pilotního projektu s názvem 

Institut trhu práce, kde chceme 

podnikatelům pomáhat při získá-

vání kvalitní pracovní síly, otevřeli 

jsme své kanceláře v Soulu a v To-

kiu. Rozvíjíme intenzivně spolu-

práci se zahraničními partnery, 

soustředíme se na podporu získá-

vání pozic našich firem v zahraničí. 

Podílíme se na získávání možností 

pro české firmy spolupůsobit při 

uplatňování zahraničních investic 

u nás a při vytváření společných 

projektů se zahraničními partne-

ry,“ uvedl prezident hospodářské 

komory Jaromír Drábek.

Pro další období připravil 

v návaznosti na Strategii 

úřad hospodářské komory 

krátkodobý Akční plán, 

který se zaměřuje přede-

vším na standardizaci ko-

morové činností a posílení 

její pozice v oblasti služeb 

pro podnikatele a vlivu na 

tvorbu podnikatelského 

prostředí.

„Jako příklad lze uvést legisla-

tivní možnost vydávat ověřené 

výpisy, kterou jsme získali poté, 

co se nám podařilo stabilizovat síť 

Informačních míst pro podnikatele. 

Nyní je nutné nastavit standardy 

tak, abychom tuto službu mohli 

podnikatelům skutečně poskyto-

vat v plné šíři a nejen při krajských 

hospodářských komorách. Je ne-

zbytné, abychom dál rozpracovali 

podmínky jak na úřadu Hospodář-

ské komory ČR, tak i v regionální 

síti, abychom byli schopni naplnit 

cíle, které si klademe například na 

trhu práce a v oblasti klientského 

přístupu k zaměstnavatelům,“ řekl 

Drábek.

Standardizované služby po 

celé republice

Pokud se má komora „zabydlet“ 

v 21. století, musí se specializovat 

na kvalitní služby. To znamená, 

že ani jejich rozsah nemůže být 

příliš široký, aby se daly zvládnout. 

Nabídka služeb komory se nemá 

ztenčovat, ale momentálně je 

třeba zajistit, aby je podnikatelé 

dostali v kterékoli kanceláři podni-

katelské samosprávy ve standar-

dizované kvalitě. To je dlouhodobý 

strategický cíl. 

V budoucnu tedy najdou pod-

nikatelé na všech pracovištích 

hospodářské komory informace 

a „navigaci“ například k čerpání 

evropských fondů, ale jen některá 

budou poskytovat také poraden-

ství přímo ke konkrétním příkla-

dům. „Která složka komory bude 

akreditovaná pro takovou službu, 

to záleží na jejích schopnostech. 

To je velká změna, která nás čeká 

a je spojena se standardizací 

činnosti úřadů jednotlivých komor. 

Změna akreditace se bude týkat 

nejen činnosti jako takové, ale 

hlavně produktů,“ konstatoval 

tajemník komory Vladimír Šiška. 

Kanceláře komory budou akredi-

tované k jednotlivým produktům 

v případě, že prokáží, že jsou 

schopny je poskytovat v poža-

dované kvalitě. Akreditací budou 

muset mít i pro specializované 

služby i pro základní nabídku. Ko-

mory budou moci prostřednictvím 

celé komorové sítě nabízet i své 

specializované produkty.

Co čeká ty, kteří nevyhoví standar-

du? „Musí pracovat na personálu, 

vyškolit ho, nebo vyměnit. Jestliže 

se někdo chce nazývat složkou 

hospodářské komory, musí po-

skytovat standardizované kvalitní 

služby. A naše zkušenosti říkají, že 

většina složek hospodářské ko-

mory je schopna standard splnit,“ 

konstatoval Šiška. V zásadě jde 

o to, přestat přemýšlet o možnos-

tech jednotlivých úřadů a uvědo-

mit si sílu komory jako celorepub-

likové podnikatelské samosprávy. 

„Spousta komor poskytuje služby 

i ve vyšší kvalitě, ale snaží se je 

prezentovat ze své lokální úrovně, 

aniž by využily potenciál instituce. 

Když si velká firma chce najmout 

poradenskou společnost, vezme 

si někoho z první pětky, nikoli 

„Frantu od vedle“. A u nás je to 

totéž. Když budeme nabízet stan-

dardizované služby jako instituce, 

budeme jedničkou v první pětce,“ 

vysvětlil Šiška.

Každá služba, kterou komora 

podnikatelům poskytuje, má 

svou stanovenou cenu. Pro 

podnikatelskou veřejnost to však 

neznamená, že za všechny služby 

komory musí platit. „Pokud je 

služba dotována z veřejných 

zdrojů, tak to znamená, že klient 

platí pouze rozdíl, u základních 

služeb zpravidla nezaplatí nic,“ 

uvedl Šiška. Služby hospodářské 

komory zůstanou i do budoucna 

nárokové pro všechny podnikatele 

bez ohledu na to, zda jsou jejími 

členy či ne. 

„Člen komory samozřejmě získá 

služby za zvýhodněných podmí-

nek a má také možnost využít 

„klubových“ služeb. Členství v ko-

moře je investicí, která se vyplatí. 

Na komoru se často pohlíží jako 

na instituci, která je všeobjímají-

cí, vše řešící a měla by všechno 

poskytovat každému podnikateli, 

ale komora především vytváří pří-

ležitosti,“ uvedl tajemník komory.

Záleží na síle, nikoli 

na velikosti

K hájení zájmů tuzemských 

podnikatelů se přitom hlásí desítky 

nejrůznějších asociací, sdružení, 

spolků či společenstev. V celé té 

plejádě existují dvě zákonem usta-

vená podnikatelská lobby – Hos-

podářská komora ČR a Agrární 

komora ČR. Ta by měla logicky 

všechna profesní i zaměstnavatel-

ská sdružení zastřešovat, jako je 

tomu například v Německu nebo 

v Rakousku. V těchto zemích je 

však na rozdíl od Česka členství 

v komoře pro všechny podnikatele 

povinné. 

Tuzemská hospodářská komora 

má přibližně třináct tisíc členů. Na 

první pohled to není vysoké číslo. 

Jde však o to, jakou sílu tito pod-

nikatelé představují. „Naši členové 

v reálných číslech produkují přibliž-

ně dvě třetiny hrubého domácího 

produktu a zaměstnávají kolem 

šedesáti procent práceschopného 

obyvatelstva,“ uvedl prezident 

hospodářské komory. Podle něho 

není vytvoření silné hospodářské 

komory přímo závislé na počtu 

členů. Důležité je, aby podnikatel-

ská sféra podporovala komorové 

aktivity. 

„K naplnění našich cílů je pod-

statné, že disponujeme funkční 

regionální a oborovou sítí, která 

je důležitá v aktivním lobby při 

prosazování zájmů podnikatelů,“ 

dodal Drábek. 

Například v Německu nebo v Rakousku je členství 

v komoře pro všechny podnikatele povinné. 

Námětů, za co lobovat 

a co se snažit změnit, 

neubývá, spíš naopak. 

Podnikatelé zde stále 

nemají na růžích 

ustláno.

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY VŠUDE VE SVĚTĚ FUNGUJÍ 

JAKO „NAVIGACE“ PRO PODNIKATELE. ČLENSTVÍ 

V KOMOŘE ZNAMENÁ, ŽE JAKO FIRMA PATŘÍTE KE 

SPOLEHLIVÝM, PROVĚŘENÝM PARTNERŮM, ŽE SE 

VYPLATÍ S VÁMI SPOLUPRA-

COVAT. ZÁROVEŇ KO-

MORA POMÁHÁ SVÝM 

ČLENŮM ORIENTO-

VAT SE V ZÁKO-

NECH, V ZÍSKÁVÁNÍ 

DOTACÍ Z FONDŮ, 

STÁTNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

A PODOBNĚ.

PODNIKATELÉ A SVAZY

Komora chce 
být ve službách 
jedničkou
PŘIPRAVIT PODNIKATELŮM LEPŠÍ 

PROSTŘEDÍ NENÍ JEN ZÁLEŽITOSTÍ 

POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ, ALE 

TAKÉ SILNÉ PODNIKATELSKÉ LOBBY. 

V ČESKU JSOU DESÍTKY SDRUŽENÍ, 

KTERÁ PODNIKATELE ZASTUPUJÍ, 

JEN DVĚ VŠAK MAJÍ SVŮJ PŮVOD 

V ZÁKONĚ – HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 

A AGRÁRNÍ KOMORA. VEDLE LOBOVÁNÍ 

ZA ZÁJMY PODNIKATELŮ SE CHCE 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA NYNÍ ZAMĚŘIT 

NA STANDARDIZACI SVÝCH SLUŽEB. 
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PAVEL ŠENYCH, GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

SCHELLU, SKVĚLE VAŘÍ, STEJNĚ JAKO ANDRÉ 

LEGÉR, ŠÉF MODRÉ PYRAMIDY. V KUCHYNI 

SE SETKALI DÍKY AKCÍM SDRUŽENÍ CZECH 

TOP 100, KTERÉ KAŽDOROČNĚ PŘINÁŠÍ 

ŽEBŘÍČEK VÝZNAMNÝCH FIREM V ČECHÁCH.

 

Podobný trend existuje ve světě už řadu let. 

Pořadí nejvýznamnějších firem podává obraz 

o stavu ekonomiky země. Stačí pohled na 

žebříček Czech Top 100 a víte, kdo je v zemi 

hlavním hráčem. 

Kritérium, které neošidíš

„V našem pořadí najdete různá kritéria,“ vy-

světluje Jan Struž, předseda sdružení Czech 

Top 100. „Hlavním je ale tržba. Jasně měři-

telná bez ohledu na to, v jakém odvětví firma 

působí. Každý rok připravujeme tři významné 

žebříčkové projekty – 100 nejvýznamnějších 

firem ČR, 100 obdivovaných firem a nejlépe 

zpracované Výroční zprávy. Nejvýznamnější 

firmy vycházejí z ekonomických ukazatelů, 

v případě obdivovaných oslovíme formou 

ankety 1500 manažerů velkých firem. Obdrží 

mailem anketní lístky, zhruba v šesti bodech 

odpoví a na základě jejich odpovědí sestavíme 

pořadí.“

Na prvních třech místech nejvýznamnějších 

firem ČR se střídají stejná jména: Škoda Auto, 

ČEZ, Unipetrol, RWE Transgas. V podmín-

kách české ekonomiky je zřejmě menší 

dynamická firma, která by mohla tradiční 

„molochy“ přeskočit, bez šancí. „Pozor, mají 

ale prostor v pořadí obdivovaných firem,“ 

dodává Jan Struž. „Loni výrazně zabodovala 

třeba Student Agency. V letošním roce se 

navíc objevují na žebříčku i další dvě menší 

firmy, které se svým nasazením mohou posta-

vit vedle velkých gigantů. Je to Linet, výrobce 

nemocničního zařízení, a Kofola. Jejím novým 

majitelům se podařilo vzkřísit značku, dnes 

fantasticky jedou. A věřte tomu, že v našich 

žebříčcích se to okamžitě odrazí. Nejen 

zákazníci, ale i manažerská veřejnost dokáže 

ocenit úspěch.“ 

Kdo je právě lídrem?

Některé restaurace, třeba Francouzská 

restaurace Obecního domu, golfové kluby 

nebo hotely, s nimiž sdružení spolupracu-

je, vlastní plaketu Czech Top 100. Plaketa 

v tomto případě funguje jako doporučení 

manažerům. Sdružení organizuje i řadu 

vedlejších akcí. K populárním patří například 

kulinářské kurzy pro manažery v restau-

raci hotelu Four Seasons i série golfových 

turnajů Czech Top 100 Golf Trophy, na jejíž 

organizaci se bude letos podílet i Hospodář-

ská komora ČR. S ní spolupracuje ambicióz-

ní sdružení i při výměně informací, která 

oběma subjektům umožní oslovit postupně 

více firem. 

Má tedy sdružení Czech Top 100 nějaký 

význam? Nepochybně ano, a dost zásadní. 

Pohled na žebříček top firem dává okamži-

tou orientaci o tom, kdo je momentálně na 

trhu lídrem a jak se které firmě ekonomicky 

daří. A co teprve firmy, jako jsou Student 

Agency, Linet nebo Kofola. Donedávna malí 

outsideři, dnes už však plným právem etab-

lovaní na předních příčkách mezi stovkou 

obdivovaných firem. Jejich dravost a eko-

nomický růst neunikly pozornosti manažerů 

a český kapitálový trh dostává díky Czech 

Top 100 okamžitý signál o tom, s kým se do 

budoucna musí počítat. Další body si sdru-

žení může připočíst i za komunikaci mezi 

manažery. Neformální setkávání napomohou 

otevřenosti, mnohdy se z nepracovní schůz-

ky může postupem doby vyvinout zajímavý 

byznys. V tomto směru je vliv Czech Top 

100 podstatný. Navíc se díky němu dozvíme 

třeba i to, kdo z našich špičkových manaže-

rů rád a s chutí ve volném čase vaří! 

aš

Sto 
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PODNIKATELÉ A SVAZY

V roce 1994 se z iniciativy ING 

Bank Praha poprvé sestavuje 

pořadí firem Czech Top 100. 

Jeho cílem je zlepšení orientace 

na českém kapitálovém trhu. 

Sto nejvýznamnějších firem ze 

žebříčku sdružení tvoří osminu 

hrubého domácího produktu 

a zaměstnává osm procent 

práceschopného obyvatelstva. 

100 obdivovaných 
firem České republiky 
za rok 2007

1.    ŠKODA AUTO, a. s.

2.    ČEZ, a. s. 

3.    Zentiva, a. s.

4.    STUDENT AGENCY, s. r. o.

5.    Česká pojištovna, a. s.

6.    Plzeňský Prazdroj, a. s. 

7.    Skanska CZ, a. s.

8.    Kofola, a. s.

9.    TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

10.   L I N E T, spol. s r. o. 

PODNIKATELÉ A SVAZY

V podnikání překáží daně 

i politici

Klasický podnikatelský lobbing je 

v tuzemsku stále ještě v plenkách, 

ale dá se předpokládat, že i tato 

forma prosazování zájmů v českých 

podmínkách ve své standardní 

podobě zdomácní a nahradí časem 

zatím nestandardní postupy. 

Námětů, za co lobovat a co se sna-

žit změnit, neubývá, spíš naopak. 

Podle průzkumu společnosti Ernst 

& Young, který v zemích visegrad-

ské čtyřky zjišťoval názory 

podnika- telů na jejich 

domácí podnikatelské 

prostředí, se nejlépe podniká na 

Slovensku. Není divu, výsled-

ky razantních reforem jsou pro 

podnikatele přitažlivé. Na druhém 

místě skončila Česká republika, 

třetí bylo Polsko a nejhůře skončilo 

Maďarsko. 

Ani žebříček však nic nemění na 

tom, že podnikatelé v Česku i jejich 

slovenští, maďarští a polští kolegové 

se potýkají s obdobnými problémy 

a jejich podnikatelský rozvoj omezují 

stejné bariéry. K těm hlavním patří 

nestabilní a netransparentní daňový 

systém. Na Slovensku hodnotí tuto 

oblast podnikatelé pozitivněji než 

v ostatních zemích. Podle českých 

podnikatelů jejich domácí daňový 

systém dostatečně nestimuluje 

rozvoj podnikání, protože je neprů-

hledný a neustále se mění. Téměř 

dvě třetiny oslovených českých 

podnikatelů se navíc domnívají, že 

mzdové náklady jsou v Česku příliš 

vysoké, což má rovněž negativní 

dopad na dynamiku podnikání.

Další překážkou je ve všech čtyřech 

zkoumaných zemích malá konku-

renceschopnost domácích podniků 

a jejich nedostatečná připravenost 

na soutěžení se zahraničními 

společnostmi. Nejlépe si v tomto 

ohledu vede Polsko. 

V Česku si jen 13 procent oslove-

ných myslí, že české podniky jsou 

na konkurenci mezinárodních firem 

na tuzemském trhu dobře připra-

veny, což je alarmující. A v dobrou 

připravenost českých firem na 

soutěžení s mezinárodní konkurencí 

na trzích zahraničních věří dokonce 

jen deset procent respondentů.

Podnikatelé ze zemí Visegrádské 

čtyřky si dále stěžují na nepříznivé 

sociální a politické prostředí, 

slabou podporu ekono-

mických aktivit od politiků. 

I v této oblasti má nejlepší 

výsledky Slovensko, zatímco 

v Česku si většina podnikatelů mys-

lí, že zásahy státu do ekonomiky 

jsou příliš velké a jen čtyři procenta 

oslovených věří, že politici mají 

při rozhodování o ekonomických 

otázkách na mysli především dobro 

a prosperitu podnikatelů. Plných 

93 procent českých respondentů 

je přesvědčeno, že politici svá 

rozhodnutí týkající se hospodářské 

oblasti s podnikatelskou sférou 

nekonzultují.

Čtvrtou oblastí, která nejvíce brání 

rozvoji podnikání v tuzemsku, na 

Slovensku, v Polsku i Maďarsku 

je nedostatek kvalifikovaných pra-

covních sil a řada formalit spojená 

se zaměstnáváním lidí a jejich 

udržením v podniku. Právě formality 

představují pro české podnikatele 

příliš velkou zátěž podle 88 procent 

oslovených.

Pokud chtějí podnikatelé do 

budoucna prosadit změny v těchto 

pro ně nepříznivých podmínkách, 

nemohou vystupovat jako jednot-

livci.

Soutěže a žebříčky stále 

oblíbenější

Tuzemští podnikatelé také nelibě 

nesou pohled, který na ně získává 

veřejnost hlavně prostřednictvím 

sdělovacích prostředků. Ty často 

informují o nekalých praktikách, 

skandálech a úplatkářství. Plných 

76 respondentů v průzkumu tvrdí, 

že čeští podnikatelé jsou cílevědo-

mí a tvrdě pracují. Většina z nich 

rovněž sdílí názor, že každý, kdo 

začne podnikat, může dosáhnout 

úspěchu.

Pozitivní obraz podnikatelů se 

získává pracně a trvá to léta. Ná-

strojem, který upozorňuje na kvalitní 

firmy a projekty, jsou nejrůznější 

soutěže. Jejich boom zažívá Česko 

už několik let. Oceňují se Podnika-

telé roku, Banky roku, Obchodníci 

roku, Firmy roku, Exportéři, Mana-

žeři a další kategorie. Své soutěže 

mají samozřejmě i jednotlivé obory: 

cukráři, kuchaři, výčepní... Vedle 

toho existují nejrůznější žebříčky, 

které řadí firmy podle jejich síly, 

významu, oblíbenosti a podobně. 

K čemu všechny tyto soutěže jsou? 

V marketingu znamenají velmi 

zajímavou podporu.

Podnikatel, který by si představoval, 

že jako vítěz prestižní soutěže bude 

od druhého dne zavalen zakázkami 

až do konce života, by byl jistě 

zklamán. Ovšem podobný naiva by 

zřejmě takovou soutěž ani nevyhrál. 

Přesto se každá firma honosí 

vítězstvím v příslušném žebříčku, 

protože je to velké plus pro budo-

vání značky.

Jak důležité může být podobné 

ocenění, to je nejspíš stále ještě 

o poznání znatelnější v zahraničí. 

Letošní vítěz Technologického pod-

nikatele roku, šéf společnosti Adas-

tra Jan Červinka má v tomto směru 

zkušenosti z tuzemska i ze zahra-

ničí. Soutěže o Podnikatele roku se 

nezúčastnil poprvé a úspěch v ní 

zaznamenal i v minulosti, kdy se 

dostal mezi pět finalistů. Adastra 

je navíc mezi padesátkou nejlépe 

managovaných firem v Kanadě. 

„Zařazení mezi padesátku nejlep-

ších, to je úžasný branding. Otevírá 

vám to dveře, například kdybychom 

potřebovali bankovní úvěry, přes 

schopnost si lépe domluvit schůzky 

a podobně. Je to marketingově 

velmi silná zbraň,“ řekl Červinka. 

Spoustu publicity a dobré jméno 

získala firma podle jeho slov i účastí 

v tuzemských soutěžích.

„U části veřejnosti stále slova 

podnikatel a podnikání vzbuzují 

negativní asociace. Jsem přesvěd-

čen, že soutěž Podnikatel roku 

významně posiluje pozitivní obsah 

těchto pojmů. Ukazuje totiž na 

podnikatele, kteří jsou nejen velmi 

úspěšní ve svém oboru, ale kteří 

také do svého pojetí podnikání 

zapojují také etický rozměr. Myslím, 

že je stále třeba zdůrazňovat, že 

skutečné podnikání nejsou nutně 

velké příjmy, ale vždy především 

odpovědnost, odvaha a množství 

práce. Jsem rád, že se do této 

soutěže hlásí stále více podnikatelů 

z našeho kraje. Jejich úspěchy 

totiž posilují rozvoj celého regionu,“ 

uvedl hejtman Středočeského kraje 

Petr Bendl.

Ať už jsou na první příčce celé firmy, 

nebo jejich majitelé či manažeři, 

vždycky jde o vítězství celého 

podniku. To je fakt, který ocenění 

šéfové vždy zdůrazňují. Soutěže 

a žebříčky tak fungují několikerým 

směrem. Jednak stávajícím i po-

tenciálním klientům či dodavatelům 

říkají, že firma je dobrá. Stejné 

sdělení mají pro zaměstnance 

či pro lidi, kteří se po vhodném 

uplatnění poohlížejí. A konečně 

pro veřejnost je to informace, že 

kromě „tunelářů“a podvodníků jsou 

v české kotlině také podnikatelé. 

A někteří z nich jsou navíc mimo-

řádně schopní v tom nejlepším 

slova smyslu.

Dana Rybáková

PRVNÍ HOSPODÁŘSKÁ 

KOMORA VZNIKLA V 16. 

STOLETÍ VE FRANCII. OD 

TÉ DOBY SE KOMORY 

STALY NEDÍLNOU SOU-

ČÁSTÍ PONIKATELSKÉHO 

PROSTŘEDÍ. SVÝM ZPŮ-

SOBEM JSOU TO TAKOVÉ 

„ODBORY“ PRO PONIKA-

TELE. HÁJÍ JEJICH ZÁJ-

MY A HLÍDAJÍ STÁT, 

ABY DÁVAL PROSTOR 

TRŽNÍM PRINCIPŮM.

Pokud chtějí 

podnikatelé prosadit 

změny pro ně 

nepříznivých podmínek, 

nemohou vystupovat 

jako jednotlivci

Hospodářská 

komora ČR
Počet členů 13 000

Vytvářejí % HDP ČR  66 %

Zaměstnávají % obyvatelstva  60 % F
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Zdroj: Czech Top 100

Jan Struž, předseda 

sdružení Czech Top 100
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řadí se na stranu schopných, nebo ne a firma 

se s ním rozloučí. Neexistuje jiná varianta. 

Ve vývoji vaší firmy působí 160 lidí. 

Vyplatí se to?

Sám jsem původně vývojář a právě vývoj je 

pro práci firmy jedním ze základních pilířů. 

Vývoj je orientace na budoucnost, u něho 

všechno začíná. Ve firmě, která působí 

v automobilovém průmyslu, nemůžete nijak 

významně vyvyšovat jeden pilíř nad druhý. 

Přesto si zakládám na tom, že 100 procent 

našich výrobků je postaveno na vlastním vý-

voji. Ukazuje to úplně přesně, kde jsme a kam 

směřujeme. Nabízíme své myšlenky. Pro velké 

zákazníky chceme být vývojovým partnerem, 

nikoli jen pouhým partnerem pro výrobu. 

Na jakou vaši novinku z poslední doby 

jste zvlášť pyšný?

Určitě na bifunkční mechanizmus světlometů. 

Je to náš patent, který se aplikuje do vozů 

typu Ford Focus, Lincoln a Cadillac. Další 

zajímavou novou věcí je páka ruční brzdy 

pro Hondu. Velmi zajímavé provedení, vyvíjeli 

jsme je ve spolupráci s Hondou. Nerad bych 

však na něco zapomněl. Zajímavostí z našeho 

vývoje je spousta. 

Je obtížné hledat pro vývoj mladé mozky?

Máme podepsanou spolupráci s Technickou 

univerzitou v Liberci, která je velmi blízká na-

šemu jabloneckému vývoji. Spolupracujeme 

i s Technickou univerzitou v Ostravě. Jsem 

členem dozorčí rady opavské průmyslové 

školy, odkud také získáváme mnoho mladých 

talentovaných lidí. Spolupracujeme i s uči-

lištěm a průmyslovou školou v Kopřivnici, 

v Opavě v učilišti se pro nás učí nástrojaři 

a další profese. Naši konstruktéři už kreslí 

pouze ve 3D, jejich věk je kolem třiceti let. 

S hledáním mladých talentů nemáme tak 

velký problém jako v jiných firmách. 

Jistý čas jste přednášel na vysoké škole 

ekonomické. Byl jste zřejmě nekompro-

misní učitel?

Jsem jedním ze spoluzakládajících členů 

katedry podnikání a managementu v Ostra-

vě. Snažil jsem se studenty motivovat svými 

zkušenostmi. Měl jsem příjemný pocit z toho, 

že na mé přednášky i na má cvičení chodí 

mnoho studentů. Přesto jsem patřil k přís-

ným pedagogům a zhruba dvacet procent 

studentů u mé zkoušky neprošlo. 

Je dnes česká pracovní síla pouze levná, 

nebo už i chytrá?

Musíte to brát strukturovaně. Někde už 

máme velice dobrá východiska. Přesto 

mám pocit, že Česká republika v technic-

ké vzdělanosti za posledních 16 let hodně 

ztrácí a je to obrovská škoda. Jablonecko 

a severní Morava jsou na tom v tomto směru 

relativně dobře, střední Čechy a jiné regiony 

zaostávají. Obecně se projevuje orientace na 

všeobecné vzdělání. Technické obory navíc 

hodně bolí. Zatím jsme z hlediska technické 

vzdělanosti na stejné úrovni jako zbytek Ev-

ropy, ztrácíme ovšem z hlediska perspektiv. 

Francie, Anglie, státy Beneluxu se opět vra-

cejí zpátky k podpoře technického vzdělání. 

V České republice to ale zatím nikdo nebere 

vážně. 

ČESKÝM MANAŽERŮM 

CHYBĚJÍ POKORA A SEBEVĚDOMÍ

Firmu Brano Group jste přebíral v oka-

mžiku, kdy její obrat byl 420 milionů 

korun. 

PODNIKATÉLÉ A SVAZY

Soutěž Podnikatel roku 

(Entrepreneur Of The Year®), která 

vybírá nejúspěšnější průkopníky 

v oblasti podnikání, byla založena 

společností Ernst & Young 

v USA v roce 1986. Během své 

existence se rozšířila do řady 

zemí celého světa a v současné 

době se pravidelně vyhlašuje 

již ve 39 zemích. Jejím cílem je 

ukázat veřejnosti vynikající osobní 

příklady na poli podnikání, které 

mohou být vzorem pro mladé, 

začínající podnikatele. Soutěže 

Podnikatel roku se může zúčastnit 

vlastník/manažer společnosti, 

muž či žena s minimálně 

20% vlastnickým podílem. 

Musí odpovídat za výkon své 

společnosti a být aktivním členem 

jejího nejvyššího vedení. Vítěz 

hlavní kategorie Podnikatel roku 

2006 bude reprezentovat Českou 

republiku na světovém finále Ernst 

& Young World Entrepreneur of the 

Year, které se každoročně koná 

v červnu v Monte Carlu. Podnikatel 

se do soutěže přihlašuje sám, 

nebo je někým doporučen. 

Více na www.podnikatelroku.cz.

Jak se stát podnikatelem roku

PODNIKATELÉ A SVAZY

OBRAT FIRMY ZVÝŠIL Z 420 MILIONŮ NA 4,5 MILIARDY KORUN. JEJÍ 

VÝROBKY DNES RESPEKTUJÍ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ AUTOMOBILKY. 

JE VYUČENÝ FRÉZAŘ A POZDEJŠÍ ABSOLVENT DVOU VYSOKÝCH 

ŠKOL. SEBEVĚDOMÝ, VSTŘÍCNÝ MUŽ, KTERÝ NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ 

S NAPROSTOU OTEVŘENOSTÍ. MAJITEL FIRMY BRANO GROUP – 

PODNIKATEL ROKU 2006 PAVEL JUŘÍČEK.

Stal jste se Podnikatelem roku 2006. Máte 

pocit, že už jste profesně na vrcholu?

Cílem mého života určitě není sáhnout po ně-

jakých titulech. I když je jím právě Podnikatel 

roku. Mým zájmem rozhodně není se nějakým 

způsobem medializovat. Světská sláva, polní 

tráva a já měl spíše pocit, že mé snahy v této 

oblasti mohou obecně prospět podnikatelské-

mu stavu v České republice. 

Máte dojem, že ještě někoho kromě vás 

trápí podnikatelský stav v Česku?

Před časem jsem vstoupil do života Hospodář-

ské komory ČR. Svým způsobem jsem se i tímto 

krokem snažil zaštítit menší firmy před zvůlí 

veřejné nebo státní správy. Síla většího podnika-

tele více zajímá finanční úřady, pozemkový fond 

či statní nebo veřejnou správu. Do této mašinerie 

jsem tedy vstoupil trošku z altruistických důvodů. 

Pro mou firmu, jakou je Brano, nemá zase až 

tak velký význam, abych se angažoval v České 

republice. Děláme tady pouze 15 % našeho 

obratu, 85 % obratu orientujeme na export. 

Vyvážíme do celé Evropy, USA, Jižní Ameriky, 

Mexika, Japonska i Číny, v tom je naše síla.

BUDETE DĚLAT VÍC NEŽ OSTATNÍ

Mnoho českých firem se ve světě neprosa-

dí. Proč s tím nemá problém právě ta vaše? 

Úspěch je daný především každodenní pocti-

vou prací. A také pochopením potřeb zákaz-

níka. Musíte si věci srovnat v hlavě, přijmout 

potřebu druhé strany, pochopit její filozofii. 

A tomu potom přizpůsobíte všechny procesy 

ve firmě. Budete dělat víc než ostatní. Jedině 

tak dojdete k úspěchu.

Jak moc to bolí, dělat víc než ti druzí?

Je to složité. Počátkem devadesátých let 

česká společnost často vůbec neakceptovala, 

že je třeba pracovat i sedm dní v týdnu. Mám 

naštěstí výhodu v tom, že jsem vyšel od píky. 

Nezaskočí mě, když mi zavolá ředitel nákupu 

nějaké automobilky a použije všechny nátlako-

vé metody, jaké jsou v naší branži běžné. Od 

negativních motivací až po pozitivní, včetně 

psychologických nátlaků, že pokud něco ne-

uděláte, naúčtují vám velké penále. Pokud jim 

ale vyhovíte, dostanete další zakázky. Umíme 

se s tím vyrovnat. Firmu musíte nastavit tak, 

aby byla flexibilní a ochotná. Zákazníkům se 

snažíme maximálně vyhovět. Pokud něco není 

v pořádku, víme, že je třeba vstát i o půlnoci a jít 

do práce napravit nějaký problém. Ještě lépe ale 

je řešit problémy formou prevence. Prostě dělat 

všechno pro to, aby se žádné nevyskytly.

Chápu, že to přijmete vy sám. Jak pře-

svědčíte zaměstnance, aby byli stejně 

jako vy ochotni pro firmu dýchat?

Snažím se jít příkladem. Dělám v tomto směru 

lídra a učitele. Chci, aby firma měla tento 

charakter a lidé ho přijali. Nakonec je o mně 

známo, že jsem se neshodl se spoustou lidí. 

V mnoha případech to byli lidé velmi inteli-

gentní, jen nepřijali mou filozofii firmy. Filozofii 

flexibility a schopnosti vyhovět zákazníkovi za 

každou cenu.

Nejste náhodou až příliš autoritativní?

Jsem autoritářský osvícenec nebo osvícený 

autoritář, jak chcete. Jde jen o to, z jakého 

úhlu pohledu se na mne podíváte. Mám jasný 

názor. Pokud člověk dlouhodobě potvrzuje 

své schopnosti a je kreativní, najde u nás ve 

firmě ohromnou svobodu. Jde o řadu ředitelů 

různých divizí, kteří se mnou posléze nemají 

vůbec žádný problém. Kdo ale nějakým způ-

sobem potřebná kritéria nesplňuje, vůči tomu 

se snažím být zpočátku učitelem. Předávám 

mu svou zkušenost. Chci ho práci naučit a on 

u nás dostává šanci. Buď se práci naučí a za-

„Je o mně známo, že 

jsem se neshodl se 

spoustou lidí. V mnoha 

případech to byli lidé 

velmi inteligentní, jen 

nepřijali mou filozofii 

firmy.“
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Ing. Pavel Juříček (51), 

generální ředitel společnosti 

Brano Group, se původně vyučil 

frézařem. Posléze absolvoval 

Fakultu strojní na Vysokém 

učení technickém v Brně a poté 

získal doktorát z ekonomických 

věd. Studoval je částečně 

v Rotterdamu a Vídni, 

absolvoval v Ostravě. Brano 

Group se zaměřuje především 

na výrobu automobilových 

komponentů. Zahrnuje 8 firem, 

2400 zaměstnanců, roční 

obrat společnosti je více než 

4 miliardy korun. 

Ing. Pavel Juříček (51)

Dokázal jste obrat zvýšit na 4,5 miliardy 

a zisk na 310 milionů korun. Přesto říkáte, 

že na vás podnikání zbylo. To je póza, nebo 

jste skutečně tak skromný?

Podnikání na mne skutečně zbylo. Jsem zastán-

cem filozofie, že podnik má být řízený profesio-

nály, kteří mají v daném oboru zkušenosti. Tento 

trend se ale zcela minul s privatizační metodou. 

Firmy tehdy řídili bankéři a jejich investiční fondy. 

Zapouzdřily se vztahy ze socializmu, nevedlo 

to k vůbec žádné dynamice a progresi samot-

ných podniků. Kdyby firma, jakou je Brano, byla 

vedena konkrétními profesionály, dynamika české 

ekonomiky mohla být v devadesátých letech vý-

razně vyšší, než tomu reálně bylo. Firmy strašlivě 

ztrácely, v mnoha případech byly vytunelovány. 

Stát vedli bankéři a prognostici, ne ti, kteří měli 

reálnou zkušenost s tím, co se ve firmách skuteč-

ně děje, nebo dít může. V Branu jsem pracoval 

od roku 1982. Postupně jsem tu prošel všemi 

funkcemi. Dnes jsem majitelem a generálním 

ředitelem firmy, a proto právem říkám, že na mne 

podnikání zbylo.

Vaše firma je stále v zisku. Jste tak tvrdý 

obchodník, nebo děláte naopak levněji než 

ostatní?

Vedu management k tomu, aby se na věci díval 

ekonomicky a hospodárně. Ve chvíli, kdy si 

můžeme dovolit nabídnout zákazníkům redukci 

cen, tak prosím. Vím ale přesně, o kolik můžeme 

být levnější než firmy ze západní Evropy. Platí 

to jen do jisté míry! Každá věc má dvě strany. 

Nepřistoupím nikdy na metodu, kdy jeden vítězí 

a druhý tratí. Nikdy nepřijmu rozhodnutí, které by 

nás mohlo výrazně znevýhodnit. 

Jaká je strategie úspěchu vaší firmy?

Je to minimalizace interních nákladů. Sám jsem 

velmi skromný, ostatní vedu stejně tak 

k hospodárnosti. Vedu firmu metodou odložené 

spotřeby. Nejdříve je třeba uspokojit potřeby 

zákazníka a firmy, teprve potom přicházejí na 

řadu potřeby zaměstnanců. Na druhou stranu 

našim zaměstnancům nabízíme sociální smír 

a dlouhodobost práce. Kdo si představuje, že 

u nás vydělá statisíce, bude zklamán. Prosazuje-

me filozofii strategie dlouhého běhu. Jen ten, kdo 

s námi chce běžet dlouhou trasu, dostává šanci.

Připadá vám vaše kariéra jako hollywood-

ský film o naplněném snu?

Vůbec ne. Připadá mi to jako každodenní tvrdá 

práce. Každý týden utrhnete list kalendáře a jde 

to stále dál. Týden za týdnem, práce, další práce. 

Tvrdíte o sobě, že jste v práci 12 hodin den-

ně. Má takový život vlastně smysl?

Ale ano, pro mne vážně není problém pracovat 

12 i více hodin denně. Někteří lidé ztrácejí výkon-

nost. Já jsem houževnatý, vitální, mám v sobě 

velký motor, který je možné jen obtížně unavit. 

Ale přesto, netrpí tak šíleným pracovním 

nasazením třeba váš soukromý život?

Zřejmě ano. Jsem podruhé rozvedený. Mé první 

manželství přitom bylo velice krásné. Moje první 

žena je úžasná, stále pro mne zůstává nejlepší 

ženou mého života, máme spolu tři báječné děti. 

Bohužel u mne ale přišla krize středního věku. 

Před pěti lety jsem se zamiloval do mladé dívky, 

rozvedl se a znovu oženil. Stává se to v mnoha 

případech. Časem ovšem zjistíte, že životní 

hodnoty každého z vás jsou úplně jinde. Pro mou 

novou partnerku navíc bylo nepřijatelné i množ-

ství času stráveného v práci. Vztah se rozpadl, 

a přestože s první ženou máme úžasný, přátelský 

vztah, svou chybu už sotva napravím. 

Zdá se, že některé z dětí bude pokračovat 

ve vaší práci?

Nejstarší dcera studuje v Německu. Je magistrou 

demografie a sociologie, dokončuje doktorát, 

který bude obhajovat i v Čechách. Je podobně 

jako já houževnatá a pilná a společně uvažujeme 

o tom, že by mohla pokračovat v mé práci. Záleží 

pouze na jejím rozhodnutí. Druhá dcera studuje 

dvě vysoké školy, biologii a genetiku a výtvarné 

umění. Její profesní osud se zřejmě bude ubírat 

úplně jiným směrem, zato nejmladší syn bude 

letos maturovat na průmyslovce v Opavě. Občas 

už dělá v naší firmě konstrukční práci. 

Jste podle všeho dost sebevědomý. Dá se 

sebevědomí naučit?

Obvykle říkám, že českým manažerům chybí dvě 

věci: Na jedné straně pokora a na druhé sebevě-

domí. Pokora směrem k zákazníkovi a k zaměst-

nancům. Sám jsem velmi pokorný k zaměstnan-

cům, o nichž vím, že si spolu s námi vybrali cestu 

dlouhého běhu. A pokud jde o sebevědomí, 

je pro vás nezbytné. Metody vyjednávání jsou 

dnes velmi tvrdé. Pokud ukážete své slabiny 

a jste z hlediska vyjednávání slabší, můžete na to 

zatraceně doplatit. Lídr firmy se nikdy nesmí dát. 

Pokud dojde na věc, dokážu stát velice pevně na 

svém. Jen tak se nedám. 

Co vám udělá radost?

Radost mi udělá hezká knížka nebo návštěva 

krásného historického města. Úžasné jsou třeba 

Antverpy, Londýn, Paříž, pokud jedu do Egypta, 

neláká mě moře, ale historie. Na světě je spousta 

nádherných míst. Rád si ale zajezdím i na hor-

ském kole, jedu si s dětmi zalyžovat. Umím se 

radovat z takových okamžiků.

Jste úspěšný muž. Jaký je to pocit, mít 

úplně všechno?

Mám relativně úplně všechno. Možná teď 

vypadám jako úspěšný podnikatel, ale to 

je věc, která se může snadno změnit. Stačí 

chvilka nepozornosti a z úspěšné firmy ne-

zbyde vůbec nic. Našim manažerům vždyc-

ky říkám, že se musíme soustředit na to, 

abychom nedělali příliš mnoho chyb. Pokud 

chybu uděláme, musíme ji rychle napravit. 

Musíme být lepší než druzí, ale protože jsme 

z Česka, máme k tomu horší východiska. 

Pokud jde o osobní ambice, přál bych si jen 

uspořádat soukromý život. Najít pro sebe 

blízkého člověka, s nímž si mohu příjemně 

popovídat, mít s ním hezký vztah, prožívat 

obyčejné štěstí. Do něho samozřejmě zapa-

dá i to, aby i mé děti žily šťastný a vyvážený 

život. Pokud se navíc potkají s firmou, budu 

velmi rád.

Alena Štrobová

„Moje první žena je 

úžasná, stále pro mne 

zůstává nejlepší ženou 

mého života, máme 

spolu tři báječné děti.“
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s vývozem do ciziny
MALÉ A STŘEDNÍ ČESKÉ FIRMY MAJÍ S VÝVOZEM SVÉHO ZBOŽÍ VĚTŠINOU 
JEN MINIMÁLNÍ ZKUŠENOSTI A ANI SE NA NĚJ ZATÍM PŘÍLIŠ NEPŘIPRAVUJÍ.

Zajímavé je, že v rozporu s tím vedení firem 

v případě, že se pro vývoz rozhodne, většinou 

očekává dosažení výsledků exportních aktivit 

do jednoho roku. Tyto skutečnosti mimo jiné 

vyplývají z nedávného prvního vyhodnocení 

Dotazníku exportní připravenosti českých 

firem, který spustila na stránkách http://star-

texport.czechtrade.cz agentura CzechTrade 

loni na podzim. „Každé firmě se snažíme 

nabízet služby ušité na míru, reagovat na její 

potřeby a konkrétní situaci, v níž se nachá-

zí. Uvědomujeme si také, že mnoho našich 

malých a středních podniků si komplexní po-

radenství nutné k úspěšné zahraniční expanzi 

nemůže dovolit, proto se jim snažíme i touto 

cestou šetřit prostředky,“ řekl Ivan Jukl, 

generální ředitel CzechTrade. „Tato novinka je 

určena především začínajícím firmám, které 

se potřebují na svoji první návštěvu zahranič-

ních trhů připravit.Víme, že šestnáct firem ze 

sta, které stránky navštíví, tento test vyplní,“ 

dodal Jukl.

Firmy ztrácely v hodnocení nejvíce bodů za 

připravenost v marketingovém plánování, 

propagaci a za nízké zkušenosti pracovníků 

s exportem. Naopak dobré výsledky získala 

většina z nich za konkurenceschopnost svých 

produktů, jejich cenu a kvalitu a disponibilní 

výrobní kapacity a zásoby. V každém případě 

dotazník poukázal na existující potenciál 

exportu menších a středních českých firem. 

Vyplynula z něj také mimo jiné skutečnost, že 

více než padesát procent firem je přesvěd-

čeno, že přeprava jejich produktu na velké 

vzdálenosti není příliš nákladná a že jejich 

produkt nevyžaduje nějakou zvláštní technic-

kou podporu nebo poprodejní servis. 

ař

Od dubna 2007 byly sloučeny služby posky-

tované Zelenou linkou pro export ministerstva 

průmyslu a obchodu a Informační linkou 

CzechTrade, která poskytovala odpovědi 

exportérům na telefonním čísle 224 907 500. 

Nyní mohou i klienti CzechTrade využít 

bezplatné telefonní linky. Sloučením těchto 

kontaktních míst dojde současně k úspoře 

nákladů na poskytování informačních služeb. 

Úkoly Zelené linky pro export spočívají přede-

vším v zodpovídání dotazů podnikatelů spo-

jených s exportní tematikou, zprostředkování 

kontaktu mezi jednotlivými institucemi, které 

se podporou exportu zabývají a poskytování 

kontaktních údajů na konkrétní zodpovědné 

pracovníky. Operátoři linky zároveň zpracová-

vají podněty a připomínky spojené s expor-

tem. Podnikatelé se mohou se svými dotazy 

obracet na Zelenou linku pro export telefo-

nicky na číslo 800 133 331 v pracovní dny 

od 9 do 17 hodin nebo e-mailem na 

export@mpo.cz. Původní kontakty na 

CzechTrade zůstávají nezměněné.

Zelená linka 
pro export
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Chcete
podnikat?
Zkuste
franchising!

Franchising je odbytový systém, který díky 

nepřetržité spolupráci franchizora a franchizan-

tů umožňuje uvádět na trh zboží, služby nebo 

technologie. Franchizor poskytuje licenci, která 

franchizantům zaručuje právo používat zavedený 

a osvědčený podnikatelský koncept a která jim 

zároveň ukládá povinnost provozovat obchodní 

činnost v souladu se zadanými podmínkami. 

Franchizovou formu podnikání používají pře-

devším malé a střední podniky (MSP), je však 

možné ji použít i pro podnikatele – osoby fyzické. 

Nejčastěji je franchising uplatňován v obchodu, 

ve službách a v gastronomii. Mezi nejznámější 

franchizory patří McDonald's, Holiday Inn, OBI, 

Orea Hotels, Yves Rocher, Wella či u nás Hudy 

sport, Pivovary Staropramen, Potrefená husa.

Jak pomocí franchisingu začít podnikat?

Nejdříve je nutné kontaktovat franchizora a po-

žádat ho o licenci. Ten si vás důkladně prověří 

a pokud obstojíte, uzavře s vámi franchizovou 

smlouvu. Následně obdržíte podnikatelský kon-

cept a balík služeb pro úspěšné vybudování a ří-

zení franchizových podniků. Vstupní kapitál pro 

zahájení podnikání vkládáte vždy vy, tedy franchi-

zant. Při výběru nových franchizových partnerů 

totiž franchizor postupuje vždy velmi pečlivě, 

protože v případě špatně zvoleného franchizanta, 

který by nedodržoval očekávanou kvalitu, může 

být poškozeno dobré jméno celého řetězce. Uza-

vřením smlouvy s franchizorem získáte možnost 

využívat jméno, silnou značku franchizora a již 

zavedený a úspěšný podnikatelský koncept. Díky 

nákupům pod společným jménem je také možné 

ušetřit nemalé finanční prostředky za množstevní 

slevy. Mezi další výhody při startu podnikání patří 

snadnější přístup franchizorů k úvěrům, leasingu 

a pojištění, pomoc při úpravách a vybavení 

provozovny, školení a trénink v oblasti provozu, 

managementu a prodejních postupů. Naopak 

mezi nevýhody patří povinnost franchizanta 

podřizovat se pokynům a kontrole franchizora 

a nutnost omezit své vedlejší obchodní aktivity 

a prodávat pouze určený sortiment od určených 

dodavatelů. 

Michal Ruml

ING. MICHAL RUML, www.finance.cz 

Kreditní informace vám ušetří peníze i problé-

my. Kreditní informace bývá 

také někdy nazývaná kredit-

ní report nebo obchodní 

informace. Je to standar-

dizovaná forma analýzy 

zaměřená na ohodnocení 

schopnosti podnikatelské-

ho subjektu splácet své zá-

vazky. Výhodou kreditních 

informací je, že jsou 

cenově dostupné 

(v řádu stovek, ma-

ximálně jednotek tisíc 

Kč), mají rychlé dodací lhůty (6 dnů a kratší) 

a jsou mezinárodně srovnatelné (metodika 

analýzy je jednotná pro hodnocení subjek-

tů kdekoliv na světě). Vedle řady detailních 

informací o oboru podnikání poskytuje dva 

klíčové souhrnné hodnoticí parametry – bonitu 

a maximální kredit. Bonita se vyhodnocuje na 

škále od 0 do 10, kde 0 znamená insolvenci, 

5 znamená průměrné riziko insolvence a 10 

nejmenší riziko insolvence. Maximální kredit je 

doporučení do jaké celkové úrovně pohledá-

vek za daným odběratelem je možné očekávat 

jejich hladké splácení. Kreditní informace u nás  

nabízí například společnosti Coface Czech či 

Creditinfo Czech Republic.

TIP NA FIRMU

RAVEN Consulting

Společnost Raven Consulting, a. s.,

nabízí žadatelům i příjemcům 

evropských dotací komplexní služby 

v oblasti dotační politiky. Specifikem 

této společnosti je to, že poskytuje 

komplexní řešení dotační problematiky 

EU v ČR. Zájemcům o dotaci projekt 

nejen zpracuje, ale postará se také 

o nutné výběrové řízení a je schopna 

zajišťovat další úspěšný průchod 

celým dotačním cyklem, který může 

trvat až 5 let. Tato společnost patří 

ke špičce ve svém oboru. Od roku 

2000, kdy společnost působí na trhu, 

z celkového počtu 1121 připravených 

projektových žádostí jich bylo 

schváleno 748 v objemu téměř 

3,1 miliardy korun.

TIP NA KNIHU: Desatero 
manažera 
Tato publikace je určena nejen manažerům 
a vedoucím pracovníkům, ale i těm, k jejichž pracovní náplni patří častá komunikace s druhými osobami. Plánování strategických i dílčích cílů, stanovení vize, vedení a motivace zaměstnanců či jednání se zákazníkem. To jsou jen některé ze základních dovedností, které by neměly chybět v rejstříku žádného řídícího pracovníka. Autor čerpá ze své dlouhodobé konzultantské a školitelské praxe, nevěnuje tolik prostoru teorii, ale zaměřil se na praktická řešení jednotlivých problémů.

FINANČNÍ TIP MĚSÍCE: 

Kreditní karta zdarma

Citibank přichází s novinkou v oblasti 

bankovních kreditních karet. Od 16. 

dubna nabízí roční vedení Citibank kre-

ditní karty Classic bez poplatku. Banka 

tak zrušila podmínku pro bezplatné 

vedení karty, tedy nutnost utratit kreditní 

kartou 36 tisíc ročně. Citibank kreditní 

karta Classic se tak stává jednou z nej-

dostupnějších karet na trhu. Karta navíc 

nabízí nejdelší bezúročné období až 

55 dní, široké spektrum pojištění, řadu 

doplňkových služeb a úrokovou sazbu 

začínající již od 9,9 %. 

Chtěli byste začít podnikat, avšak nemáte dostatek kapitálu pro 

úspěšný rozjezd firmy a také nevíte, zda se váš výrobek bude dobře 

prodávat? Co využít franchisingu?

Prověřte si své partnery! 
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Jednoduše řečeno ready–made fir-

ma je firma na klíč, tedy společnost 

(s. r. o., a. s.) založená výhradně za 

účelem prodeje finálnímu zákazní-

kovi. Koupit si takovým způsobem 

firmu, je v zahraničí dlouholetá, 

běžná praxe, ovšem v České repub-

lice mnoho lidí stále neví, že taková 

služba existuje a je možno ji využít.

FIREMNÍ FINANCE

Jak se pracuje 
v Evropské unii

Povolení k pobytu

Pokud nemáte v úmyslu pobývat v jiné zemi EU 

déle než 3 měsíce, pak potřebujete pouze pas 

nebo občanský průkaz. Pokud zůstanete v zemi 

více než 3 měsíce, ale méně než rok, můžete 

požádat o povolení k pobytu na předmětné 

období. V ostatních případech můžete požádat 

o povolení k pobytu pro občana EU. Příslušné 

úřady jsou oprávněny po vás vyžadovat potvrzení 

o zaměstnání/studiu, zda máte dostatečné 

finanční zdroje a zdravotní pojištění. Tento 

dokument slouží pouze jako potvrzení a není 

podmínkou k uplatnění vašeho práva žít v dané 

zemi. Úřadem příslušným k vydání povolení jsou 

regionální správní úřady nebo policie.

Pracovní povolení

Některé členské státy unie aplikují přechodné 

období pro volný pohyb pracovních sil, které v ko-

nečném důsledku znamená nutnost mít pracovní 

povolení před zahájením pracovního poměru. 

Pracovní povolení budete potřebovat v Belgii, 

Dánsku, Francii, Itálii, Lichtenštejnsku, Lucembur-

sku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Rakousku 

a Švýcarsku. Pracovní povolení naopak nepo-

třebujete v členských státech EU, které s námi 

1. 5. 2004 vstoupily do unie – tedy Estonsko, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko, Slovinsko – a ve státech, které 

neuplatňují přechodné opatření – Irsko, Švédsko, 

Spojené království Velké Británie a Severní Irsko. 

K těmto státům od 1. května 2006 patří také 

Finsko, Island, Portugalsko, Řecko a Španělsko.

Zdravotní a sociální pojištění

Se vznikem pracovního poměru se většinou 

pojí také odvody do systémů zdravotního 

a sociálního pojištění. Protože se tyto systémy 

v každé zemi liší, existuje v unii právní úprava, 

která vytváří mechanizmy bránící tomu, aby 

migrující pracovník ztratil nárok na dostateč-

nou zdravotní péči a sociální zabezpečení. 

Pracovník podléhá ve většině případů právním 

předpisům o zdravotním a sociálním pojištění 

pouze jednoho členského státu. To znamená, 

že platí odvody do systému pouze v jednom 

státu a podle právních předpisů tohoto státu 

má také nárok čerpat dávky a zdravotní péči. 

Podle obecného pravidla podléhá pracov-

ník právním předpisům státu, ve kterém je 

zaměstnán. 

Bankovní účet a zdanění výdělku

Pro otevření účtu v zahraničí potřebujete 

prokázat svou identitu a adresu, na které se 

v dané zemi zdržujete. Některé banky chtějí 

také prokázat příjem, např. výplatní páskou. 

O konkrétním postupu se informujte u zahra-

ničního bankovního ústavu. Základní otázkou 

pro určení způsobu zdanění je to, zda je po-

platník v příslušném roce daňovým rezidentem 

České republiky nebo daňovým rezidentem 

jiného státu. Podle českých daňových zákonů 

je českým daňovým rezidentem osoba, která 

má na území ČR bydliště nebo se v České 

republice zdržuje alespoň 183 dnů 

v roce. Jestliže český daňový rezident obdrží 

příjmy ze zdrojů v zahraničí, musí tyto příjmy 

uvést ve svém daňovém přiznání v České 

republice. Pokud tyto příjmy byly již v cizině 

zdaněny, postupuje se při výpočtu daně podle 

příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvr-

zením zahraničního správce daně.

Michal Ruml 

Co jsou to 
ready-made 
firmy?

Jaké jsou výhody ready-made firmy?

Ready–made firma je připravena k okamžité-

mu prodeji, za firmu v případě její koupě jed-

náte do 24 hodin. Je zapsána do obchodního 

rejstříku, veškerá dokumentace potřebná k za-

ložení firmy je již vyřízena, a to včetně přihlášení 

k dani z příjmu. V období mezi svým vznikem 

a prodejem ready-made firmy nevykonávají 

žádnou činnost, a nemají tak žádné závazky 

ani pohledávky. Sídlo ready-made společnosti 

bývá často na prestižní adrese. U firmy zakou-

pené „na klíč“ je kupující do 24 hodin jmeno-

ván do funkce jednatele/člena představenstva. 

Toto jmenování je účinné ihned. Oproti tomu 

u klasicky zakládané společnosti (s. r. o.

i a. s.) je možné jednat až v den zápisu do 

OR. Z praxe je známa řada případů, kdy tento 

zápis končí neúspěchem, neboť zakladatelé 

předloží neúplné či chybně vyplněné doku-

menty. V takovém případě rejstříkový soud 

automaticky návrh na zápis zamítá.

Nominee služby – poskytnutí osob do 

statutárních orgánů společnosti

Častým problémem, se kterým se zájemci 

o firmu na klíč potýkají, je obsazení statu-

tárních orgánů svých společností vhodnými 

osobami. Společnosti nabízející ready–made 

firmy řeší i tento problém. Na tato místa dosadí 

kvalifikované a speciálně vyškolené lidi, kteří 

jsou připraveni zastávat pozice ve statutárních 

orgánech různých typů společností. Jedná se 

vždy o zkušené specialisty s bohatou praxí ve 

službách nominee, vykonávající funkce na bázi 

pověřené autorizace ze strany skutečného 

majitele společnosti, který i nadále smluvně 

zůstává vlastníkem firmy. Společnosti nabízející 

ready–made firmy poskytují svým klientům 

plnou záruku, a to morální i finanční za osoby 

jimi dosazené do orgánů společnosti. 

mr

Na občany Evropské unie se vztahuje právo volného pohybu 

osob po EU vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Řada zemí navíc plně otevřela svůj pracovní trh 

a nevyžaduje pracovní povolení. Český zájemce o práci v jiné 

zemi EU si ale stále musí vyřídit řadu jiných důležitých věcí 

a náležitostí. 

Podle obecného 

pravidla podléhá 

pracovník právním 

předpisům státu, ve 

kterém je zaměstnán. 
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Neuspěli jste 
s reklamací?
Pomůže vám 
finanční arbitr!

FIREMNÍ FINANCE

FIREMNÍ FINANCE

náklady nese každý účastník sám své. Řízení před finančním arbit-

rem je podstatně rychlejší než řízení před soudem; průměrná doba 

až po nabytí právní moci nálezu finančního arbitra se pohybuje kolem 

devadesáti dnů. Po nabytí právní moci nálezu a uplynutí lhůty k plnění je 

nález soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu. V případě 

nesouhlasu s nálezem se může kterákoliv strana obrátit se žalobou na 

zrušení nálezu finančního arbitra k soudu. Již zmíněná průměrná doba 

řešení sporu je statistickým údajem. 

Pár dalších údajů

Finanční arbitr vznikl ze zákona dne 1. ledna 2003. V letech 2003 

- 2006 obdržel finanční arbitr 1460 návrhů a podnětů. Z tohoto počtu 

řešil celkem 255 případů. Největší část z toho, přibližně sedmdesát 

procent, tvoří problémy při použití elaektronického platebního prostřed-

ku – platební karty v bankomatu a použití platební karty u obchodníka. 

Menší část tvoří problémy při provádění převodů peněžních prostředků 

podle zákona o platebním styku.

Přehled o skladbě řešených případů v jednotlivých letech:

Rok Převody 

peněžních 

prostředků

Použití pla-

tební karty 

v bankomatu

Použití pla-

tební karty 

u obchod-

níka

Jiné potíže 

s platební 

kartou

2003 9 4 8 6

2004 18 28 18 10

2005 34 30 31 7

2006 15 14 15 8

Tři měsíce někdy nestačí

Pracovníci kanceláře finančního arbitra rovněž řešili dva případy interne-

tového bankovnictví, které byly i publikovány v hromadných sdělovacích 

prostředcích. Tyto obzvláště složité a komplikované případy byly řešeny 

podstatně déle, než uvedené cca tři měsíce. Bylo to z důvodu vyžado-

vání znaleckých posudků, vznášení námitek finanční institucí, napadení 

nálezu finančního arbitra žalobou u soudu atd. V těchto případech 

vydal finanční arbitr nález ve prospěch navrhovatelů; finanční instituce 

– banky svým klientům neoprávněně odčerpané finanční prostředky 

sice vrátily, v souladu s nálezem, ale zároveň podaly k soudu žalobu na 

zrušení nálezu. Nyní se těmito případy zabývá soud a rozsudky dosud 

nenabyly právní moci. Oba tyto případy byly zahájeny už v roce 2004. 

Podle dostupných informací bylo ke konci loňského roku podáno třináct 

žalob k soudu, kdy se banky domáhají zpětného navrácení finančních 

prostředků vrácených na základě nálezu finančního arbitra klientům. 

Naprostá většina těchto žalob je v soudním řízení. 

Nálezy finančního arbitra lze rozčlenit podle toho, zda byly vydány ve 

prospěch navrhovatele – klienta, nebo ve prospěch finanční instituce. 

Rok Nález ve prospěch 

navrhovatele – klienta

Nález ve prospěch finanční 

instituce

2003 3 6

2004 14 29

2005 21 54

2006 12 20

Důležité adresy

Pracovníci kanceláře finančního arbitra jsou nápomocni klientům finanč-

ních institucí na telefonním čísle 221 374 600 nebo osobně na adrese 

Washingtonova 25, Praha 1, PSČ 110 00, o pracovních dnech v době 

od 8.30 hod. do 15.30 hod., v pátek do 14.30 hod.. Návrh na zahájení 

řízení je možno zaslat i faxem na číslo 221 674 666, případně ho lze 

podat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: arbitr@finarbitr.cz. 

Vzor formuláře návrhu, který je zapotřebí vyplnit, je uveřejněn na 

www.finarbitr.cz, kde jsou uvedené i další potřebné informace pro 

klienty finančních institucí.

JUDr. Petr Scholz

zástupce finančního arbitra

Řada spotřebitelů - klientů bank a některých 

dalších finančních institucí - si je již vědoma 

toho, že v případě potíží s jejich peněžním 

ústavem se mohou se žádostí o pomoc 

obrátit na finančního arbitra. Vědí ale o tom, 

že finanční arbitr může pomoci řešit problémy 

s finančními institucemi i malým a středním 

podnikatelům? 

Nejen pro klienty bank

Úmyslně je uvedeno malí a střední podni-

katelé, neboť pravomoc finančního arbitra 

řešit spory klientů s finančními institucemi 

je omezena do maximální částky 50 000 

eur, což je, dle kursu koruny k euru, řádově 

do 1,5 mil. Kč. Tento limit byl doporučen 

Evropskou komisí, naši zákonodárci jej 

akceptovali a je zakotven v zákoně 

č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Tím 

je definována jedna ze základních pod-

mínek pro to, aby se nespokojený klient 

finanční instituce mohl obrátit se svou 

stížností o pomoc k finančnímu arbitrovi. 

V zákoně o finančním arbitrovi jsou stano-

veny rovněž další podmínky. 

Jaké spory může řešit?

Finanční arbitr řeší spory:

•  mezi osobami, které provádějí převody 

peněžních prostředků a jejich klienty při pro-

vádění převodů peněžních prostředků podle 

zákona o platebním styku;

• při provádění opravného zúčtování; 

•  při provádění inkasní formy placení na 

území ČR;

•  mezi osobami, které vydávají elektronické 

platební prostředky a držiteli elektronic-

kých platebních prostředků při vydávání 

a užívání elektronických platebních pro-

středků podle zákona o platebním styku, 

pokud je k rozhodnutí takovéhoto sporu 

příslušný český soud.

Než půjdete za arbitrem

Obrátit se na finančního arbitra se žádostí 

o pomoc, tedy podat návrh na zahájení řízení 

před finančním arbitrem, může, za splnění 

v zákoně uvedených podmínek, nejenom fyzic-

ká, ale i právnická osoba, samozřejmě i osoba 

samostatně výdělečně činná, pokud jí při její 

podnikatelské činnosti vznikne spor s finanční 

institucí. Je-li však navrhovatelem právnická 

osoba, musí návrh na zahájení řízení obsaho-

vat prohlášení osoby, která návrh podepsala, 

že je oprávněna za navrhovatele jednat. Než 

ale klient podá návrh k finančnímu arbitrovi, je 

nezbytné, aby se nejdříve obrátil se stížností 

– reklamací, na příslušnou finanční instituci. 

Teprve potom, když mu instituce nevyhoví, se 

může obrátit s návrhem na zahájení řízení na 

finančního arbitra. To je další podmínka pro to, 

aby mohl finanční arbitr řízení ve věci zahájit. 

Řízení je rychlé a zdarma!

Za zmínku stojí, že řízení je zdarma. Případné 

Řízení před finančním 

arbitrem je podstatně 

rychlejší než před 

soudem – v průměru 

stačí kolem 

devadesáti dnů.

VYUŽÍVÁTE POMOC FINANČNÍHO ARBITRA? NE? A PROČ NE? 

VŽDYŤ UŽ PÁTÝM ROKEM POMÁHÁ ŘEŠIT PROBLÉMY, KTERÉ 

VÁM MOHOU KOMPLIKOVAT PODNIKÁNÍ I ŽIVOT. ZABÝVÁ 

SE TOTIŽ SPORY NESPOKOJENÝCH KLIENTŮ FINANČNÍCH 

INSTITUCÍ. POKUD JSTE TEDY NEUSPĚLI S REKLAMACÍ, 

SOUDIT SE ZATÍM NECHCETE – NABÍZÍME RADU A ADRESU...

Nejvíce problémů řešil finanční arbitr s použitím platebních 

karet v bankomatu a u obchodníků.

INZERCE
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VÝVOJ MAJETKU V PODÍLOVÝCH FONDECH V ČR (V MLD. KČ)

Jak ukazují statistiky, trend posledních let 

je zřejmý. Český občan poněkud ztrácí na 

konzervativnosti, když namísto bezpečněj-

ších strategií volí i rizikovější zaměření fondů. 

A poslední roky ukazují, že tuzemští kolektivní 

investoři dávají přednost zahraničním fondům 

před domácími.

Přestože největší objem volných prostředků 

českých domácností stále leží na běžných 

účtech a v jiných bankovních produktech, 

česká veřejnost začíná pomalu, ale jistě 

pronikat do tajů investování. Ne každý má 

odvahu, zkušenosti nebo dostatek finančních 

prostředků na to, aby vstoupil na kapitálový 

trh individuálně. Proto je stále častěji využívána 

možnost investovat kolektivně prostřednictvím 

k tomu určených institucí.

Vývoj aktiv ve fondech kolektivního investová-

ní v posledních letech neustále stoupá, když 

objem prostředků ve fondech se za poslední 

4 roky více než zdvojnásobil. Zatímco na 

konci roku 2002 se investovalo do fondů 

131 miliard korun, na konci loňského roku to 

bylo již 271 miliard. Zásluhu na tom mají pře-

devším zahraniční fondy, které jen za loňský 

rok poskočily o 27 miliard korun (+ 30,7 %). 

Domácí fondy v tomto směru poněkud za-

ostávaly, přesto zaznamenaly nárůst o nece-

lých deset procent (9,43 %, tj. + 13 mld. Kč).

Investoři získávají odvahu, roste i nabídka

Nabídka investičních fondů je velmi bohatá 

a jejich počet se neustále rozrůstá. Neuply-

ne měsíc, aby některá z finančních institucí 

neoznámila vznik nového fondu. Tuzemský 

investor tak má široké pole působnosti, kam 

své volné finanční prostředky umístí. Zvolit ak-

ciové, dluhopisové, indexové, nemovitostní či 

jiné fondy? Vybrat ten ideální je téměř nemož-

né. Existuje hned několik základních kategorií 

fondů, které se od sebe vzájemně odlišují 

investičními cíly, rozložením rizika a časovým 

horizontem, po kterém by měly přinést výnos.

Stejně jako u jiných nástrojů kapitálového trhu 

i v případě fondů platí jednoduchá rovnice: 

Čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Právě od-

vážnější strategie získávají na popularitě, kdy 

kolektivní investoři na úkor bezpečnějších, 

ale méně výnosných strategií volí rizikovější 

zaměření fondů. Potvrzují to i statistiky, když 

největší příliv aktiv v loňském roce zazna-

menaly zajištěné fondy (+ 18,9 mld. Kč), ná-

sledované akciovými fondy (+ 12,8 mld. Kč) 

a smíšenými fondy (+ 6,2 mld. Kč). Naopak 

záporných hodnot dosáhly fondy peněžního 

trhu (- 2,4 mld. Kč) a dluhopisové fondy 

(- 2,3 mld. Kč). 

Lukáš Bursík

NĚKOLIK DESÍTEK FONDŮ DOMÁCÍCH A STOVKY 

ZAHRANIČNÍCH – TAKOVÁ JE SOUČASNÁ NABÍDKA, 

KTEROU TUZEMSKÝ TRH KOLEKTIVNÍHO 

INVESTOVÁNÍ NABÍZÍ. PRÁVĚ PODÍLOVÉ FONDY 

JSOU ČASTÝM TERČEM ČESKÉHO INVESTORA. 

Zahraniční 
fondy táhnou 
víc než domácí

OSOBNÍ FINANCE

Internet je bezpochyby fenoménem naší doby. Na internet 

chodíme pro informace, za zábavou a v poslední době 

stále častěji i za nákupy. Přínosnou novinkou jsou služby 

vyhledávající nejnižší cenu daného výrobku.

Najděte si 
nejnižší cenu

Při hledání nejnižší ceny dnes není nutné 

projíždět desítky internetových obchodů. Stačí 

využít služeb serveru pro srovnání cen. V za-

hraničí to je Bizrate.com nebo Froogle.com, 

u nás je provozují už všechny velké portály. 

Využít se dají ale i samostatné servery jako 

třeba Hledejceny.cz nebo Srovnanicen.cz, kde 

už lze vyhledat přes milion produktů ve více 

než třech stovkách obchodů. 

Princip je velmi jednoduchý: stačí zadat typ 

a značku zboží a systém prohledá nabídky ob-

chodů, které vybraný produkt nabízejí. Stejně 

tak se u některých z nich návštěvník dozví, jak 

spolehliví jsou jednotliví obchodníci.

Cokoli za cokoli 

Protože hlavním motivem lidí pro nákup zboží 

či služeb na internetu je obvykle nižší cena, 

mají servery pro porovnávání cen velký úspěch. 

Nejčastěji vyhledávanými produkty jsou digitální 

fotoaparáty, pračky a wi-fi. A světe, div se, i na 

internetu mezi nimi může být rozdíl několik tisíc. 

Rozhoduje cena za dopravu, marže obchodníka, 

záruka a samozřejmě jeho serióznost. Jako vo-

dítko pro váš klidnější nákup může být databáze 

na stránkách www.certifikovanyobchod.cz, kde 

Asociace pro elektronickou komerci zveřejňuje 

internetové obchody, které dodržují pravidla 

bezpečného nákupu. 

Jak za nákupy na internetu platit?

Pro platby za nákupy na internetu jsou ideální 

platební karty ať už debetní, či kreditní. Přesto 

je jejich používání k tomuto účelu u nás dosud 

v plenkách. Naopak, nejvíce jsou využívány 

klasické platební kanály, jako je například 

platba na dobírku, převodem z účtu na účet 

či v hotovosti. Nejčastější způsoby platby přes 

internet:

• Internetové bankovnictví 

• Platební karta 

•  Pomocí služeb firem, jako je například PayPal 

(Tento způsob je často využívaný k nákupům 

přes aukční síň eBay, jejíž je PayPal součástí. 

Peníze mezi kupujícím a prodávajícím jsou 

převáděny přes účet u společnosti PayPal.)

• Na dobírku

3D Secure zvyšuje bezpečnost platby 

Technologické řešení s názvem 3D Secure 

podporují dvě největší světové asociace 

Visa a MasterCard. 

Svým klientům, tedy obchodníkům pro-

vozujícím internetové obchody, je začaly 

nabízet velké české banky (ČS, ČSOB, KB, 

eBanka). Zákazník nakupující zboží na inter-

netu je ze stránek obchodníka přesměrován 

na stránky obchodníkovy banky a poté, 

jestliže je jeho karta zařazena v 3D Secu-

re, je přesměrován na stránky své banky, 

kde vyplní potřebné formuláře (heslo, číslo 

karty, piny apod.), a po ověření transakce 

je vrácen zpět do banky obchodníka. Při 

platbě uskutečněné pomocí 3D Secure 

jsou tedy všechny důležité údaje předávány 

zabezpečenou cestou a obchodník vůbec 

nemá přístup k informacím o platební kartě 

zákazníka. 

Zda daný internetový obchod platbu pomocí 

3D Secure nabízí, či nikoliv, pozná klient 

jednoduše podle toho, zda má na svých 

stránkách logo Verified by Visa nebo Mas-

terCard SecureCode. 

Dá se říci, že všechny velké a seriózní inter-

netové obchody již tato loga nesou.

Michal Ruml

SROVNÁNÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA VÝBĚR Z BANKOMATU U NAŠICH BANK

Banka Název účtu Výběr z vlastního bankomatu Výběr z bankomatu jiné banky

BAWAG BANK IQ Konto 6,50 Kč 6,50 Kč

CITIBANK Citione běžný účet 15 Kč 15 Kč

ČESKÁ SPOŘITELNA Výhodný program 6 Kč 25 Kč + 0,5 % z vybírané částky

ČSOB Aktivní konto 5 Kč 25 Kč

eBANKA Osobní účet – Plus 6,90 Kč 6,90 Kč

GE MONEY BANK Konto Genius 15 Kč 35 Kč

HVB BANK Konto Komfort 9 Kč 30 Kč

KOMERČNÍ BANKA Ideal konto 6 Kč 39 Kč

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA Postžiro – Plus 5 Kč 25 Kč

RAIFFEISENBANK Běžný účet 19 Kč 19 Kč

VOLKSBANK Běžný účet 2,50 Kč
ČSOB – 5 Kč, 

ostatní banky – 25 Kč

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA Osobní Menu Standard zdarma 30 Kč

Odvážnější strategie 

získávají na popularitě. 

Investoři volí na úkor 

bezpečnějších, 

méně výnosných 

strategií rizikovější 

zaměření fondů.

Na Hledejceny.cz 

nebo Srovnanicen.cz 

lze porovnat ceny 

milionu produktů ve 

více než třech stovkách 

obchodů. 

Investor má široké pole působnosti, kam své finanční prostředky umístí.

OSOBNÍ FINANCE
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Stačí nevhodný vtip, 

podivný dotyk či 

nabídka a můžete 

mít zaděláno na 

soudní proces! Na 

první pohled je vše 

v pořádku... Ženy 

se chtějí líbit, muži 

je rádi obdivují, ale 

problémy jsou přesto 

ve vzduchu. Sexuální 

harašení a jeho výklad 

v českém zákoně 

je pro podnikatele 

a manažery 

(a samozřejmě 

i podnikatelky 

a manažerky!) 

Pandořina skříňka, 

kterou zatím nikdo 

neotevřel. Naštěstí. 

Přesto je lepší alespoň 

trochu nahlédnout, co 

se v ní skrývá.

PRÁVO A DANĚ

PRÁVO A DANĚ

Harašení znamená diskriminaci

Oficiální právní termín označující tento jev 

užívaný českou legislativou je sexuální ob-

těžování. Jako takový je užíván a definován 

pouze pro oblast pracovněprávních vztahů. 

Sexuální obtěžování je definováno zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 4 odst. 

(8)) jako „jakákoliv forma nežádoucího ústního 

nebo jiného než ústního projevu sexuální pova-

hy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení 

důstojnosti osoby, zejména když se vytváří 

zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující 

nebo urážející prostředí.“ 

Tisíc a jeden výklad

Jak už je tradicí české legislativy, tato definice 

umožňuje tisíc a jeden výklad a bude vždy 

záležet na soudu, jak posoudí, zda má nějaké 

jednání sexuální povahu a s jakým cílem bylo 

„pácháno“.

Zákon o zaměstnanosti definuje sexuální obtě-

žování, vedle dalších projevů, jako diskriminaci. 

Stanoví dále, že pokud dojde při uplatňování 

práva na zaměstnání k diskriminaci, může se 

poškozený domáhat, aby od diskriminace bylo 

upuštěno, aby byly odstraněny jeho následky 

a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

V případě, že diskriminací došlo ke snížení důs-

tojnosti nebo vážnosti poškozeného ve značné 

míře, má poškozený nárok i na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Její výši stanoví 

soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy 

a okolnostem případu. Tuto takřka absolutní 

volnost soudů při úvahách, zda a v jaké výši 

přizná diskriminací poškozenému nárok na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích, sváže 

až příslušná judikatura soudů vyšších stupňů, 

zejména Nejvyššího soudu ČR. 

Když se řekne diskriminace

Jakoukoliv diskriminaci v pracovněprávních 

vztazích zakazuje rovněž Zákoník práce. 

Pokud se definice a obsahu diskriminace týká, 

odkazuje Zákoník práce právě na shora cito-

vaný zákon o zaměstnanosti. I zde tedy platí, 

že diskriminací se rozumí i sexuální obtěžová-

ní. Zákaz diskriminace dopadá nejen na vztahy 

nadřízeného a podřízeného, ale i zaměstnance 

na stejné zaměstnanecké úrovni. 

Vedle tohoto způsobu diskriminace je zakázána 

i diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orienta-

ce, rasového nebo etnického původu, národnos-

ti, státního občanství, sociálního původu, rodu, 

jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či 

víry, majetku, manželského a rodinného stavu 

nebo povinností k rodině, politického nebo 

jiného smýšlení, členství a činnosti v politických 

stranách nebo politických hnutích, v odborových 

organizacích nebo organizacích zaměstnava-

telů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo 

mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu 

pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání za-

hrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání 

nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Nenápadná nebezpečná zbraň

Těm, kteří se diskriminaci brání, dává česká 

legislativa povinně odvozená od legislativy 

EU do ruky obrovskou zbraň: občanský 

soudní řád, který upravuje vedení soudního 

řízení, výslovně stanoví, že tvrzení o tom, že 

účastník byl přímo nebo nepřímo diskrimino-

ván, má soud ve věcech pracovních a ve vě-

cech poskytování zdravotní a sociální péče, 

pomoci v hmotné nouzi, přístupu ke vzdělání 

a odborné přípravě, přístupu k veřejným 

zakázkám za prokázané, pokud v řízení 

nevyšel najevo opak. Tato věta znamená, 

že zatímco v ostatních řízeních musí každý 

prokázat to, co tvrdí, ohledně diskriminace 

stačí přijít k soudu s tvrzením, že jsem byl 

diskriminován, a je to naopak žalovaný, kdo 

musí prokázat, že nediskriminoval. Stručně 

řečeno: na rozdíl od jiných běžných sporů 

důkazní břemeno leží na agresorovi, a nikoli 

na oběti. Do doby, než agresor prokáže 

opak, má soud za prokázané, že k sexuální-

mu obtěžování došlo. Spravedlnost a snad-

nou zneužitelnost této právní úpravy si každý 

může vyhodnotit sám...

Občanský soudní řád dává diskriminova-

nému ještě jednu výhodu, a sice nechat 

se v soudním řízení zastupovat organizací 

vzniklou za účelem ochrany před diskrimi-

nací.

Mimo pracovněprávní vztahy žádná právní 

úprava sexuálního obtěžování neexistuje, 

bez ohledu na sexuální podtext tedy obecně 

platí, že jednání každého musí respektovat 

zákonný rámec, přičemž jeho závažné pře-

kročení může být sankcionováno ve smyslu 

trestního zákona či zákona o přestupcích.

Mgr. Petr Mikysek

Neharašte, 
nediskriminujte!

Když to ve firmě 
začne harašit...

... ohledně diskriminace 
stačí přijít k soudu 
s tvrzením, že jsem 
byl diskriminován, a je 
to naopak žalovaný, 
kdo musí prokázat, že 
nediskriminoval.

POJEM SEXUAL HARASSMENT VZNIKL V USA, ODKUD 

SE ÚSPĚŠNĚ VYVÁŽÍ DO CELÉHO SVĚTA. CO SI O NĚM 

MYSLÍ ČEŠI A ČEŠKY NEJLÉPE ILUSTRUJE „NĚŽNÝ“ 

PŘEKLAD TOHOTO POJMU – SEXUÁLNÍ HARAŠENÍ ZNÍ 

ROZHODNĚ MĚKČEJI NEŽ ORIGINÁLNÍ HARASSMENT.
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Mgr. Barbara Martinů, advokátka

Co veřejnost považuje za sexuální obtěžování Muži Ženy

Vymáhání sex. styku pod hrozbou finančního postihu nebo propuštění z práce 89 % 89 %

Nabídky k sex. styku 80 % 80 %

Vyhrožování vyzrazením sex. styku 70 % 63 %

Poplácávání po různých částech těla 59 % 68 %

Vytrvalé vnucování soukromé schůzky 56 % 59 %

Povinné vysvlékání u lékaře, i když jde jen o rýmu 52 % 51 %

Vyzývavé poznámky o různých částech těla 48 % 49 %

Vyhrožování milenci-e sebevraždou 42 % 35 %

Vyprávění oplzlých vtipů 33 % 42 %

Vyzývavé nebo žádostné pohledy na osobu druhého pohlaví 26 % 33 %

Vylepování plakátů a obrázků nahých těl na pracovišti 23 % 34 %

Zdroj: GfK

 „Podle studie Sociologického ústavu AV ČR, 

publikované v srpnu 2005, se celá čtvrtina 

české populace v práci setkala se sexuálním 

obtěžováním. Je však třeba podotknout, že 

bylo zkoumáno sexuální obtěžování v laickém 

slova smyslu, nikoli v právním. Bylo zjištěno, 

že konverzace s erotickým podtextem mezi 

zaměstnanci, provokace a narážky se skrytým 

významem či ,košilaté‘ vtipy jsou naprosto 

běžnou součástí pracovního života. Podle 

názoru zkoumaného vzorku veřejnosti je za 

sexuální obtěžování považováno například 

chování muže, který všem kolegyním zásadně 

tyká, oslovuje je kočičko nebo miláčku, při 

konverzaci se jich opakovaně dotýká. Kolego-

vé v čele s ředitelem, kterému v kanceláři visí 

kalendář s nahotinkami a pije kávu z hrnečku 

s nápisem ,Myslím jen na sex‘ hodnotí chová-

ní svého zaměstnance konstatováním, že on 

je prostě takový a jiný nebude. Ačkoliv většinu 

žen toto chování obtěžuje, muži si vůbec 

neuvědomují, že se dopouštějí sexuálního 

obtěžování. Ano, ne každý totiž může vnímat 

určité chování za sexuální obtěžování. Někte-

rou ženu plácnutí po zadnici nebo obdivný 

pohled do výstřihu neuráží, ba naopak je to 

vyznamenáním, že o ni muži mají ještě zájem. 

Jinou ženu může urazit už pouhé přitisknutí 

kolegy v přeplněném výtahu, který tak učinil 

nevědomky. 

Nevítanost chování je tedy dána, když ad-

resát takového chování důvodně pohlíží na 

ono chování jako na odporné nebo nevhodné 

a ke kterému, pozor dámy, nevybízel. Soud 

by měl přitom posuzovat situaci jako celek, 

zkoumat, zda oběť sama nezavdala příčinu 

k sexuálnímu obtěžování svým chováním či 

zevnějškem se znaky sexuální agresivity nebo 

vyzývavosti. 

Rozhodně problematický je právě princip 

dokazování u případného soudního sporu, 

kdy je dokazována nevina. Oběti sexuální-

ho obtěžování si při přečtení tohoto řádku 

jistě oddychly. Ovšem agresorovi, který byl 

označen neprávem, se u soudního jednání 

nejednou orosí čelo. Prokázat totiž něco, 

co jste neudělal, lze jen velmi těžko. A tak 

v budoucnu můžeme očekávat i zneužití 

sexuálního obtěžování v podobě ,spiknutí‘ 

zaměstnance/zaměstnankyně nebo několika 

zaměstnanců/zaměstnankyň proti svému 

kolegovi/kolegyni/podnikateli s nařčením, že 

na ně/ni/něho činil/la nemístné poznámky, 

nebo je/ho/ji hladil/la na místech, která jsou 

přístupná jen pro jejich/jejího/jeho milence/mi-

lenku či partnera/partnerku. Takže, opatrně, 

pánové... i dámy podnikatelského stavu!“

Většinou může postačit k vyřešení celé 

záležitosti okamžité a důrazné ohrazení se, 

že takové chování je absolutně nepřípustné. 

Pokud ani to nezabere, pak je nejlepší ob-

rátit se na svého zaměstnavatele, který je ze 

zákona povinen dodržovat zákaz sexuálního 

obtěžování, popř. na příslušný pracovní 

úřad, který může zaměstnavateli udělit 

pokutu až do výše jeden milion Kč. Oběť má 

dále právo domáhat se upuštění od tohoto 

porušování, odstranění následků porušování 

a případně přiměřeného zadostiučinění 

(např. omluvy). V případě, že byla snížena 

důstojnost nebo vážnost oběti, pak tato má 

právo se domáhat náhrady nemajetkové 

újmy v penězích, kterou určí soud podle 

závažnosti vzniklé újmy a okolností, za nichž 

k porušení práv a povinností došlo. Výjimkou 

není ani vymáhání náhrady za vzniklou 

škodu. Agresorem ovšem nemusí být pouze 

muž, může jím být i žena, která např. činí 

nemístné sexuální návrhy svému podříze-

nému. A rovněž tak obětí může být i osoba 

stejného pohlaví. 

Jak se bránit falešnému obvinění

Zásadnější otázkou je, zvláště pro podni-

katele a manažery, jak se bránit falešnému 

nařčení ze sexuálního obtěžování. Na to už 

tak jednoduchá odpověď není. Je třeba mít 

na paměti důležitou zásadu: nezavdávat 

žádnou příčinu k obvinění. Dodržovat jasné 

kodexy chování, nikdy nepřekračovat hrani-

ce slušnosti (ani na podnikových večírcích) 

a stanovit jasná pravidla „hry“, týkající se 

třeba i oblečení. Do zaměstnání proto nepa-

tří nevhodný oděv (minisukně, halenky s hlu-

bokým výstřihem), ale ani nápadné flirtování. 

Opatrně, pak stačí obvinění a svoji nevinu 

dokazujete vy. Vidina lehce získaných peněz 

požadovaných jako náhrada (nebo i jako 

mimosoudní vyrovnání v duchu – „zaplať 

a já svoje obvinění stáhnu“) může být pro 

leckoho lákavá! Pro ty, kteří neberou život 

tak vážně, jedna perlička nakonec: italský 

Nejvyšší soud v roce 2002 dospěl k názoru, 

že pokud nějaký muž nečekaně pleskne 

ženu přes pozadí, sexuálně ji neobtěžuje. 

Italská justice rozhodla, že takové plesknutí, 

pokud jde o „izolované a impulzivní“ gesto, 

je v pořádku.     

    mar 

NÁZOR 
PRÁVNÍKA:

Dokázat to, 
co jsem neudělal, 
není jednoduché!

PRÁVO A DANĚ

Narážky se skrytým významem či „košilaté“ 
vtipy jsou běžnou součástí pracovního života.

F
o

to
: 
J
á
c
h
ym

 K
lim

e
n
t,

 S
h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

Přejete si plácnutí 
za milion korun 
či méně?

Pokud se se sexuálním obtěžováním 

setkáte, nebo máte pocit, že se o něj 

jedná, rozhodně se mu braňte hned 

v zárodku. 

Za jaká auta se platí?

Silniční dani podléhají veškerá vozidla, která jsou 

registrovaná a provozovaná v České republice 

a zároveň jsou používána k podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti. Dále silniční 

dani podléhají vozidla, která jsou používána 

v nevýdělečných organizacích v přímé souvis-

losti se zdaňovanými příjmy – například vozidla 

občanských sdružení, sportovních klubů, pokud 

v nich zástupci klubu cestují za reklamními spon-

zory atd.. V praxi se objevuje velmi častá otázka 

týkající se silniční daně u motocyklů, které jsou 

firemní a jsou používány k podnikání – motocykly 

jsou od silniční daně osvobozeny.  

Kdo platí?

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická 

osoba, která je zapsaná v technickém průkazu 

vozidla jako provozovatel nebo držitel. V praxi 

je tedy zcela obvyklé, že silniční daň platí za 

vozidlo úplně někdo jiný než jeho vlastník 

– třeba v případě leasingu, výpůjčky vozidla 

atd. Dalším častým poplatníkem silniční daně 

je zaměstnavatel platící daň za vozidla svých 

zaměstnanců, kterým vyplácí cestovní náhrady 

za použití osobních automobilů při pracov-

ních cestách. V tomto případě je třeba mít na 

paměti, že princip silniční daně spočívá v tom, 

že za každé vozidlo se silniční daň platí pouze 

jednou – tedy pokud zaměstnanec či kdokoliv 

jiný vozidlo použité ke služební cestě používá 

k podnikání a silniční daň za něj z tohoto dů-

vodu už jednou platí, zaměstnavatel již silniční 

daň za toto vozidlo podruhé neodvádí. 

Kolik se platí?

Zákon o dani silniční rozděluje vozidla pro výpo-

čet daně do tří skupin – osobní, návěsy a ostat-

ní. U osobních vozidel je základem daně objem 

motoru a u zbývajících dvou skupin povolené 

hmotnosti v tunách a počet náprav. 

Mám úplně nové auto, sleví mi finanční 

úřad něco?

V případě, že vozidlo splňuje emisní kritéria 

EURO 2, sníží se sazba daně o 40 %. V pří-

padě, že vozidlo splňuje emisní kritéria EURO 3, 

sníží se sazba daně o 48 %. Tyto dvě úlevy 

však neplatí pro osobní automobily, takže pro 

mnoho zejména menších podnikatelů tyto úle-

vy nemají praktický smysl. Tyto úlevy jsou však 

platné pro lehká užitková vozidla kategorie N1, 

která jsou v České republice v současnosti 

velmi populární.

Mám staré auto, zůstává sazba daně 

stejná?

U vozidel registrovaných v České republice do 

31. 12. 1989 se sazba daně zvyšuje o 15 %. 

V praxi toto zvýšení daně tedy platí zejména 

pro starší nákladní vozidla, která jsou ještě 

v současné době v provozu.

Kdy se daň platí a kdy se podává daňové 

přiznání ?

Silniční daň se platí zálohově a to k 15. dub-

nu, 15. červenci, 15. říjnu a 15. prosinci. 

Záloha se vypočte podle vozidel používaných 

k podnikání v předchozím čtvrtletí. Daňové 

přiznání k dani silniční se podává do 31. ledna 

následujícího roku. 

Pozor na včasné placení

Častou chybou podnikatelů, a dokonce i fi-

rem střední velikosti, je to, že výše zmiňované 

povinnosti týkající se silniční daně neberou 

příliš vážně. 

Mnoho podnikatelů a firem zálohy na silniční 

daň v průběhu roku neplatí buď vůbec, nebo 

pouze občas a v nesprávné výši. I když je 

silniční daň pro stát i podnikatele daní „ma-

lou“, nevyplácí se povinnosti spojené s jejím 

placením a administrací opomíjet, neboť 

penalizace a úrok z prodlení je u této daně 

stejný jako třeba u daně z přidané hodnoty 

a u daně z příjmů.

Karel Poch, daňový poradce

Jak se bude 
podnikatelům 
jezdit v roce 
2007

ZÁKON O DANI SILNIČNÍ PATŘÍ K TĚM 

DAŇOVÝM ZÁKONŮM, KTERÉ SE 

NEMĚNÍ TAK ČASTO. PŘESTO BY SE 

Z HLEDISKA PODNIKATELŮ JEŠTĚ 

MOHL VYLEPŠIT.

PRÁVO A DANĚ

Úlevy jsou platné 

pro lehká užitková 

vozidla kategorie 

N1, která jsou u nás 

v současnosti velmi 

populární.

Mnoho podnikatelů a firem zálohy na silniční daň v průbě-
hu roku neplatí buď vůbec, nebo pouze občas a špatně.

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

POČTY NOVÝCH REGISTROVANÝCH 

OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

OD LEDNA DO BŘEZNA 2007

Nová vozidla 30 105

Ojetá vozidla 50 374

Celkem 80 479

NOVÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA N1

(ODPOČET DPH)

Nová vozidla 12 824

Ojetá vozidla 2366

Celkem 15 190

PRÁVO A DANĚ

Dokonce by se dalo říci, že nezasvěcený 

člověk žasne, jak dnes v České republice může 

vypadat nákladní auto – ono totiž vypadá na 

první pohled úplně stejně jako auto osobní. 

Až na první pohled nepatrné rozdíly, jako jsou 

populární mřížka oddělující zavazadlový prostor 

nebo tmavá zadní okénka. Ovšem z hlediska 

podnikatele a firmy může rozdíl, který laikovi 

připadá minimální, znamenat finanční úspory 

v řádech desetitisíců korun. Důvodem těchto 

v podstatě kosmetických úprav osobních 

automobilů jsou daňové předpisy, a to zejména 

zákon o dani z přidané hodnoty, který zakazuje 

podnikatelům a firmám uplatnit si odpočet 

daně při pořízení osobních automobilů, i když 

jsou používány k podnikání. Oproti tomu u poří-

zení onoho ,nákladního‘ automobilu může pod-

nikatel či firma uplatnit nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty v plné výši, což je největší 

z oněch zmiňovaných finančních úspor. V těch-

to případech se opět ukazuje, že český národ 

je národem velmi vynalézavým a dokáže si 

s lecčím poradit, zejména s tím, jak obejít plat-

né právní předpisy. Udivené pohledy a kroucení 

hlavou zahraničních podnikatelů, kteří se do-

zvědí, že například vozy značek Porsche, Volvo 

či Jaguar jsou v České republice považovány 

za vozidla nákladní, hovoří za vše. Nezbývá, než 

doufat, že se pohled státu na uplatňování daně 

z přidané hodnoty u pořízení osobních vozidel 

používaných pro podnikání v budoucnu změní 

a nebude již nutné provozovat tyto „proměny“ 

osobních automobilů v nákladní.

kp

Není auto 
jako auto...

Stát považuje 
osobní vozy 
za luxus
„Z praktického pohledu daňové poradce 

se silniční daň jeví jako velmi jednoduchá 

a exaktní. Její výpočet není obtížný, zákon 

o dani silniční je v porovnání s ostatními 

daňovými zákony krátký a přehledný. Za 

největší problém v současnosti považuji 

skutečnost, že daňová sleva za splnění 

emisních limitů neplatí také pro osobní 

automobily, což lze do jisté míry považo-

vat za diskriminační, zejména z hlediska 

živnostníků a malých podnikatelů. Ti totiž 

používají pro své podnikání většinou osob-

ní automobily. Naproti tomu zákon zvýhod-

ňuje ,lépe‘ situované podnikatele a firmy, 

u kterých je nyní velmi populární pořizování 

lehkých užitkových vozů (důvodem je ná-

rok na odpočet daně z přidané hodnoty), 

Ty se sice na první pohled ničím neliší od 

vozů osobních, ale u těchto vozidel zákon 

umožňuje slevu na dani silniční uplatnit 

v plné výši. Podle technické dokumentace 

se totiž jedná o vozidla nákladní. Tato filo-

zofie zákazu uplatnění slevy na dani silniční 

je zcela v souladu s pohledem státu na 

osobní vozidla, který je uplatňován ve 

všech daňových zákonech. Stát pova-

žuje osobní vozidla stále za jakýsi druh 

,luxusu‘. O tomto pohledu svědčí kromě 

zákazu uplatnění slevy na dani silniční také 

zákaz nároku na odpočet daně z přidané 

hodnoty při pořízení osobního automobilu 

a hodnotové omezení daňové uznatelnosti 

nákladů na pořízení těchto vozidel v záko-

ně o daních z příjmů.“ 

NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY

Karel Poch

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

Při pořízení “nákladního” automobilu lze 

uplatnit nárok na odpočet DPH v plné výši.

V POSLEDNÍCH LETECH RAPIDNĚ NARŮSTÁ 

V ČESKÉ REPUBLICE PRODEJ TZV. LEHKÝCH 

UŽITKOVÝCH VOZIDEL. TATO VOZIDLA JSOU 

HOMOLOGOVÁNA JAKO VOZIDLA NÁKLADNÍ, 

TEDY KATEGORIE N. 
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Co můžete zaměstnavatelům vašich po-

jištěnců nabídnout?

Základem nabídky je kvalitní produkt, který 

umožňuje pružně reagovat na individuální 

potřeby zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. 

Tímto produktem je Program Zdravý podnik, 

který je zaměřen na zdraví zaměstnanců, jejich 

bezpečnost při práci, snížení nemocnosti či 

eliminaci psycho-sociálních rizik, která ovlivňují 

míru stresu. Nicméně kvalitní produkt sám 

o sobě nestačí. Naší filozofií je kvalitní zákaz-

nický servis pro naše klienty. Cílem je pomoci 

zaměstnavateli s tvorbou vhodného programu 

nejenom pro jeho zaměstnance, ale i pro něho 

samotného. A v případě potřeby s doplněním 

či změnou programu tak, aby odpovídal mění-

cí se situaci a požadavkům zaměstnavatele.

Jaká je odezva zaměstnavatelů na 

Program Zdravý podnik?

Velmi kladná. Stále stoupá počet firem, které 

mají zájem pro své zaměstnance zavádět mo-

tivační programy, a mají tedy zájem o využití 

našich preventivních programů. Máme poten-

ciál naše klienty příjemně překvapit. Zejména 

pokud se podaří spojit zaměstnavatelovu zna-

lost vlastní společnosti s našimi zkušenostmi. 

Pak lze připravit správný balíček preventivních 

programů, který bude mít požadovaný efekt.

Jak takový balíček vypadá?

Správný motivační program by měl zohlednit 

charakter práce, kterou zaměstnanec vykoná-

vá. Měl by nabídnout ochranu zdraví a splňovat 

požadavky zaměstnavatele. Optimální je jeho 

vytvoření za úzké spolupráce našich odborníků 

a personálního úseku zaměstnavatele.

S jakými požadavky zaměstnavatele se 

setkáváte nejčastěji?

Požadavky v prvé řadě úzce souvisejí s cha-

rakterem prováděné činnosti a jejího dopadu 

na zdravotní stav zaměstnanců. Důležitý 

je také pohled zaměstnavatele na stabilitu 

pracovních sil v souvislosti s motivačními 

programy. Jedná se např. o snížení nemoc-

nosti, rozšíření prevence, různé typy očko-

vání, rehabilitační programy atd. Důležité je 

nalezení shody mezi potřebami managementu 

a nabídkou naší zdravotní pojišťovny. Program 

nabízíme již ve více než 200 firmách.

www.zpma.cz

Na to, co v této oblasti nabízí ZP M-A, jsme se zeptali 

generálního ředitele Vladimíra Kothery.

DNES JE JIŽ MOŽNÉ ŘÍCI, ŽE VĚTŠINA 

NAŠICH POJIŠTĚNCŮ PEČUJE O SVÉ ZDRAVÍ 

A VĚTŠINA ZAMĚSTNAVATELŮ VYUŽÍVÁ MIMO 

MZDU MOTIVAČNÍ PROGRAMY JAKO BĚŽNOU 

SOUČÁST ODMĚŇOVÁNÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ.

ZP METAL-ALIANCE 
– spolehlivý partner pro pojištěnce 
i zaměstnavatele
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BETA Brno, a. s., Hudcova 76a, 62100 Brno-Medlánky č. p. 487, IČO: 44990880, DIČ: CZ44990880

Tel.: 541 511 680, fax: 541 241 946, e-mail: info@betabrno.cz, www.betabrno.cz

K čemu je audit účetní závěrky?

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem vyplývá z přísluš-

ných ustanovení Zákona o účetnictví. Porušení této povinnosti 

může mít za následek udělení pokuty ze strany finančního úřadu 

a vzhledem k tomu, že se počítá z hodnoty majetku, může mít 

značný negativní dopad do financí společnosti. 

A k finančnímu úřadu ještě jedná poznámka: je mylným názor 

některých společníků a jednatelů, že ověření účetní závěrky 

znamená, že finanční úřad nemůže doměřit při kontrole daň 

z příjmů, odpovědnost za daň z příjmů nesou zpracovatelé da-

ňového přiznání, tzn. z externích poradců – daňoví poradci.

Audit účetní závěrky má za cíl prověřit, zda vaše účetnictví ve 

formě konečných výkazů, které poskytují informace o majetku 

vaší společností, jejich pohledávkách a závazcích a vašem vý-

sledku hospodaření, je správné a pravdivé. Každá společnost 

má pak za povinnost takto ověřenou účetní závěrku uložit do 

Sbírky listin u soudu. 

A teď se můžeme vrátit k vaší otázce: k čemu? Ověření vaší zá-

věrky vám slouží k tomu, aby se na to, jak promítáte jednotlivé 

hospodářské operace do účetnictví, podívala nezávislá osoba 

a vy zároveň zjistíte, jak se na uvedené informace dívají externí 

uživatelé jako banky, obchodní partneři apod. Pokud vám dělá 

účetnictví externí firma nebo vaši zaměstnanci, tak tím také mů-

žete zhodnotit kvalitu jejich práce. Myslíme si také, že ověřená 

účetní závěrka nezávislým auditorem bez výhrad může být i ur-

čitý marketingový nástroj ukazující na to, že jste společnost, kte-

rá má hospodaření v pořádku, je průhledná a nemá co skrývat.

Ověřená účetní závěrka může být i zdrojem informací pro vás 

při prověřování obchodních partnerů, jejich finanční stability. 

Všechny společnosti mají totiž povinnost uložit účetní závěrku 

do Sbírky listin a pokud tam závěrka není, nemusí být vše v po-

řádku, a výrok auditora u uložených závěrek také dává jistou 

informaci.

Ing. Jiří Gawel

Auditor, BETA Audit, spol. s r. o.

Předseda představenstva BETA Brno, a. s.

Jsme společností s ručením omezeným a v letošním roce jsme zjistili, že máme mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem. K čemu nám bude? Nejsou to vyhozené peníze?

INZERCE
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Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9–Vysočany

        Nabízíme k pronájmu
                    tyto nebytové prostory 
            určené k administrativní činnosti:

Č. kanceláře   m2 cena za m2

308  .............................................  15,3  .............................................  298 Kč

312  .............................................  32,0  .............................................  298 Kč

321  .............................................  33,0  .............................................  298 Kč

324  .............................................  14,7  .............................................  298 Kč

512  .............................................  22,3  .............................................  298 Kč

•  Platba za energie a za služby zvlášť. 

•  Kanceláře jsou zasíťované, možnost připojení na internet a pevnou telefonní linku. Kanceláře mají podporu 
chlazení, je možno vybavení nábytkem.

•  Dále nabízíme možnosti využití kongresového sálu až pro 150 osob, jednacích místností, školicích prostor, 
v objektu se nachází gastronomické zařízení.

•  Je možno pronajmout parkovací stání na venkovním parkovišti a kryté garážové stání.

•  Dobrá dopravní dostupnost.

Kontakt:

Stanislav Mariaš, vedoucí správy budovy

Tel.: 296 646 155, Mobil: 724 613 513,

marias@komora.cz

SERVIS

Jak podnikat 
v Polsku

Kdokoliv, kdo se zdržuje v Polsku déle než tři 

dny, musí vyplnit registrační hlášení o pobytu 

na místním úřadu. Pokud cizinec bydlí v hote-

lu, učiní tak za něj hotelový personál. V přípa-

dě, že si pronajme byt či dům, hlásí jeho pobyt 

jeho majitel. Pokud se občan EU rozhodne 

pracovat v Polsku a zůstane tam déle než tři 

měsíce, musí požádat o povolení k pobytu 

nebo povolení k dočasnému pobytu. To nepla-

tí, pokud vykonává, nebo se chystá vykonávat 

práci, svobodné povolání či podnikání se za-

chováním místa stálého bydliště ve své zemi, 

do které se aspoň jednou týdně vrací. Žádost 

se vydává na vojvodském úřadu (obdoba kraj-

ského) v místě polského bydliště. Po získání 

povolení (na pět let) žadatel obdrží kartu obča-

na EU a jeho případní rodinní příslušníci doklad 

o pobytu (polsky dokument pobytu). Za každý 

dokument se platí 30 zlotých (PLN). Pokud 

žadatel pracuje, nebo se chystá pracovat po 

dobu do 12 měsíců, nebo chce studovat, 

nebo hledat práci (max. na dobu 6 měsíců), 

požádá o povolení k dočasnému pobytu. Pro 

vydání dokladů je nutné se přihlásit k pobytu 

na obecním úřadu (urzad gminny), kde je třeba 

předložit povolení k pobytu. 

Právní formy podnikání

Podle platných právních předpisů Polska 

(obchodní zákoník – kodeks spółek hand-

lowych, občanský zákoník – kodeks cywilny) je 

umožněno založení těchto druhů obchodních 

společností: podnik jednotlivce (indywidu-

alna działalność gospodarcza), společnost 

s ručením omezeným (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością), akciová společnost (spó-

łka akcyjna), komanditní společnost (spółka 

komandytowa), komanditně-akciová společ-

nost (spółka komandytowo-akcyjna), veřejná 

obchodní společnost (spółka partnerska nebo 

spółka jawna), sdružení (spółka cywilna) a po-

bočka zahraničního společenství (oddział).

Založení s. r. o.

Přibližná délka procesu založení s. r. o. v Pol-

sku je 31 dní. Přibližné náklady na založení činí 

minimálně 2562 PLN. Pro registraci k DPH je 

podnik povinen se registrovat k DPH u daňo-

vého úřadu do 20. dne následujícího měsíce 

po zahájení podnikání. Společnost je povinna 

poskytnout údaje o obchodním názvu, právní 

formě, dále vyplnit číslo REGON a datum 

zahájení podnikatelských aktivit. Pokud 

společnost plánuje obchodovat se zeměmi 

v rámci EU, je povinna se zaregistrovat jako 

plátce DPH.

Daňový systém

Polský daňový systém je poměrně složitý, 

obsahuje řadu možností úlev a výjimek. Tento 

systém, který je podle názoru většiny podni-

katelů a analytiků neefektivní a vede pouze ke 

zvýhodňování nejbohatších a ke korupci, bude 

pravděpodobně v budoucnu zjednodušován. 

Především se očekává zrušení většiny výjimek. 

Seznam finančních úřadů je publikován na 

internetových stránkách: www.polska.com.pl.

Přímé daně

Dani z příjmu fyzických osob (Podatek 

dochodowy od osób fizycznych – PIT) 

podléhají osoby s trvalým pobytem v Polsku 

nebo osoby, jejichž dočasný pobyt překra-

čuje 183 dní v roce. Dani nepodléhají rolníci. 

Daň z příjmu fyzických osob je vypočítávána 

progresivním způsobem, používají se tři 

sazby: 19 % pro příjmy do 37 024 PLN/rok, 

30 % pro příjmy mezi 37 025 až 74 048 

PLN/rok a 40 % pro příjmy nad 74 048 PLN/

rok. Příjmy z prodeje akcií jsou zdaňovány 

sazbou 19 %. Kapitálové příjmy z prodeje 

bytu, budovy nebo pozemku nepoužívané-

ho k podnikatelské činnosti jsou od daně 

osvobozeny. Daň z příjmu právnických osob 

(Podatek dochodowy od ośob prawnych 

– CIT) je stanovena na 19 %, odvádí se 

z příjmu a z kapitálových výnosů. Dividendy 

jsou zdaňovány také 19% sazbou. 

Nepřímé daně

V Polsku existují tři sazby DPH: základní 22 %, 

které podléhá naprostá většina služeb a zboží, 

snížená 7% sazba, která je uvalena na určité 

potraviny, léky, výstavbu a opravu bytů apod., 

a zvláštní snížená 3% sazba se uplatňuje 

na nezpracované potraviny. Knihy a vybra-

né časopisy jsou od daně osvobozeny do 

konce letošního roku. V Polsku jsou uvaleny 

spotřební daně na motorová paliva, alkohol, 

tabákové výrobky, auta, parfémy či kosmetiku 

a elektřinu.

Odvody za zaměstnance

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sráženo 9,76 % 

na penzijní pojištění, 5,6 % invalidní pojištění 

a 2,45 % na zdravotní pojištění a pojištění 

v mateřství, celkem tedy 18,71 %. Tato sazba 

se odvádí do částky 72 690 PLN, nad tento 

základ se zvyšuje o dalších 2,45 %. Mimo-

to hradí zaměstnavatel z objemu hrubých 

mezd sociální pojištění v rozmezí 19,83 % až 

22,72 %, a to až do výše mzdy jednoho za-

městnance 72 690 PLN, nad to ještě dalších 

3,57 až 6,46 %.

Táňa Švrčková, podle materiálu projektu 

Pravidla pro volný pohyb služeb a usazování v EU

krok činnost náklady trvání instituce

1. Notářské potvrzení zakládacích listin společnosti min. 910 PLN 1 den notář

2. Žádost o obdržení statistického čísla REGON na registru podniků zdarma 1 den statistický úřad

3.
Vložení kapitálu na bankovní účet, musí být předložena zakládací 

smlouva a číslo REGON
zdarma 1 den banka

4.

K získání identifikačního čísla (NIP) od daňového úřadu musí 

společnost předložit notářskou listinu, potvrzení: o obdržení 

REGON, o založení bankovního účtu, o pronajaté kanceláři či 

jiných prostorech

zdarma 24 dní daňový úřad

5. Registrace k DPH 152 PLN 1 den daňový úřad

6. Registrace do obchodního rejstříku 1500 PLN 14 dní obchodní rejstřík

7. Zaslání možných pozměňujících údajů na statistický úřad zdarma 1 den statistický úřad 

8. Registrace společnosti u Státní zdravotní inspekce zdarma 1 den
Státní zdravotní 

inspekce 

9. Registrace podniku na místním úřadu sociálního pojištění zdarma 1 den
Úřad sociálního 

pojištění

10. Registrace podniku na Inspekci práce zdarma 1 den Inspekce práce

CHCETE PODNIKAT V POLSKU? PŘINÁŠÍME VÁM 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TAMĚJŠÍM PODNIKATELSKÉM 

PROSTŘEDÍ. 



str. 50 str. 51květen 07 MŮJ PRVNÍ MILION

jsme se už před odkupem odklonili od jejich 

produktů a začali jsme prodávat služby. Když 

jsme se od nich oddělovali, tak byznys přes 

jejich produkty představoval nějakých dvacet, 

25 procent našeho celkového obratu. I kdyby 

v Kanadě existovali dál, v zásadě bychom si 

nekonkurovali.

Do Kanady jste šli na přelomu tisíciletí, byla 

to dobrá doba?

Tehdy to vypadalo všechno strašně růžově 

a pak se to během velice krátké doby zvrtlo ve 

velmi nerůžovou situaci. Růžové to bylo v roce 

2000, kdy internetová bublina byla našlehaná 

a všichni si mysleli, že jsou milionáři. Softwaro-

vých projektů bylo víc, než se dalo uskutečnit, 

a nikde nebyli žádní volní lidé. V té době jsme 

tam založili firmu, ale ještě neotevřeli kancelář. 

Měli jsme tam asi dvanáct našich konzultantů, 

kteří pracovali na jednom projektu v bance. Po 

roce jsme si říkali, že už tam máme lidi, byznys, 

tak založíme pobočku, a přišlo 11. září (útok na 

Světové obchodní centrum v New Yorku, pozn. 

red.). 

Co to pro vás znamenalo?

Den 11. září urychlil prasknutí internetové 

bubliny. To, že je burza přehřátá a akcie interne-

tových a softwarových společností nadhodno-

cené, se vědělo už dlouho. To 11. září způsobilo 

v celé Americe paniku, a ta s sebou nese i to, 

že lidé začnou stahovat investice z rizikovějších 

oblastí a přesunou je do méně rizikových. Začal 

run na burzu a začalo se prodávat. Burza šla 

dolů, postihlo to i velké, tradiční firmy. 

Uvolnili se tak kvalitní lidé, které jste si 

mohli najmout. Takže jste na tom v podsta-

tě vydělali.

Ano. Měli jsme obrovskou výhodu, že jsme 

v Montrealu odváděli skvělé služby. Vyvezli jsme 

ty nejlepší konzultanty, kteří nám udělali dobré 

jméno, a díky tomu jsme byli v těch těžkých 

časech schopni vytlačit konkurenty. Ve chvíli, 

kdy se víc koukalo na peníze, jsme byli cenově 

konkurenceschopnější. 

Jaká je parita mezi vaším evropským a zá-

mořským byznysem?

Kanada dělá víc než třetinu, možná 40 procent.

A roste?

Velmi dynamicky.

Vloni jste se dostali mezi padesátku 

nejlépe řízených kanadských firem. Je to 

vysoké ocenění?

Zařazení mezi padesátku nejlepších, to je úžas-

ný branding. Otevírá vám to dveře, například 

kdybychom potřebovali bankovní úvěry, přes 

schopnost si lépe domluvit schůzky a podobně. 

Je to marketingově velmi silná zbraň. Oni to 

berou hodně vážně.

Co jste udělali, že jste se ocitli mezi pade-

sátkou obdivovaných kanadských firem?

Kanada trpí trošku tím, jak je proti USA malá. 

Kanaďané mají svou národní hrdost, která sice 

končí v okamžiku, kdy je něco ekonomicky 

výhodnější v USA, ale jejich patriotizmus se 

projevuje i v byznysu. Oni jsou na ekonomické 

úspěchy svých firem nesmírně hrdí. Devadesát 

procent kanadských vývozů směřuje do USA. 

My jsme se svezli na vlně toho, že jsme vlastně 

kanadská firma, a přitom 70 procent našeho 

byznysu pocházelo z Evropy. Najednou nás 

vnímali jako někoho, kdo to dokázal. Jako ka-

nadskou firmu, která prorazila na zahraniční trhy.

Vy tedy máte mateřskou firmu v Kanadě 

a v Česku je dcera?

Když jsme v zámoří začínali, byl to, že jsme ka-

nadsko-česká firma s matkou v Kanadě, dobrý 

signál. Dneska jsme poměrně velká společnost, 

takže by bylo jedno, kdyby to byla firma česká. 

Tehdy jsme byli mnohem menší.

České firmy tedy v zámoří nevnímají jako 

dobré?

Česká firma, která prodává IT služby, to tedy 

v Americe moc zvuk nemá. To znamená jediné, 

že jste levná východoevropská firma. A to jsme 

nechtěli.

Myslíte, že účast v prestižním žebříčku 

nebo vítězství v podnikatelské soutěži 

v Česku znamená stejný přínos jako v Ka-

nadě?

Myslím, že Technologický podnikatel roku je 

z hlediska marketingového přínosu podobný 

druh ocenění.

Budete se ucházet o Podnikatele roku?

Nebudu.

Ale vy jste se přece nezúčastnili poprvé.

Naše marketingové oddělení podávalo při-

hlášky asi čtyři roky a před dvěma lety jsme se 

dostali mezi pětici finalistů. To bylo také dobré. 

Takže, finalistou jsme byli, Technologickým 

podnikatelem roku také a teď si dáme pauzu 

a uvidíme. My jsme z té soutěže dostali spous-

tu publicity a dobré jméno a je třeba, aby se 

tam objevily zase nové tváře.

Co je v podnikání nejdůležitější?

Za prvé poctivost. K sobě samému, k lidem 

ve firmě, k zákazníkům. Poctivost jak ve 

smyslu etiky podnikání, tak povinosti splnit 

své závazky. Za druhé dravost, jakási zdravá 

agresivita vůči trhu a budování firmy. Bez tahu 

na branku se ty věci moc dělat nedají. A s tím 

souvisí třetí princip, a to je odvaha. Prostě 

zavřít oči a pustit se do neznáma a doufat, 

že to dobře dopadne. Přirozeně s určitým 

zvážením rizika.

Když se podíváte zpátky, udělali jste někdy 

chybu takovou, že se z ní ještě dneska 

chytáte za hlavu?

Jsou chyby, kdy si člověk říká: to se nemu-

selo stát. Jenže se to stalo, protože jsme byli 

dostatečně hloupí, abychom tu chybu udělali. 

A musíme se z ní poučit. Některé slepé uličky 

si prostě musíte vymést. Chyb byla řada: před 

třemi lety jsme se neúspěšně pokusili založit 

byznys v Německu, což nás stálo spoustu 

peněz. Koupili jsme tam tým, o kterém jsme 

si mysleli, že bude fungovat, a on nefungo-

val. Když jsme tam začali znova, budovali 

jsme tým z našich lidí. Poučení, kdy ztratíte 

peníze, čas a někdy i lidi, ty tu děláme každý 

den. Vždycky jde o to, aby těch úspěšných 

rozhodnutí bylo alespoň o trochu víc než těch 

neúspěšných.

Který trh má z hlediska vašeho podniká-

ní větší potenciál růstu – evropský, nebo 

americký?

To je poměrně těžká otázka. Americký trh je 

výrazně menší než evropský, jak počtem lidí, 

tak objemem kapitálu, který se tam točí. Zda-

leka nejzajímavější bude trh východní Evropy 

a Asie. Tam se odehraje obrovské množství 

nových příběhů a úspěchů, tam ty firmy vy-

rostou. Západní firmy se u toho snaží být, ale 

ne vždy se jim to daří. Tam je prostor pro nás. 

Na druhou stranu jsou to trhy nestandardní, 

kapitálově poměrně náročné. Určitě budeme 

budovat třetí pilíř firmy někde na okraji Ruska 

a v dlouhodobějším horizontu pravděpodobně 

půjdeme do Asie. 

Dana Rybáková

„Česká firma, která prodává IT služby, to tedy v Americe moc zvuk nemá.“ 

„Prostě zavřít oči 

a pustit se do neznáma 

a doufat, že to dobře 

dopadne. Přirozeně 

s určitým zvážením 

rizika.“

MŮJ PRVNÍ MILION

Dva roky pracoval ve firmě, kde prodával infor-

mační systémy pro řízení výrobních podniků. 

Nakonec se s dlouholetým kamarádem Petrem 

Jechem rozhodli podnikat. Jenomže na založení 

vlastní firmy neměli peníze. Dohodli se s kanad-

skou Speedware Corporation a založili její praž-

skou pobočku, kterou nakonec odkoupili. Tak 

vznikla Adastra, dnes mezinárodní konzultační 

společnost, která dodává softwarová řešení 

a služby. Jan Červinka letos získal titul Techno-

logický podnikatel roku. A ad astra znamená 

vzhůru ke hvězdám...

Byl to rychlejší start začít se zahraniční fir-

mou než z čistého stolu a na vlastní triko?

Určitě to start urychlilo. Zase nás to zpomalilo 

v letech, kdy jsme od nich firmu kupovali. Takže 

něco za něco. Ale je třeba si uvědomit, že jsme 

začínali strašně moc „zelení“. Platilo na nás hes-

lo „odvahy dost, rozumu prost“. Nevěděli jsme, 

do čeho jdeme. Byli jsme také šíleně chudí, 

neměli jsme žádné peníze. Kdybychom začínali 

sami, neměli bychom reprezentativní prostory, 

nejezdili slušnými auty. Také by byl problém 

pořídit takové počítače, jaké jsme potřebovali, 

abychom poskytovali ty služby, které jsme chtěli 

poskytovat. Oni nám nakoupili počítače, proná-

jem kanceláří na půl roku dopředu a koupili nám 

i ojetá auta. Dohromady to byla investice asi za 

60 tisíc liber. Po půl roce jsme ji vrátili a od té 

doby firma vydělávala.

Dobrá adresa, slušné auto a dobře padnou-

cí oblek je tedy výhoda?

Zázemí je důležité, ze sklepních prostor nějaké-

ho činžáku se zakázky získávají hůř.

Pak jste firmu odkoupili. Šlo to lehce?

Problémů bylo několik. Nejdříve se tvářili, že 

nám to v pohodě prodají, ale potom se prodej 

křížil se zájmy manažera, který nás měl na 

starosti. Přišel o třetinu byznysu, který pod něho 

spadal. Pak tam bylo stádo amerických právní-

ků, kteří neustále něco ladili ve smlouvě. A my 

jsme byli v podobné situaci jako v roce 1994 

– potřebovali jsme 20 milionů, abychom firmu 

odkoupili, a neměli jsme je. Měli jsme každý asi 

milon. Jednání o smlouvě trvalo téměř dva roky. 

Peníze jsme nakonec sehnali.

S kanadskou firmou jste začínali, když jste 

šli do zámoří, zase to byla Kanada. Proč?

To byla shoda okolností. Chtěli jsme dělat byz-

nys se zámořím a takovým naším snem bylo mít 

tam pobočku. Potřebovali jsme člověka, který to 

s námi bude schopen realizovat. Toho jsme našli 

a shodou okolností žil v Torontu. Kdyby býval 

kolega Mrázek bydlel někde v Kalifornii nebo 

New Yorku, tak bychom tu firmu měli tam.

Konkurujete si v zámoří se Speedware?

Ta firma šla zásadně dolů vodou. Firma byla 

v poměrně těžké krizi, která těsně potom, co 

jsme českou pobočku koupili, vrcholila rozpro-

dáváním a masovým odchodem zaměstnanců. 

Dnes je z toho skoro prázdná schránka. My 

JEHO FIRMA PATŘÍ MEZI PADESÁTKU 

NEJLÉPE ŘÍZENÝCH KANADSKÝCH 

FIREM, ZAMĚSTNÁVÁ VÍCE NEŽ 400 LIDÍ 

PO CELÉM SVĚTĚ. A JAN ČERVINKA JI 

ŘÍDÍ Z PRAŽSKÉHO KARLÍNA.

„Slepé 
uličky 
si musíte 
prostě 
vymést“

F
o

to
: 
J
á
c
h
ym

 K
lim

e
n
t



str. 52 str. 53květen 07

Když se řekne rodina...
PRACUJÍ DVANÁCT I VÍCE 

HODIN DENNĚ, A LECKDY 

TAKÉ V SOBOTU A V NEDĚLI. 

PŘED PROBLÉMY NEUTÍKAJÍ 

ČI NEPŘEŠLAPUJÍ, ALE 

OKAMŽITĚ JE ŘEŠÍ. JSOU 

HOUŽEVNATÍ, SOUDRŽNÍ 

A VYSOCE MOTIVOVANÍ. 

JSOU RODINNÁ FIRMA.

REPORTÁŽ

mnoha dalších i činnost této firmy ukončila politická situace v tehdej-

ším Československu. „Po letech a desetiletích čekání na navrácení 

majetku, když tato skutečnost konečně nastane, nelze ji nevyužít,“ 

podotýká Václav Jirák k začátkům firmy. „Takové příležitosti se v životě 

neopakují.“ 

Příležitosti se chytil také Pavel Svoboda a po sametové revoluci spolu 

s manželkou Marií, zetěm Jiřím Zelenkou a dalším společníkem Roma-

nem Proškem uvedl do provozu společnost Autoopravna Svoboda, 

kde vedle běžných oprav provádějí také renovace veteránů. Jejich 

umění dát historickým vozům nový kabát bez sebemenšího vychýlení 

od původních tvarů i materiálů se v průběhu let dokonce přeneslo i za 

hranice naší země. „Chtěli jsme se postavit na vlastní nohy. Zkusit, 

jestli na to máme,“ reaguje Pavel Svoboda na otázku, proč začal 

s rodinou podnikat. 

Plusy a minusy

Jako každé podnikání i to rodinné má své plusy a minusy. Ty se ve 

svém důsledku ale liší od běžných starostí i radostí klasických firem. 

Především je třeba důsledně zvažovat jakákoli závažná rozhodnutí, 

stanovení strategií či cílů. Případné ne-

zdary totiž postihují celou rodinu, která je 

na firmě existenčně závislá. To potvrzuje 

i Václav Jirák ze společnosti Jiva-Jirák 

a jako další nevýhodu uvádí nedostatek 

času, jelikož pracují v podstatě non-stop. 

Dalším podstatným faktorem je umění 

oprostit se v práci od rodinných problé-

mů a schopnost řešit výlučně pracovní 

záležitosti. Rodina by tak měla stanovit 

hranice, kam až mohou rodinné a pra-

covní vztahy zajít. Pavel Svoboda má v tomto směru jasno: „V práci se 

řeší pouze práce. Rodinné problémy si vyřizujeme za dveřmi domu.“

A výhody rodinného podnikání? Je to především možnost být svým 

vlastním pánem. Z té pak pramení další aspekty: realizace vlastních 

snů, prostor pro kreativitu, schopnost přežít v podnikatelském prostře-

dí a hlavně uspět. 

Daleko více než v klasickém podnikání se v rodinných firmách lze 

setkat s pracovitostí, odhodláním a houževnatostí. Motivace rodinných 

příslušníků vysoko převyšuje motivaci zbytku kolektivu. To je dáno 

rodinou samotnou, její soudržností nejenom v dobrých, ale hlavně 

zlých časech. I když rodinná firma přežije prvotní fázi, tedy start „do 

života“, může se později stát obětí vlastního úspěchu. Vše pak skončí 

na zdánlivé maličkosti, kdy rodinné vedení nestíhá plnit důležité úkoly, 

a přesto odmítá najmout si externí odborníky. Jenže od určitého 

stupně se již nedá podnikat na koleně. A obzvlášť s větším počtem 

zaměstnanců. Proto je důležité, aby i rodinné podniky byly vedeny 

profesionálně. A že se takovým společnostem daří, je vidět i na těch, 

které zvládly přechod od malých rodinných firem k podnikům s desít-

kami i stovkami zaměstnanců. 

Půlrodina

Rodinné vztahy v podniku umožňují hladší a pružnější komunikaci 

mezi kolegy a stejně takové jednání směrem ven. „Za dobu našeho 

podnikání máme již ,své‘ lidi – zaměstnance, kteří pochopili nejenom 

naši filozofii, ale také to, že aby se firmě dařilo, musíme ruku k dílu 

přiložit všichni. Říkáme, že jsou taková naše půlrodina,“ uvádí Dagmar 

Janatová z Českého gourmet centra Patriot-X. Ale jedním dechem 

dodává, že ne každý zaměstnanec je schopen unést, nakolik je k ma-

jiteli v takové firmě blízko. A také ne každý zaměstnanec „spolkne“ 

povýšení syna či dcery šéfů, byť by oni měli k jeho vysněnému místu 

co do odbornosti a zkušeností mnohem blíže. Balancování v takových 

situacích vyžaduje především člověka s pořádnou dávkou asertivního 

chování. „Naše sdružení trvá sedmnáct let. Je tedy evidentní, že se 

Rodinné podnikání má u nás dlouholetou tradici, jejíž počátky sahají až 

do období prvobytně pospolné společnosti. Rodinné firmy se musely 

v minulosti vypořádávat se spoustou překážek, z nichž tou nejpodstat-

nější bylo nepochybně čtyřicet let nadvlády socialistického režimu, který 

jejich činnost ukončil, či zcela ochromil. Přesto řada z nich dokázala 

v devadesátých letech navázat na firemní tradice předků a dále úspěš-

ně rozvíjela firemní obory. Vedle tradičních rodinných firem pak vznikaly 

v tomto období také nové, jejichž zakladatelé měli na počátku nápad, 

který realizovali právě se členy své rodiny.

Bod zlomu

Životní křižovatky bývají nevyzpytatelné. Potkáme se na nich nejenom 

s pozitivními věcmi, ale také s problémy. Ten, na který narazila v deva-

desátých letech Dagmar Janatová, se jmenoval výpověď z důvodu nad-

bytečnosti. Nepříjemná situace ji rozhodně nesrazila na kolena, spíš na-

opak. Rychle se rozkoukala na trhu a našla díru ve službách. „Najednou 

zjistíte, kolik máte možností,“ říká tato energická žena. První obchod, 

čistírnu, rozjížděla sama. Během roku se k ní přidal manžel. Paní Dagmar 

má na „díry“ nos, a tak později přibylo České gourmet centrum Patri-

ot-X. Pod ním se skrývá obchod s lahůdkami a restaurace. Tento u nás 

ojedinělý projekt dokonce získal grant z fondů EU a MHMP. „Chceme 

zrušit obecné mýty o nezdravé české kuchyni a poskytnout všem 

gourmetům toužícím po poznání historie české kuchyně neotřelý zážitek. 

A i když je mé první dítě čístírna, na kterou nedám dopustit, právě naše 

kuchyně se stala mým koníčkem, kterému věnuji všechen čas. Nejsem 

workoholik, ale v tomhle oboru, a obzvlášť když v něm podnikáte, je to 

vlastně spíš nutnost,“ komentuje šéfka rodiny i firmy nelehkou situaci. 

Rodinné podnikání ale může mít také dlouholetou tradici. Své o tom ví 

Václav Jirák, který vlastní spolu se svým bratrem Ladislavem a otcem 

společnost Jiva-Jirák, specializující se na výrobu velkokuchyňského za-

řízení. Její počátky se začaly psát již v roce 1935 a stejně jako v případě 

„I když to nebývá vždy 

jednoduché, nemám 

strach, že bychom se 

o sebe nepostarali,“ 

konstatuje Dagmar 

Janatová.

KDYŽ SE ŘEKNE RODINNÝ BYZNYS

Každý z nás se nepochybně již setkal s názorem, že není 

dobré, aby v jedné firmě pracovali manželé nebo další ro-

dinní příslušníci. A to především z následujících důvodů:

•  vidět se v práci a po té ještě doma je na škodu jak

soukromému vztahu, tak pracovnímu,

• když firma zkrachuje, je bez práce i zbytek rodiny,

•  nelze odměňovat či chválit rodinu, vypadalo by to jako 

protekce,

•  otec, který je doma za hodného a v práci drsný šéf,

je pokrytec,

•  není dobře, když zaměstnanci vidí pod pokličku 

rodinných vztahů, 

•  není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu – říká se,

a to platí i o výše zmíněných důvodech. Nicméně, zkusili

jste se někdy zamyslet nad tím, čím to je, že rodinné firmy

„dýchají“ na rozdíl od těch klasických zcela jinou 

atmosférou?, je to snad tím, že:

•  zachování dobrého jména je pro ně důležitější

než zisk za každou cenu,

•  neustále motivují své spolupracovníky

vlastním přístupem k práci,

• jsou kreativní, pružní, inovativní.

A mimochodem:

Víte, že jako obchodní partneři jsou rodinné firmy považová-

ny za spolehlivější, protože si nemohou dovolit zkrachovat?

REPORTÁŽ
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Dagmar Janatová (České gourmet centrum Patriot-X)
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nebo půjdou vlastní cestou. A naše děti se rozhodly 

tak i tak.“ Ve firmě již pracuje syn Václava Jiráka. 

V obchodním oddělení Jiva-Jirák úročí zkušenosti, 

které načerpal na roční stáži v Německu. Práce 

ho baví, takže se dá předpokládat, že v budoucnu 

převezme celou firmu. Ani Dagmar Janatová netla-

čila své syny k práci pro firmu. „Když se naši kluci 

rozhodovali, kam ze školy, napřed chtěli práci u nás 

jen vyzkoušet. Nakonec zůstali a vedou si dobře. 

Nemám strach, že by se neuživili každý sám. Jsou 

šikovní a svou cestu v životě by určitě našli.“ 

Rodinné podnikání ve světě a u nás

Ve vyspělých tržních ekonomikách představují 

rodinné firmy značnou ekonomickou sílu (jejich podíl 

na tvorbě HDP nebo zaměstnanosti často překra-

čuje až 80 %) a je vysoce pravděpodobné, že tento 

trend bude stále výraznější i v transformované české 

ekonomice. A jak je to právě u nás s podporou 

rodinných firem? „Upřímně řečeno, nějak speciá-

lní podporu zrovna pro rodinné firmy jsme tedy 

nepostřehli,“ reaguje Václav Jirák. „Nepostřehli jsme 

vlastně ani podporu jinou, spíše překážky pro podni-

kání – předpisy, nařízení, státní instituce pro kontroly 

a kontrolu kontrol a také Zákoník práce, kdy podni-

katel nemůže vyhrát jakýkoliv spor se zaměstnan-

cem, který ani pracovat nechce atd. Nechceme být 

pesimisté, ale u nás zkrátka převládá takový pocit. 

Co si sami nezařídíme, nevybojujeme, tak nemáme. 

Jediná pomoc, kterou jsme kdy dostali, byla dotace 

z fondů EU, když jsme nedávno nakupovali nový 

laserový stroj. Dotace byla nemalá, ale rozhodně 

ne jednoduchá. Za to jsme moc vděčni, abychom 

neříkali jen negace. Ale přesto myslíme, že právě 

negace převládají.“ S tím souhlasí i Pavel Svobo-

da z Autoopravny Svoboda: „Patříme k menším 

podnikům, ale papírování máme stejné jako velké 

firmy. Na různých poplatcích, spojených s naším 

předmětem podnikání, zaplatíme stejně jako velké 

firmy. Ale na rozdíl od nich představují všechny tyto 

věci pro nás značně zatěžující finanční náklady.“ Ani 

Dagmar Janatová nepovažuje současný stav věcí za 

procházku růžovým sadem. 

Zdá se ale, že se blýská na lepší časy. Otevřená 

nezisková organizace Europa Club Brno, která je 

součástí sítě evropských klubů, se rozhodla zma-

povat tento neutěšený stav rodinného podnikání 

a uspořádala na dané téma první konferenci svého 

druhu u nás. Partnery konference se stal Jihomo-

ravský kraj, finská University of Jyväskylä, která 

patří v oblasti problematiky rodinného podnikání 

k univerzitám se světovou reputací, a Brno Inter-

national Business School, soukromá vysoká škola. 

Z partnerské University of Jyväskylä se konference 

zúčastnil prof. Matti Koiranen, světově uznávaný 

odborník v oblasti výzkumu rodinných firem. 

Toto setkání na akademické půdě představuje 

jakousi pilotní aktivitu, která by měla nastartovat 

společenskou diskuzi na toto téma a pomoci 

zrealizovat výzkumný záměr týkající se zmapování 

celkové situace rodinného podnikání u nás.

Lucie Pilátová

vzájemně sneseme. Je to především proto, že všichni dokážeme své 

problémy tolerovat. Taková je naše firemní politika ve vzájemných vzta-

zích,“ prozrazuje Pavel Svoboda recept na kvalitní pracovní prostředí 

své firmy.

Mezi tátou, mámou, synem, dcerou

Neméně důležitou složkou správného fungování firmy jsou vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. „Ať již tomu věříte či nikoli, u nás 

v rodině k vážným rozepřím nedocházelo a nedochází. Byly to a jsou 

to jen problémy, které umíme vyřešit 

dohodou a spoluprací,“ říká Václav Jirák. 

„Pohádáme se, ale za chvíli již zase táh-

neme za jeden provaz. Navíc, s bratrem 

jsme na sebe zvyklí. Už 

za minulého režimu jsme 

dělali spolu, takže víme, 

že se jeden na druhého 

můžeme spolehnout.“ 

Rodina leckdy může 

hrát na slabé stránky 

svých členů a tak občas 

dochází k více či méně 

úmyslné manipulaci pro 

dobro jednotlivců. „To, že mám kolem 

sebe rodinu, vnímám jako určitý pocit 

jistoty,“ komentuje vzájemné vztahy Dag-

mar Janatová. „Co považuji za největší 

ctnost mého muže a kluků, že akceptují, 

že je vede žena a ještě k tomu máma. 

Někdy to není jednoduché. Ale s tím se 

nejdříve snažím vypořádat sama. Cesty 

ke vzájemné komunikaci je třeba hledat 

neustále.“

Ne vždy se rodinní partneři dokáží shod-

nout. Abyste zamezili případným sporům, 

které mohou nastat ve chvíli, kdy se 

některý z členů rozhodne opustit firmu, je 

důležité správně ošetřit pracovněprávní vztahy. Pak totiž nemůže dojít 

například k tomu, že si odpadlík založí identickou firmu, čímž vlastně 

oslabí jak původní rodinnou, tak svou. 

A protože rodinné vztahy svádějí k jakési žoviálnosti typu „hele brácho, 

já za tebe půjdu na oběd s klientem a ty za mne vypočítej tabulky,“ 

každý ze členů by měl mít vymezené odborné kompetence. Tak ne-

může docházet k tomu, že ten „hodnější“ bude pod heslem – v rodině 

si musíme pomáhat – zneužíván k nepopulárním činnostem. Takové 

situace dříve či později vedou k rozepřím a v krajních případech až 

k rozpadu firmy. „Fungujeme jako každá jiná firma,“ dodává Dagmar 

Janatová. „S marketingovým plánem, cíli a úkoly. Každý odpovídá za 

svou část, s kontrolami i prezentacemi na poradách. Důležitá roz-

hodnutí dělám já, ovšem po poradě s ostatními, a to nejenom vlastní 

rodinou, ale také dalšími zainteresovanými zaměstnanci.“ 

Druhá generace

Rodinné firmy často řeší otázku, kdo převezme vedení, obzvlášť ve 

chvíli, kdy se potomci rozhodnou jít svou vlastní cestou. Je důležité mít 

neustále na paměti fakt, že nemá smysl nutit syny či dcery k pokra-

čování v započaté práci. Zde se víc než kdekoli jinde může vymstít 

okřídlené – práce dělaná s nechutí nestojí za nic. Na druhé straně, ve 

většině případů děti samy cítí jakousi morální povinnost navázat na 

firemní tradici rodičů. 

Žezlo v království Pavla Svobody jednoznačně převezmou zeť Jiří 

s dcerou Ivou, která v současné době již pracuje ve firmě na pozici 

účetní. A co bude dál? Pavel Svoboda má dvě vnučky, a i když to jsou 

holky, jedna z nich tíhne k technickým věcem. Ale jak sám podotýká: 

„Spekulovat nad tím, zda propadne vůni benzinu definitivně, je zatím 

předčasné. Ukáže se, co přinese čas.“ Také Václav Jirák má na otázku 

pokračování potomků v jeho a bratrově započaté práci rozumný názor. 

„Je to jen a jen jejich dobrovolné rozhodnutí, zda zůstanou ve firmě, 

KODEX PROFESIONÁLNÍ 

RODINNÉ FIRMY 
AKTUÁLNÍ SITUACE RODINNÝCH FIREM

V ČR doposud nezískaly dostatečnou pozornost. 

V akademické i hospodářské sféře představují prakticky 

neznámý pojem.

Přesto lze mluvit v posledních dvou letech o rostoucí pozor-

nosti médií.

Odhadem zaujímají již cca 30 % všech firem u nás a jejich 

význam do budoucna poroste. 

Největší skupiny tvoří tradiční rodinné firmy s dlouhou his-

torií (více než 100 let a několik generací) a dále mladé firmy, 

založené po roce 1989). 

Předání další generaci – tzv. succese. 

U skupiny nově založených rodinných firem u nás lze před-

pokládat, že během následujících 5–15 let proběhne předání 

nové (druhé) generaci (strategická změna).

To představuje velmi vysokou míru rizika – předání z první 

na druhou generaci se ve světě nepodaří cca 75 % firem 

– bankroty, nenalezení nástupce, neschopnost původního 

zakladatele předat vedení atd. 

Za další kritický faktor můžeme označit odhad, nakolik 

(i při úspěšném předání) nová nastoupivší generace získala 

dlouhodobé předpoklady pro to, aby se stala zodpovědným 

vlastníkem firmy a firmu dále úspěšně rozvíjela – znalosti, 

zkušenosti, vzdělání, osobní předpoklady (např. osobní hod-

noty, postoj k firmě aj.).

(Zdroj: Europa Club Brno)

„V práci se řeší pouze 

práce. Rodinné 

problémy si vyřizujeme 

za dveřmi domu,“ říká 

Pavel Svoboda.

„Šli jsme do toho 

společně jako rodina 

a šli bychom znovu,“ 

vzpomíná Václav Jirák 

na opakovaný začátek 

firemního podnikání.

na řízení podniku se souběžně podílejí rodinná 
i správní rada, každý z orgánů má jiné členy

velmi pečlivě se 
oddělují rodinné 
a firemní finance

část zisku se 
investuje zpět 
do firmy

úspěšnost firmy je hodnocena dle délky existence 
a počtu generací, které se v ní vystřídají

firmu vlastní dvě větve rodiny 
tvořící vzájemnou protiváhu

REPORTÁŽ

REPORTÁŽ
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dodržují se stanovená pravidla chování, která jsou 
pro členy rodiny a management závazkem, 
pro zaměstnance pak určitou zárukou

mladí členové rodiny mohou nastoupit do firmy 
až po určité praxi v jiné společnosti

Pavel Svoboda z firmy Autoopravna Svoboda
Václav Jirák st. z firmy Jiva-Jirák
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Altron vznikl před patnácti lety. Pár chytrých 

hlav se dalo dohromady, začaly od nuly a vy-

budovaly dnes dominantní firmu na trhu tech-

nologické infrastruktury pro kritické aplikace. 

Na vysvětlenou: pod pojmem kritická aplikace 

si představte provoz klíčových technologií, na 

nichž je bezprostředně závislý předmět pod-

nikání v daném oboru – banka a její systémy 

musí fungovat 24 hodin denně, i když zrovna 

vypadne elektrická energie. Stejně tak telefony, 

nemocnice, výrobní podniky, doprava, dnes 

již vlastně vše. A právě o to se stará Altron. 

Od zhodnocení situace a návrhu řešení, až po 

realizaci a servisní zajištění.

Jistě, příběh Altronu zní jako klišé, ale cesta za 

úspěchem tak obvykle vypadá. Na začátku je 

nula, pak je spousta let tvrdé práce a nakonec 

vznikne silná firma. A poté následuje zase 

tvrdá práce...

Být pružnější než ostatní

„Máme rádi slovo opti,“ říká s úsměvem Miloš 

Macúch, předseda představenstva společ-

nosti. „Vyjadřuje jednoduše a stručně to, o co 

se snažíme. Optimalizovat všechna řešení, 

která nabízíme našim klientům. Nabídnout 

jim vždy to nejefektivnější a nejoptimálnější 

řešení. I když vím, že z hlediska češtiny mě asi 

můžete opravit... Ale my opravdu děláme to 

nejoptimálnější.“

Sázka na tuto filozofii se vyplácí. Jenže ono 

se samo nenakope. Za vším je, jak jinak, jen 

práce a zkušenosti. Jasně, zase klišé...

„Nejdříve jsme řešili jednu část provozu kritic-

kých aplikací, a to záložní napájení. Našimi nej-

většími zákazníky byly Telecom, Eurotel (dnes 

Telefónica O
2
 pozn. red.), T-Mobile, Vodafone, 

ČEZ, PPF a Česká pojišťovna. Starali jsme se 

o to, aby v případě výpadku veřejné sítě nebyl 

ohrožen provoz výpočetní techniky,“ říká Miloš 

Macúch. 

Minutový výpadek veřejné sítě totiž dokáže 

zabránit efektivnímu provozu řádově na ně-

kolik hodin až po dobu jedné pracovní směny 

nebo pracovního dne. O služby Altronu v této 

souvislosti stály banky a telekomunikační firmy 

už počátkem 90. let. „Telekomunikační firmy 

fungují sedmkrát čtyřiadvacet hodin a v tomto 

smyslu jsou pro nás nejlepšími zákazníky. Když 

jim traktorista na poli vyorá jejich kabel, potře-

bují mít napájení baterií na 6 hodin a dieselový 

agregát se zásobou nafty na 24 hodin. Do 

24 hodin kabel někdo opraví, nebo se doplní 

nafta na další den.“ To Altron uměl a umí dál. 

Ale zároveň v té době vycítil, že jeho zákazníci 

chtějí něco trochu jiného, chtějí dostat něco 

navíc. Nechtějí jen – povrchně řečeno – „ná-

hradní baterky“, ale mají zájem o nová řešení, 

zcela nový přístup v provozu IT technologií, 

které dnes stojí za fungováním každé firmy.

Od záložního napájení 

ke komplexnímu řešení

 „Někdy před třemi lety,“ říká Miloš Macúch, 

„vznikla na trhu potřeba dodavatele nebo řeši-

tele technologické infrastruktury datových cen-

ter. Zvýšený a koncentrovaný výkon IT přivedl 

provozovatele datacenter k jednoznačnému 

závěru, že není možné mít datacentra roztrou-

šená po jednotlivých lokalitách, ale že bude 

lepší výkon koncentrovat do jednoho místa. 

Jenže... do stávajících místností se datacentra 

jen tak ,nacpat‘ nedala, protože tam nebylo 

dostatečně kvalitní, bezvýpadkové, ošetřené 

a vyfiltrované napájení. Navíc je nebylo možné 

ani uchladit. Požadavek na koncentrovaný 

výkon tak přinesl požadavek na koncentrova-

nou dodávku elektřiny a chladu, což zaskočilo 

všechny výrobce, protože na to neměli řešení. 

„Máme rádi slovo ‚opti‘.

Vyjadřuje jednoduše 

a stručně to, o co se 

snažíme. Optimalizovat 

všechna řešení, která 

nabízíme našim 

klientům.“

Miloš Macúch, generální ředitel 

a předseda představenstva 

ALTRON, a. s.

Altron a jeho lidé

• na trhu od roku 1993

• trvalý každoroční růst od 25 %

• pobočky v 6 zemích

• více než 150 zaměstnanců

• vlastní produkty a služby

•  unikátní know-how prověřené 

ve více než 120 aplikacích 

nejen v České republice, ale 

i v rámci Evropy 

•  držitel všech významných 

certifikátů

•  ISO 9001:2000 Certificate of 

Quality Management System 

(Certifikát systémy kvality dle 

ISO 9001:2000)

•  ISO 14001:2005 Certificate of 

Environmental Management 

Systém (Certifikát systému 

environmentálního 

managementu dle ISO 

14001:2005)

•  Certificate of Facility Security 

Clearence (Osvědčení NBÚ)

•  NATO Security Investment 

Program Certificate 

(Certifikace pro Program 

bezpečnostních investic 

NATO)

Samozřejmě vše muselo fungovat v režimu 

7krát 24 hodin. Žádný výpadek se nepřipouští. 

A není to náhoda, že jsme to byli právě my, 

kteří postavili jedno z prvních datových center 

v České republice.“

Upřímně řečeno, Miloš Macúch to říká hrdě. 

A právem. Na začátku totiž opravdu bylo 

především nadšení, nulový kapitál a zkuše-

nosti. Prostě pionýrské doby. Ale tak vznikla 

Amerika, tak vznikl Baťa, tak vznikla řada dnes 

již světově známých a úspěšných společností. 

Ne, to není žádné klišé, to je realita!

Na podzim roku 2005 vyřešil Altron tři taková 

datová centra pro Vodafone. Pracovalo se pod 

vekým časovým tlakem, ale lidé v Altronu do-

kázali, že umějí, že je to celé o nějaké přidané 

hodnotě, o myšlence. Jistě, najde se obdobné 

řešení, ale za velké peníze, složitě. „Trvá to 

dlouho, velcí ‚hráči‘ jsou často neflexibilní 

a dogmatičtí v protlačování svých myšlenek 

u zákazníků,“ říká Miloš Macúch. „Řekli jsme 

si, že na to půjdeme česky. To znamená, že 

budeme pracovat mnohem rychleji, za méně 

peněz a hlavně s myšlenkou, že nebudeme 

tlačit top řešení za každou cenu. Nabídli jsme 

i to nejlepší a nejdražší, i nějaké střední a levné 

řešení. Abychom měli řešení i pro zákazníka 

na českém trhu, který nemá 200 milionů, ale 

třeba pět milionů. Místo nehořlavých pre-

fabrikovaných stěn v ceně 100 tisíc za metr 

čtvereční mu nabídneme sádrokarton ošetřený 

nehořlavým lakem.“ 

Přišel čas vyrazit do světa

Nyní datacentrum Altron vymyslí, vyprojektuje, 

postaví, dodá a v ideálním případě pak i provo-

zuje a zajišťuje servis. Má tak odpovědnost za 

celou zakázku a nevystavuje klienta zbytečným 

stresům, že systém dodal někdo jiný a ono to teď 

nefunguje, tak ať si to vyřeší s tím, kdo mu ho do-

dal. A zároveň si před sebe postavil další výzvu.

„Chceme se prosadit v evropském kontextu,“ 

říká Miloš Macúch, „chceme vyrazit do světa 

a dokázat, že česká firma prostě umí. A upřím-

ně řečeno, česká firma, která se prosadí 

u takových projektů jako my a pracuje pro 

takové partnery jako my, se ve světě neztratí. 

Žádná chyba se nepromíjí, prověří vás tolikrát 

a zas a znova. A vám nestačí být stejně dobrý 

jako velké nadnárodní firmy. Vy musíte být 

lepší, protože za vámi nestojí světová pověst 

a image. Za vámi stojí jen to, co umíte. Ale 

na druhou stranu díky tomu, že musíte stále 

přeskakovat vyšší a vyšší laťku, vytvoříte si ta-

kové know-how, jaké vám i tak slovutné firmy 

mohou závidět.“

Na přelomu roku 2005 a 2006 začal být pro 

Altron český trh malý. Existovaly v zásadě dvě 

cesty: na východ a na západ. Cesta na východ 

se ukázala být svým způsobem lehčí, ale efek-

tivní jen ve spolupráci s českými firmami, které 

míří stejným směrem. I na západní trh je dobré 

jít s partnerem a Altronu se daří prosadit se ve 

Velké Británii. 

„Víte, český trh začal být malý i našim lidem,“ 

říká Miloš Macúch, „najednou jim můžeme 

nabídnout víc, je to pro ně výzva a samozřejmě 

možnost fantastického karierního postupu.“

Alena Veselá

Altron míří do světa. Není mezi český-

mi firmami sám. A přichází čas na další 

klišé... Přejme jim úspěch, protože nikdo 

z nás nechce, aby Česko bylo považová-

no za levnou pracovní sílu pro montovny 

automobilů. Mnohem lépe přece zní: tohle 

vymysleli Češi, tohle je naše práce, tohle 

je přece od nás. Myslíte, že je to opravdu 

klišé...? Nebo je dobré být hrdý na to, co 

české firmy, které začaly od nuly, dokáza-

ly? Altron jde do světa a spolu s ním čes-

ký um a chytré nápady. Šťastnou cestu!

NIKDY NECHTĚLI JÍT 

DO PŘÍMÉHO STŘETU 

S KONKURENCÍ. DRŽELI SE 

CAESAROVA MOTTA, ŽE JE LEPŠÍ 

BÝT PRVNÍM KONZULEM 

V GALII NEŽ TŘETÍM V ŘÍMĚ. 

ŘEKLI SI, ŽE BUDOU NEJLEPŠÍ 

V JEDNOM URČITÉM OBORU, 

KTERÝ PODPORUJE IT. 

A TAK SE STALO...

Odvaha dokázat víc      než ostatní
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V SOUČASNÉM, STÁLE 

VÍCE PROPOJENÉM 

GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ 

SE PROSAZUJE NOVÝ SMĚR 

V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

– DIVERSITY MANAGEMENT 

(DM). DO ČEŠTINY JE TENTO 

TERMÍN ZATÍM PŘEKLÁDÁN 

JAKO ŘÍZENÍ ROZMANITOSTI 

ČI RŮZNORODOSTI, COŽ 

MŮŽE V NEZASVĚCENÉM 

ČTENÁŘI VYVOLAT RŮZNÉ 

PŘEDSTAVY. U NÁS BÝVÁ 

NEJČASTĚJI SPOJOVÁN SE 

ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ. 

LIDSKÉ ZDROJE

LIDSKÉ ZDROJE

žením, rostoucí počet absolventů, kteří se 

ne uplatní na trhu práce. V důsledku těchto 

změn se ztrácí perspektiva pro homogenní 

týmy (např. kolektiv samých mužů ve věku 

30 – 45 let) a roste nutnost přizpůsobovat trh 

práce i jiným skupinám – osobám se zdravot-

ním postižením, starším osobám, absolven-

tům, ženám na mateřské dovolené, cizincům. 

Diverzita patří mezi velké výzvy a priority EU 

a může organizacím přinášet zisk a výhody. 

Výhody, které něco stojí

Je pochopitelné, že diverzita na pracovišti 

a její řízení něco stojí. Jak již bylo řečeno 

výše, diverzita na pracovišti sama o sobě 

úspěch nezaručuje. Je nutné ji řídit. Téměř 

vždy je otázka kvantifikace nákladů a výnosů 

prvním kritériem, na jejímž základě se rozho-

duje, zda koncept DM v organizaci zavést, 

či ne. Proto je velmi důležité měřit dosažené 

výsledky. Provedené analýzy v organizacích 

ukazují, že pokud byl DM úspěšně zaveden, 

celkový zisk byl mnohem větší než prostředky 

určené na jeho zavedení. Efekt se například 

projevil ve snížení počtu absencí pracovníků, 

jejich menší nemocnosti, v nárůstu nových 

zákazníků apod. 

Diverzita jednoznačně působí na kreativitu 

zaměstnanců, na inovace v podniku, má 

výrazný vliv na řešení konfliktů a rozhodovací 

procesy v organizaci. Efektivní řízení diverzity 

vede ke zlepšení výkonu jednotlivců a celé 

organizace a tím i ke zvýšení konkurence-

schopnosti. Organizacím se otevírají cesty na 

nové trhy jak v rámci mateřské země (nové 

cílové skupiny), tak mohou koncept DM 

využít v rámci expanze na zahraniční trhy. 

Organizace tak může využít znalostí a zkuše-

nosti svých zahraničních pracovníků a jejich 

jazykové vybavenosti. DM přináší zisk nejen 

pro organizace, ale i pro jejich zákazníky 

v podobě nových výrobků a služeb. Koncept 

DM tedy není jen otázkou budovaní image 

a získávání prestiže. 

Nejen pro leváky

Z mnoha příkladů můžeme uvést výrobky pro 

leváky, ať to jsou např. nůžky, či anatomicky 

modifikované myši k PC. Již zmiňovaná IBM 

díky DM uvedla na trh produkty uzpůsobené 

např. pro osoby se zdravotní postižením a zís-

kala tak nové zákazníky. Přeložením svých we-

bových stránek do cizích jazyků oslovíme za-

hraniční zákazníky, uzpůsobením stránek pro 

osoby se zrakovým či sluchovým postižením 

můžeme získat zákazníky v těchto osobách. 

Dalším příkladem jsou bezbariérové vstupy 

do budov, které vozíčkářům umožní přístup 

do objektu. Díky DM můžeme objevit nové 

mezery na trhu – jeden zaměstnaný vozíčkář 

přišel s podnikatelským nápadem vyrábět 

kuchyňské linky uzpůsobené vozíčkářům, což 

vyvolalo obrovský zájem potenciálních zákaz-

níků – osob se zdravotním postižením. A jak 

již bylo řečeno výše, úspěšně zavedený DM 

firmám přinesl nejen kvantifikovatelný zisk ve 

formě úbytku absencí a nemocnosti, ale také 

spokojené zaměstnance a nové zákazníky.   

Pro malé a střední podniky

Zdálo by se, že koncept DM je vhodný a rea-

lizovatelný pouze ve velkých, 

často nadnárodních společnos-

tech, které na to mají prostředky. 

Je pravda, že zatím je DM do-

ménou velkých podniků a organizací, nicméně 

těžit z DM mohou i malé a střední podniky. Sice 

nebudou mít ani prostředky ani kapacitu na 

zřízení samostatných oddělení, do kterých in-

vestují velké podniky, nicméně šikovný manažer 

ve spolupráci s člověkem, který má na starosti 

lidské zdroje a jejich rozvoj, tedy personalista, 

by tuto pozici dokázali efektivně zastat. 

Projekt s budoucností

Hospodářská komora České republiky 

se účastní mnoha projektů podporujících 

rozmanitost (diverzitu) na pracovišti. Mezi 

ně patří projekty zaměřené na vzdělávání 

a pracovní uplatnění cizinců žijících v ČR 

a žadatelů o azyl, dále projekty zaměřené na 

vzdělávání a zlepšení pracovního uplatnění 

osob se sluchovým postižením a na pracovní 

rehabilitaci a následné pracovní uplatnění lidí 

se zdravotním postižením. Tyto projekty jsou 

spolufinancovány evropským sociálním fon-

dem a státním rozpočtem ČR v rámci Inicia-

tivy společenství Equal. Posledně jmenovaný 

projekt nese příznačné jméno Rehabilitace 

– Aktivace – Práce a spolu s HK ČR je do 

něj zapojeno 42 partnerů z řad úřadů práce, 

poradenských a vzdělávacích organizací, 

neziskových organizací, nemocnic, klinik 

a rehabilitačních center, ministerstva práce 

a sociálních věcí, zaměstnavatelů a za-

městnaneckých organizací. Cílem projektu 

je umožnit ve větší míře participaci osob se 

zdravotním postižením na trhu práce skrze 

pracovní rehabilitaci a větší informovanost 

všech zainteresovaných subjektů. Klíčovou 

roli hrají zaměstnavatelé, kteří mohou osoby 

se zdravotním postižením zaměstnávat. Dů-

ležitým faktorem 

pro zaměstná-

vání těchto lidí je 

na jedné straně 

objektivně zjistit jaké pracovní schopnosti 

dotyčný má, na straně druhé je velmi důležité 

detailně popsat pracovní místo, prostředí 

a přesně stanovit požadavky na schopnosti 

a dovednosti potenciálního zaměstnance. 

Projektu se také přímo dotýká koncept DM 

skrze mezinárodní spolupráci s Irskem, 

Rakouskem, Polskem a Slovinskem, kde také 

„řeší“ otázku uplatnění osob se zdravotním 

postižením.

Michal Vokurka

Ještě v nedávné minulosti nebylo otáz-

ce diverzity, čili rozmanitosti na pracovišti 

a jejímu řízení ve firmách věnováno mnoho 

pozornosti. Převládala firemní kultura založe-

ná na homogenitě a uniformitě, individuální 

potřeby a rozdíly mezi zaměstnanci nehrály 

významnější roli. Například v osmdesátých 

a devadesátých letech minulého století IBM 

získala reputaci společnosti „mužů v prouž-

kovaných košilích“. Postupem času si však 

IBM uvědomila nutnost odklonu od uniformní 

firemní kultury a začala využívat potenciál 

svých zaměstnanců díky zavádění diversity 

managementu. Díky tomuto konceptu a potí-

rání diskriminace začal mít každý zaměstna-

nec šanci ukázat, co v něm je a mohl se stát 

součástí managementu společnosti. Naproti 

tomu již v těchto letech byl důraz na prosa-

zování odlišností a s tím související kreativity 

součástí mnoha jiných společností. Jako 

příklad můžeme uvést další společnost Apple 

zabývající se informačními technologiemi.

Nový fenomén moderní společnosti

Diversity management může být chápán v šir-

ším pojetí jako koncept zvládání odlišností na 

úrovni celé společnosti (politiky státu, práva 

– zákonů), nebo v užším pojetí jako koncept 

zvládání odlišností – řízení rozmanitosti v pra-

covním prostředí. Koncept DM je založen na 

předpokladu, že každý člověk je jedinečný, 

má svou individuální kulturu, a tím pádem je 

v něčem odlišný. Tyto odlišnosti při vzájem-

né kooperaci jsou brány jako výhoda, nikoli 

jako omezení a překážky, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. Diverzní, čili různorodý 

tým ovšem sám o sobě nemusí být zárukou 

úspěchu. Je zapotřebí identifikovat potenciál 

každého pracovníka a kvalitního manage-

mentu, který tento potenciál využije a dá 

každému příležitost. Základní úrovní diverzity, 

se kterou se pracuje, jsou pohlaví (gender), 

věk, etnická příslušnost/národnost, zdraví, 

sexuální orientace a víra/náboženství. 

Proč diversity management?

Jedním z hlavních důvodů zavádění DM jako 

integrální součásti fungování podniku jsou 

sociodemografické změny naší společnosti. 

Mezi ně například patří stárnutí populace, 

rostoucí počet osob se zdravotním posti-

Efektivní řízení diverzity vede nejen ke zlepšení 

výkonu jednotlivců, ale i celé organizace.

Koncept diversity 

management 

je založen na 

předpokladu, že každý 

člověk je jedinečný 

a v něčem odlišný.

Odlišnosti 
mohu být 
užitečné 
a ziskové! 
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World 
Wide 
Web

Kolik 
stojí dobrý 
web

TECHNOMANIE

TECHNOMÁNIE

žet bez problémů se zastaralým počítačem 

a méně obvyklým prohlížečem stejně dobře 

jako s nejmodernějším vybavením. Přístupnost 

webových stránek je také velice důležitá pro 

vyhledávače, ty se snadno dostanou ke všem 

informacím na vašich stránkách, správně je 

zaindexují a ocení to umístěním na vyšších 

pozicích ve výsledcích vyhledávání. Špatně 

přístupné webové stránky brání poměrně 

velké skupině uživatelů (odhaduje se až 30 %) 

v přístupu k obsahu a provozovatel takového 

webu přichází o své návštěvníky a o zisky. Ma-

rek Prokop upozorňuje ještě na další fenomén 

tvorby webu a tím je použitelnost. „Použitelný 

web je přehledný, srozumitelný, pohodlně se 

s ním pracuje a uživatelé při jeho používání 

nedělají chyby. Ve skutečnosti každá chyba 

uživatele je vlastně chybou autora webu.“ 

Většina uživatelů internetu přemýšlí podob-

ně, a proto je potřeba dát jim to, na co jsou 

zvyklí a co chtějí. Začněte u jednoduché-

ho a přehledného menu, navigace je totiž 

nejdůležitějším základním prvkem na webu. 

Stejně tak rozvržení by se na jednotlivých 

stránkách nemělo měnit a každá stránka by 

měla odkazovat na úvodní stránku. To jsou jen 

některé návrhy, ale pokud máte pochybnosti 

o funkčnosti vašeho webu, vyhledejte pomoc 

odborníků. Například společnost H1.cz nabízí 

všeobecný rozbor webových stránek za cenu 

9995 Kč.

Nejen dobře napsané sdělení

S přístupností a použitelností úzce souvisejí 

design a textový obsah vašich stránek. Pře-

hledným designem a dobře napsaným textem 

můžete návštěvníky příjemně oslovit, ale také 

odradit. Tyto dvě složky by se měly vzájemně 

doplňovat a tvořit harmonický celek. Design 

je to první, co návštěvníka zaujme, a proto je 

důležité věnovat se této oblasti velmi důklad-

ně. Mnohdy je to právě profesionální vzhled 

stránek, na základě kterého se návštěvník roz-

hodne zakoupit produkt nebo službu zrovna 

u vás. Druhá nedělitelná součást vaší interne-

tové prezentace je dobře napsaný text. Kva-

litně napsané texty na webových stránkách 

dokáží upoutat pozornost čtenáře, zaujmout 

a prodat. Zároveň ale musíte vědět, komu má 

být produkt prodán, tedy jaká je cílová skupina 

zákazníků. Právě na to se většinou zapomíná. 

Firma pak mluví vlastním jazykem k lidem, kteří 

ho neznají, ale mají se stát jejími budoucími 

zákazníky. Že to nefunguje, je zřejmé. Šikovný 

copywriter používá bohatý jazyk, a vytváří tak 

velice hodnotný text, díky němuž se návštěvní-

ci lépe orientují a snadněji web naleznou přes 

klíčová slova a fráze. Ptáte se, na kolik by vás 

web copywriting přišel? Samostatné vypraco-

vání jednoho marketingového textu o rozsahu 

400 až 1000 slov vás u společnosti H1 vyjde 

zhruba na 6 až 10 tisíc Kč.

Dejte o sobě vědět

Proč byste se také měli věnovat budování 

zpětných odkazů, vám výstižně zodpoví Marek 

Prokop. „Celý World Wide Web je postaven 

na hypertextových odkazech. Bez nich by 

lidé prakticky nemohli přecházet ze stránky 

na stránku a web by nefungoval. Z toho je 

vidět, že bez odkazů by nebyla návštěvnost. 

Linkbuilding neboli tvorba zpětných odkazů 

je proto především budováním zdrojů trvalé 

a určitým způsobem profilované návštěvnosti. 

Významný je i pozitivní vliv zpětných odkazů 

na výsledky ve vyhledaváčích, což návštěvnost 

ještě více zvyšuje.“ Dnešní fulltextové 

vyhledávače přikládají zpětným odkazům velký 

význam. Externí zpětné odkazy, tedy odkazy 

na web z cizích stránek, přímo zvyšují návštěv-

nost webových stránek a také zvyšují kvalitu 

vašich stránek, neboť zvyšují jejich rank, např. 

Google Page Rank či Jyxo rank. Možností, 

jak získat zpětné odkazy, je mnoho, postupů 

také. Můžete se zaregistrovat do katalogů 

či odborových databází, zpětné odkazy lze 

prodávat, kupovat či vyměňovat, ale v zásadě 

je dobré držet se určitého pravidla a s odkazy 

„kšeftovat“ pouze s kvalitním a stejně tematic-

ky zaměřeným webem. Pokud chcete nechat 

práci na zpětných odkazech specialistům, 

můžete využít například služeb společnosti 

Sova net, s. r. o., která nabízí ruční registraci 

až do stovky českých a slovenských katalogů 

a další doplňkové služby za 7900 Kč.

Aleš Kosina

Internetovou prezentaci má dnes prakticky 

každý. Připraví ji zručnější student technické 

školy. Ale... pokud mají být vaše www stránky 

dobře přístupné a ve vyhledávačích zobra-

zované na vrchních pozicích, je třeba začít 

s vhodnou optimalizací, dobře napsaným 

textem a příjemným a přehledným designem 

stránek. Nejen přístupnost, ale i použitelnost 

je základním kamenem úspěchu. To, že je váš 

web kvalitní, poznáte hlavně díky zpětným od-

kazům, které směřují další návštěvníky na vaše 

stránky z okolních adres. Takže: jak připravit 

kvalitní web?

Člověk versus robot

Velká většina lidí vstupuje na webové stránky 

prostřednictvím vyhledávačů. Podle průzku-

mů však uživatelé neprojdou více než několik 

prvních odkazů. Proto je velmi důležité, aby 

se vaše webové stránky umisťovaly na co 

nejlepší pozici, pokud možno v první desítce. 

Optimalizace pro vyhledávače neboli Search 

engine optimization (SEO) má jasný cíl. Tím je 

zlepšení pozice stránek ve vyhledávačích tak, 

aby vás vaši zákazníci snadno nalezli. Správně 

zoptimalizované stránky se na relevantní 

klíčová slova umisťují na prvních pozicích ve 

fulltextových vyhledávačích, a díky tomu se na 

stránky dostane daleko více přesně cílených 

návštěvníků. Takové prezentace jsou velice 

efektivní a pomáhají vydělávat. Optimalizace 

pro vyhledávače spočívá v úpravě webových 

stránek tak, aby jim vyhledávací roboti správně 

porozuměli. Nezapomínejte však, že stránky 

jsou určeny hlavně uživatelům, tedy lidem, 

ne vyhledávačům a jejich robotům. Proto je 

potřeba provádět optimalizaci stránek s citem 

a ohledem na jejich použitelnost a přístupnost. 

Ceny za optimalizace webů se odvíjejí od 

náročnosti a počtu klíčových slov, pro která 

chcete stránky upravit. Cena je také závislá 

na rozsahu webových stránek a počtu úprav, 

které jsou nutné pro vybudování kvalitní pozice 

ve vyhledávačích. Za optimalizaci středně 

velkého webu na několik klíčových slov zaplatí-

te například u společnosti Artic Studio kolem 

8000 Kč. 

Web bez překážek a pro všechny 

„Přístupný web se obvykle definuje jako web, 

který je dobře použitelný i pro uživatele hendi-

kepované (nevidomé, barvoslepé, dyslektiky 

apod.) nebo v širším smyslu menšinové (např. 

s málo obvyklým prohlížečem),“ říká Marek 

Prokop ze společnosti H1. Přístupný web 

je také někdy označován jako bezbariérový. 

Takové stránky jsou pak dosažitelné i z alter-

nativních zařízení, která se na internet mohou 

připojovat, jako jsou mobilní telefony a PDA. 

Přístupné webové stránky si můžete prohlí-

BUĎTE ÚSPĚŠNÍ NA SÍTI! PŘEČTĚTE SI, JAKÉ 

JSOU SOUČASNÉ TRENDY PŘI TVORBĚ 

INTERNETOVÝCH STRÁNEK, A VYCHYTEJTE 

MOUCHY, KTERÉ MÁ VAŠE WEBOVÁ 

PREZENTACE. 

Kolik vás může stát dobrý web

Optimalizace středně velkého webu na několik klíčových slov 8000 Kč

Registrace až do stovky českých a slovenských katalogů 7900 Kč

Vypracování marketingového textu pro web o rozsahu 400 až 1000 slov 6 až 10 000 Kč

Všeobecný rozbor webových stránek 9995 Kč

Zdroj: Komora.cz

Cena je závislá na 
rozsahu webových 
stránek a počtu 
úprav, které jsou 
nutné pro vybudování 
kvalitní pozice ve 
vyhledávačích.

Dnešní fulltextové vyhledávače přikládají 

zpětným odkazům poměrně velký význam.
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oborem zaměřeným proti projevům stárnutí 

– anti-agingem, je složitý byznys a jako takový 

vyžaduje i dobrý obchodní plán. Některé instituce 

jdou cestou komplexnosti. Fungují v podstatě 

jako obdoba soukromých nemocnic a nabízejí 

svým pacientům co nejširší rozsah služeb i oborů. 

Patří k nim například klinika Asklepion. „Zákazník, 

který k nám chodí na kosmetiku, může jednou 

přijít například i na liposukci nebo na plastiku ví-

ček,“ objasňuje PR manažerka Kateřina Kuchařo-

vá. „Jde do známého prostředí a ví, co ho zhruba 

čeká, čímž se zmenšuje stres před zákrokem.“

Většina zařízení se ovšem zaměří spíše na jeden 

nebo několik souvisejících oborů, jako pražská 

MyClinic. Ta nabízí výlučně neinvazní injekční 

zákroky, jakými jsou botoxové nebo dysporto-

vé injekce, injekční implantáty nebo chemický 

peeling. Takové kliniky jsou mimochodem stále 

častější i ve světě, kde se postupně upouští od 

operačních zákroků, které mnohem více zatěžují 

lidské tělo. „Mnoho českých zákazníků má zatím 

pocit, že když už zaplatí poměrně vysokou část-

ku, musí se s nimi dít něco velkého a mělo by to 

být napořád,“ vysvětluje Martina Holtová z MyC-

Linic. „Nic ale není nastálo, ani složité plastické 

operace. K nám si klienti mohou odskočit jednou 

za půl roku třeba během polední pauzy.“ Stráví 

tu pár minut času a výsledky vidí sami během 

několika dnů, někdy i hodin.

Na české kliniky estetické medicíny míří také stále 

více cizinců. Ceny zákroků se sice během let 

pomalu srovnávají s těmi na Západě, ale o ty kli-

entům většinou nejde. Daleko důležitější je pro ně 

kvalita a profesionalita lidí, jimž se svěří do rukou. 

Jedním z kladných pozůstatků socialistického 

zdravotnictví jsou totiž nařízení, kterými se čeští 

lékaři musí řídit. Na rozdíl od svých západních 

a především amerických kolegů musejí, pokud 

chtějí provozovat jakoukoli praxi, mít na dané 

úkony atestaci. Jednoduše řečeno – bez licence 

si ani neškrtnou, nebo spíše neříznou. Zahraniční 

klienti tak za stejné peníze, jaké by utratili doma, 

dostanou mnohem lepší péči. Nařízení totiž 

ovlivňují i další aspekty, jako jsou předoperační 

vyšetření, konzultace a rekonvalescence.

Peníze nejsou všechno

Především však zmiňovaná opatření zajišťují 

určitou míru vlastní odpovědnosti lékařů. Napří-

klad ve Spojených státech je běžné, že pokud 

zaplatíte, dostanete cokoliv chcete a praxi často 

provozují lékaři, kteří nemají dostatečné profesní 

znalosti ani zkušenosti. Veřejnost dokonce 

nedávno pobouřila zpráva o tom, že v Rusku vy-

užívají někteří plastičtí chirurgové kmenové buňky, 

což je na celém světě zatím zakázáno. 

V České republice ovšem většinou fungují odlišná 

pravidla. Budoucí nespokojenosti se lékaři snaží 

předcházet podrobnými pohovory a klienty, 

kteří vyžadovaný zákrok opravdu nepotřebují, 

buď přesvědčí, nebo raději pošlou pryč. „My se 

snažíme, aby si pacient udělal jasnou představu 

o tom, jak bude výsledek zákroku vypadat,“ 

vysvětluje Milan Dvořák. „Od přehnaných poža-

davků je raději odrazujeme a rozhodně neoperu-

jeme za každou cenu.“ A jak je to s avizovanou 

odpovědností? „Samozřejmě, že čas od času 

,opravujeme‘ práci jiných kolegů. Dobrý chirurg 

se ale většinou, pokud něco pokazí, snaží na-

pravit chyby sám.“ Dobře totiž ví, že jeho živobytí 

závisí na spokojenosti pacientů a jejich dalších 

referencích.

Protože je estetická medicína většinou provo-

zovaná v soukromých zařízeních, podrobuje se 

přirozeně nejen profesním, ale i obchodním pra-

vidlům. Pro majitele je samozřejmě nejdůležitější 

sehnat kvalitní přístroje i profesionální pracovníky. 

Bez nich by kliniky nemohly fungovat. V dnešní 

době ovšem platí, že bez propagace firma prak-

ticky nemá šanci. Všechny kliniky tak provozují 

vlastní webové stránky, snaží se spolupracovat 

s médii, zadávají reklamu a pozornost potenciál-

ních zákazníků přitahují i jinak. MyClinic například 

pořádá pravidelné Botox-party, jaké jsou už třeba 

v Německu poměrně běžné. Může na ně přijít 

kdokoliv a jen se dívat, nebo si přímo na místě 

na vlastní kůži vyzkoušet, co vlastně tak často 

zmiňovaný zákrok obnáší.

Pacienti nedbají jen na reference. Zaplatí dost 

peněz, a tak se chtějí cítit pohodlně po celou 

dobu, kdy na klinice jsou. Důležitý je tak i vzhled, 

barevné ladění a třeba nábytek, kterým je zařízení 

vybaveno. Asklepion šel tak daleko, že nechal 

novou budovu vybavit renomovanými architekty 

a designéry ze Studia Hippos, design a logo svě-

řil Studiu Najbrt a uniformy personálu navrhovala 

módní návrhářka. Investice nebyla přehnaná. 

Pacienti si prý barevnou kliniku a designový náby-

tek nemohou vynachválit.

Tereza Nejedlá

I v mužské části populace už se začíná vzhled 

a úspěch spojovat do jedné rovnice. Podnikate-

lé, kteří dbají na svůj vzhled, si kupují značkové 

oblečení a nechávají se stříhat v luxusních kadeř-

nictvích. Ti, kteří o sebe pečují ještě víc, občas 

navštíví i některou kliniku estetické medicíny. Vědí, 

že to je investice s vysokou návratností. Estetická 

medicína už dnes zdaleka neznamená jen boles-

tivé zákroky a dlouhá období rekonvalescence 

s nejistými výsledky. Kromě plastických úprav 

všemožných částí lidského těla zahrnuje i lasero-

vé a injekční zákroky, kosmetická ošetření nebo 

estetické vylepšení chrupu. Každý rok přitom 

u nás přibývá několik takových klinik. Některé 

zkrachují po prvních měsících. Ty, které vydrží, 

ale rozhodně nemají o klienty nouzi. Kromě žen 

toužících po dokonalejším nebo mladším vzhledu 

jejich služeb využívá i stále větší počet mužů.

Ženy chtějí být krásnější, muži úspěšnější

Procentuální poměr všech zákroků provedených 

na mužích a ženách se zatím pohybuje zhruba 

v rozmezí dvacet ku osmdesáti a mírně roste 

každý rok. Zatímco pro ženy už je podobné vy-

lepšování téměř běžné, muži se za ně nejčastěji 

stydí. „V podstatě k nám chodí tři typy klientů 

– mužů,“ říká Kateřina Kuchařová z Kliniky a in-

stitutu estetické medicíny Asklepion. „Prvnímu je 

okolo třiceti a má mindrák například z odstátých 

uší nebo velkého nosu. Druhému už táhne na 

šedesát, nejčastěji je vysoce postavený manažer, 

a na jeho pozici se začínají drát mladší konkuren-

ti. Takový muž potřebuje vypadat mladší nejen 

kvůli svému sebevědomí, ale i práci, protože pak 

působí výkonněji. Třetím typem jsou muži po 

pětatřicítce, kteří si našli výrazně mladší partnerku 

a chtějí s ní udržet krok.“

Muži podstupují nejčastěji operace víček, občas 

se některý objeví i na liposukci (odsátí podkož-

ního tuku), ale mnohem více je zajímají takzvané 

neinvazní zákroky, které se provádějí pomocí 

jehel a laserů. Horkou novinkou a snad i nejoblí-

benějším zákrokem je v této oblasti odstraňování 

pocení, a to jak v oblasti podpaží, tak na rukou. 

Nemusí se ho totiž bát ani největší odpůrci jehel 

– zákrok prý vůbec nebolí.

Estetická medicína ovšem mužům pomáhá 

i s dalšími typickými neduhy. Některé kliniky už 

dnes provádějí laserové odstranění chrápání. Zá-

krok trvající pět až deset minut zaručuje zlepšení 

a v mnoha případech i úplné vymizení chrápání. 

Zkrátka nepřijdou ani muži obávající se holé lebky. 

Transplantace vlasů sice zatím nepřináší nijak 

skvělé výsledky, ale na InterClinic v pražském 

Radotíně provádějí takzvané autotransplantace. 

„Štěpy odebíráme z týla pacienta a umisťujeme je 

na čelo. Protože jde o vlastní živé folikuly, nemají 

většinou problém se uchytit,“ vysvětluje Milan 

Dvořák, majitel kliniky. Know-how metody koupil 

před čtrnácti lety od německých lékařů a sám 

se už několik let usmívá ze stěn své pracovny se 

zbrusu novou kšticí.

Estetická turistika

Estetická medicína, často spojená také s novým 

Horkou novinkou 

i nejoblíbenějším 

zákrokem je nyní 

odstraňování pocení, 

a to jak v oblasti 

podpaží, tak na rukou 

Jak nás 
estetický 
chirurg 
stvořil

Jak se to vyplatí?
Poptávka po službách estetické 

medicíny stále převyšuje nabídku. 

Založit si kliniku se tedy vyplatí, ale 

musíte počítat s poměrně dlouhým 

časovým obdobím, než se původní 

nemalá investice vrátí. Například 

Asklepion, který je největším 

zařízením svého druhu nejen u nás, 

ale i v Evropě, má dnes roční obrat 

okolo dvou set milionů korun, má 

dvě další pobočky a v Praze už 

téměř rok sídlí ve velké moderní 

budově, kde nemocnici připomínají 

jen sterilní sály. Tomuto úspěchu 

ovšem předcházelo jedenáct let 

mravenčí práce a neustálého 

zdokonalování přístrojové 

vybavenosti i znalostí lékařů.

Liposukce břicha a boků 

od 20 000 Kč

Plastika dolních víček

od 10 000 Kč

Plastika horních víček 

od 9000 Kč

Korekce nosu 

od 15 000 Kč

Odstranění pocení 

od 7500 Kč

Facelift 

od 20 000 Kč

Odstranění chrápání 

od 11 000 Kč

Každé zařízení má jiné ceny a je nutné 

k nim připočítat také cenu konzultace 

a případných předoperačních vyšetření 

a anestezie.

Dočasný implantát Radiesse, 

který nabízí například pražská 

MyClinic, vypne kontury obličeje, 

vyplní propadlé tváře i nasolabiální 

rýhy a způsobí, že budete vypadat 

i o deset let mladší. 

KDYŽ PŘED NĚKOLIKA LETY VYŠLO NAJEVO, ŽE 

ITALSKÝ PREMIÉR BERLUSCONI PODSTOUPIL 

FACELIFTING ČILI VYPNUTÍ OBLIČEJE, ABY 

V NADCHÁZEJÍCÍ VOLEBNÍ KAMPANI VYPADAL 

MLADŠÍ A VITÁLNĚJŠÍ, BYLO TO PRO EVROPSKÁ 

MÉDIA TUČNÉ SOUSTO. BERLUSCONI SE SE SVÝM 

VYLEPŠENÍM NETAJIL, NAOPAK PYŠNĚ NASTAVOVAL 

OBJEKTIVŮM VYHLAZENOU TVÁŘ. BOHATĚ SE MU 

TO VYPLATILO, VOLBY VYHRÁL.

STYL

STYL
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Minulost střídá současnot

Když před dvěma lety úspěšný zakladatel 

firmy v necelých šedesáti letech zemřel, přešla 

společnost do rukou jeho manželky Lenky 

a tří dcer. Z nich patrně nejráznější třicetiletá 

Michaela se stala jednatelkou a díky svému 

obchodnímu vzdělání má na starosti i finance.

„Pokračujeme v tradici, zůstáváme malou 

rodinnou firmou, ve které kromě maminky 

a sestry Kateřiny už pracují jen tři dělníci,“ 

říká Michaela. „V původní dílničce nadále 

vyrábíme gumové příslušenství, přijímá-

me i malé zakázky, snažíme se každému 

vyhovět. Už jsme tady udělali určitě víc 

než tři sta různých výrobků. V druhé 

dílně, kterou otec přestavěl z býva-

lé stodoly, na třech lisech vyrábíme 

jenom puky. Nepreferujeme ani jednu 

z těchto dvou činností, zejména když 

puky jsou víceméně sezonní záleži-

tostí. Ostatně ve finančním obratu se 

obě činnosti projevují stejně, je to tak 

padesát na padesát,“ tvrdí Michaela.

Při výrobě puků je nejdůležitější namíchá-

ní směsi, její složení rozhoduje o kvalitě, 

každá firma, a obzvlášť ta kateřinická, si 

tajemství jejího složení pochopitelně pečlivě 

střeží. Od směsi se také odvíjí cena puku, 

protože další položky jako třeba potisk či 

samotná výroba jsou už podstatně levnější. 

Záleží ovšem také na množství dané série. 

Obecně se dá říci, že cena puku s trojbarev-

ným potiskem při tisíci kusech vyjde přibližně 

na dvacet korun. V Gufexu jsou ale ochotni 

vyhovět i zákazníkovi, jenž si nechá vyrobit 

třeba jen jeden puk. I to už se stalo. Tu dívku 

i s básničkou na něm ovšem přišel na dva tisí-

ce! Co by však pro svého milého neudělala...

Konkurence se nebojí

Puky se samozřejmě vyrábějí i v Kanadě, 

i když třeba právě pro NHL je dodává slo-

venská firma Vegum, s výrobou začíná Čína, 

konkurence je prostě veliká. Michaela o ní 

říká: „S puky se nijak moc experimentovat 

nedá. Musí mít svůj rozměr, váhu, tvrdost 

a pak už záleží na kvalitě. A na tu my sází-

me. Dokonce by se možná dal vyrobit puk, 

který by nezanechával žádný otisk, prostě by 

vůbec nešpinil, ale ten by asi byl velmi drahý. 

V našich podmínkách se samozřejmě nemů-

žeme rovnat s Vegumem v množství puků, 

které on chrlí na svých strojích, zato náš 

zákazník ví, že dostává to nejlepší zboží. Ve 

velkých destinacích jako v Rusku či Americe 

máme své dealery, naše klientela neupadá, 

spíše se rozšiřuje, vyvážíme už i do Izraele, 

roste asijský trh a Asijská liga se hraje výluč-

ně s našimi puky. Je ovšem na druhé straně 

pravda, že současné posilování koruny není 

při vývozu pro nás malé podnikatele nijak 

výhodné. Leckdo by si mohl myslet, jaké 

vyděláváme balíky, ale vůbec tomu tak není. 

A tady kolem nás to také každý dobře ví. 

V naší vesnici je hodně drobných podnikate-

lů, vzhledem k okolním lesům tu jsou hlavně 

stolaři, podomácku se vyrábějí třeba špejle, 

je tu pila – každý má vlastní zkušenosti.“

Zachovat tradici

V poměrně stísněných poměrech v Kateřini-

cích žádné muzeum puků nehledejte. Není 

na ně nejen místo, ale ani čas, archiv je 

uložen někde v krabicích. Jistou výstavku 

puků můžete spatřit jen v malé kanceláři, 

a to se jedná špíše o rarity – třeba dvoua-

půlkilové puky vyrobené vždy při příležitosti 

vítězství vsetínských hokejistů v jednotlivých 

ligových ročnících. Výstavka však zároveň 

dokumentuje, že i ty první puky, staré osm 

let, si zachovávají stejnou kvalitu, jako ty úpl-

ně nejnovější pro letošní hokejová mistrovství 

světa mužů v Moskvě, B-skupiny v Lublani, 

C-skupiny v Číně, žen v kanadském Wini-

pegu či juniorů ve finském Tampere. I když 

jednatelka Gufexu Michaela Bravencová už 

musí přemýšlet o dalších zakázkách, žádné 

vzdušné zámky přitom nestaví. Naopak říká: 

„Chceme nadále zůstat skromnou rodinnou 

firmou. Je možná mezi jinými hodně malinká, 

ale přesto si myslím, že na ni můžeme být 

hrdi. A také jsme!“

Ivan Veselý

Začalo to těsněním 

do papiňáků

Změna poměrů po roce 

1989 přinesla do tohoto 

kraje nouzi o práci možná 

dříve než do jiných. Pavel Mráček na nic 

nečekal. S jistými gumárenskými zkušenostmi 

si v garáži vlastního domku udělal dílnu na 

lisování pryžových dorazů pro dopravníky 

a sortiment rozšířil o těsnění do tlakových 

hrnců. Nápad se uchytil a v malé dílničce se 

postupně začaly vyrábět gumové zvony na 

čištění odpadů, zátky do umyvadel, membrá-

ny, těsnicí kroužky a spousta jiného příslušen-

ství z gumy. Pan Mráček byl ovšem navíc už 

od mládí velkým fandou hokeje, a když Vsetín 

začal svou spanilou jízdu hokejovou ligou, 

nemohl stát stranou. Už nikdo neví, kdy si se 

vsetínským trenérem Valáškem plácli, kolik 

sklenek slivovice při tom vypili, ale Valášek to 

Mráčkovi tehdy řekl asi takhle: „Kurňa, Pavle, 

ty z gumy uděláš kdeco, tak proč neuděláš 

i puky? My je draze kupujeme, ty bys nám je 

mohl prodávat levněji – a všichni vyděláme.“

Dlouhá cesta

Psal se rok 1994 a nastala doba velkého 

testování. Dát gumové pryži tvar puku samo-

zřejmě není nic až tak obtížného, jenže ten 

čarodějný kotouč musí především mít určité 

vlastnosti. A pan Mráček mu nakonec vdechl 

ty nejlepší. Finská firma, specializující se na 

výrobu plexiskla, které začalo být povinnně 

instalováno kolem hrazení všech ledových 

hal, ho ubezpečila, že právě puky z Kateři-

nic se po mnoha jí provedených testech od 

plexiskla v jakékoliv rychlosti odrazí, aniž by 

je – na rozdíl od jiných – rozbily. Druhou (asi 

ovšem ne v pořadí) důležitou vlastností puku 

bylo, že se Mráčkově partě podařilo pro jeho 

výrobu namíchat takovou směs, která neza-

nechává po dotyku s hrazením téměř žádný 

otisk. To samozřejmě oceňují především plátci 

reklam, kteří je mají na mantinelech umístěny.

Především tyto 

aspekty rozhodly 

o tom, že puky 

z malé dílničky 

v Kateřinicích 

cestovaly společně s panem Mráčkem 

v r. 1998 na zimní olympijské hry do japon-

ského Nagana, kde se v náročné světové 

soutěži ucházely o mezinárodní uznání. 

A společně s historickým vítězstvím české 

reprezentace toho výlučného postavení také 

dosáhly. 

Od roku 1999 už jsou jedinými oficiálními 

puky pro soutěže pořádané Mezinárodní 

hokejovou federací IIAF (nejen tedy pouze 

pro MS mužů, ale i šampionáty B-skupiny, 

MS žen i juniorů), a tato smlouva mezi IIAF 

a kateřinickou společností Gufex je zatím 

uzavřena až do roku 2010. 

Oficiální certifikát firmě samozřejmě otevřel 

svět. S jejími puky se už hrály ZOH v Salt 

Lake City i Turínu a také paraolympijské 

hry, firma ročně vyrobí téměř milion puků, 

z osmdesáti procent se vyvážejí.

Při výrobě puků je nejdůležitější namíchání 

směsi, tajemství jejího složení se pečlivě střeží.

TA SILNICE SE ÚZKÝM KAŇONEM 

ZVEDÁ DO KOPCE JEN TAK POZVOLNA. 

NAJEDNOU ALE KONČÍ, DÁL UŽ 

JSOU JEN LESNATÉ KOPCE. OBEC 

KATEŘINICE, KOUSEK OD VSETÍNA. 

ŘEKLI BYSTE: KONEC SVĚTA... JENŽE 

JE TO ZCELA OBRÁCENĚ. TUHLE 

VESNIČKU TOTIŽ ZNAJÍ TÉMĚŘ VŠUDE 

– VE SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍCH NEBO 

V RUSKU STEJNĚ JAKO V AMERICE ČI 

KANADĚ, V MEXIKU, NA NOVÉM ZÉLANDĚ, 

V AUSTRÁLII, JIHOAFRICKÉ REPUBLICE ČI 

TŘEBA V ČÍNĚ NEBO V JAPONSKU. A ZA 

TO VŠECHNO MŮŽE DOCELA OBYČEJNÝ 

HOKEJOVÝ PUK.

Češi budou zase 
ve finále!

Pavel Mráček a Tomáš Baťa. 

Oba dobyli svět, jen ty boty potřebuje víc lidí...

Pohled do skromné dílny Gufexu.
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Nejúspěšnější koncetní šňůry 2006

1. THE ROLLING STONES

437 milionů USD

2. MADONNA 

195 milionů USD

3. BON JOVI 

131 milionů USD

4. U2 

96 milionů USD

5. TIM MCGRAW/FAITH HILL 

88.8 milionů USD

6. CIRQUE DU SOLEIL 

78,5 milionů USD

7. BARBRA STREISAND 

76 milionů USD

8. KENNY CHESNEY 

66 milionů USD

9. DAVE MATTHEWS BAND 

58 milionů USD

10. AEROSMITH 

58 milionů USD

Zdroj: BillboardF
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Kytarový riff 
a pár velkých piv

KULTURA

plakátů a propagaci – to představuje investici 

cca 10 000 Kč,“ říká kapela Clou. Z toho tedy 

plyne, že jen na vstupném může klub utržit přes 

40 tisíc korun. Dále pak vydělá prodejem nápojů 

a občerstvení. Záleží na tom, jak se publikum 

rozjede. Když každý návštěvník koncertu vypije 

v průměru tři plzně tam čepované za 35 Kč (ně-

kdo si dá sice kolu nebo džus, ale i ty se pohybují 

v podobné cenové relaci), vydělá tím Lucerna cca 

30–35 000 korun (při nákupní ceně jednoho piva 

16 Kč). Celkem by tak klub pořádáním koncertu 

kapely Clou mohl získat částku převyšující 70 tisíc 

korun. Z těchto peněz ale ještě musí pokrýt veš-

keré produkční náklady vyjma propagace (např. 

platy zaměstnanců). Na lepší peníze si promotér 

přijde pořádáním koncertu známější kapely, u níž 

si může dovolit prodávat lístky dráž. Ale ani jeden 

koncertní večer za 75 000 Kč není špatný. 

Malá noční hudba

A teď pozor: přichází vyšší dívčí hudební. Po-

řadatelské agentury zaměřující se na klubovou 

produkci a samotní provozovatelé klubů musí 

vycházet z toho, že je důležité rozdělit klubové 

show na dva typy. „Je třeba uvědomit si zásadní 

rozdíl mezi koncertem a DJ‘s produkcí. Zatím-

co koncert trvá dvě hodiny, party leckdy šest 

nebo sedm. Proto to většinou děláme tak, že na 

party se z vybraného vstupného uhradí pouze 

produkční náklady a zisk vytvoří návštěvníci 

konzumací nápojů a občerstvení. To u koncertu 

se musí vydělat už na vstupném, protože za dvě 

hodiny toho lidé na baru moc neutratí,“ vysvětluje 

Marek Lakomý, ředitel pražského klubu Roxy. 

Akce si kluby obvykle pořádají samy a ve svých 

prostorách. Z toho pak vyplývá jejich orientace na 

tržby z prodeje občerstvení a nápojů. V případě 

party mohou být přímo hlavním generátorem 

zisku, v případě koncertů zase zmírňují riziko pro-

dělku. Pořadatelé klubových akcí se musí stejně 

jako promotéři velkých koncertů vypořádat s tím, 

že koncertů a party se koná hodně – mnoho klu-

bů pořádá nějakou akci každý den. Je tedy třeba 

nejen zajistit, aby se o té vaší dozvědělo dost lidí, 

ale také sledovat nabídku konkurenčních klubů 

v okolí, a vyvarovat se tak rozmělnění potenciální-

ho publika. Specifické jsou také způsoby propa-

gace, neboť je potřeba oslovit úzce vymezenou 

cílovou skupinu. Nejvyužívanější je reklama na 

specializovaných hudebních serverech, reklama 

v rádiu, pouliční plakáty a letáky. Například Roxy 

podle Marka Lakomého na propagaci menší 

show vydá dohromady zhruba 15 000 korun, 

v případě větší pak i 40 000.

České kluby sice už nezažívají zlaté období jako 

v prvních letech po sametové revoluci, ale na-

bídka se stabilizovala. Přestože to poukazuje na 

prestiž, kterou si česká klubová scéna vydobyla, 

neznamená to, že se klubům daří po hospodář-

ské stránce lépe. „Zdaleka neplatí, že čím větší 

hvězda, tím větší zisk pro pořadatele. Pro nás je 

ideální umělec, který sál sice nevyprodá, ale ze 

vstupného se zaplatí veškeré produkční náklady. 

Ten totiž optimalizuje zisky na baru. Protože když 

je klub plný, vytvoří se fronty a lidé odcházejí 

ihned po skončení produkce,“ uzavírá Marek 

Lakomý. Takže: někdy je lepší méně než více.

Vojtěch Kučera

Přestože domácí hudební průmysl každoročně 

oslabuje, Češi mají hudbu stále rádi. Jen jsou čím 

dál tím méně ochotni platit leckdy přemrštěné 

částky za nosiče nahrávacím společnostem. 

Obzvláště nyní, když je jednoduché stahovat 

nelegální kopie z internetu. Co si však z internetu 

stáhnout nelze, je zážitek z živého vystoupení. 

Za ten se zaplatit prostě musí, a proto se živá 

hudební produkce „prodává“ lépe. 

Hlavně bavit

Pohlížet na hudbu čistě jako na zboží je nesmysl. 

Na tom se shodnou interpreti, publikum, kritici 

a většinou i samotní producenti. Jenže... vydělat 

se musí! Když chcete uspořádat koncert, musíte 

nasadit optiku tržní logiky. Matematika showbyz-

nysu je jednoduchá – honorář pro účinkující spolu 

s pronájmem prostor a zázemí nesmějí převýšit 

váš příjem ze vstupného. Jinými slovy, musíte od-

hadnout, na co lidé přijdou. Pořádání hudebních 

akcí je nejen z právního hlediska podnikatelský 

záměr jako každý jiný. Může však být velkolepý 

i minimalistický. Je totiž rozdíl mezi tím, když při-

vezete na Strahov Genesis, nebo když uspořádá-

te taneční akci v klubu pro pár stovek lidí. A něco 

úplně jiného je produkovat koncert regionální 

punkové kapely v nějakém kulturním domě.

Hodně muziky za málo peněz?

Podívejme se teď detailněji na pořádání velkých 

hudebních akcí. Proniknout ke konkrétním číslům 

v případě konkrétních interpretů je prakticky 

nemožné, neboť velké pořadatelské agentury 

působící v Česku je z pochopitelných důvodů 

úzkostlivě tají. Například o koncertu již zmiňo-

vaných Genesis na Strahově nelze z pořádající 

agentury Interkoncerts vypáčit prakticky téměř 

nic. Zajímavé však je srovnat cenu vstupenky na 

pražský koncert s cenou chystaného koncertu 

Genesis v Berlíně. Zatímco v Praze se ceny 

pohybují v rozpětí od 995 do 3495 korun, za 

show na několikanásobně větším Olympijském 

stadionu v Berlíně musíte zaplatit v přepočtu 

zhruba od 2400 do 4500 korun. V Praze roz-

hodně někdo vydělá míň a Phil Collins si domů 

tolik eur neodveze. Od zdroje působícího v branži 

lze zjistit, že honorář vystupujícího není v drtivé 

většině případů stanoven fixně, ale jako podíl ze 

zisku koncertu, známí zahraniční interpreti mohou 

ve výsledku za koncert chtít částky převyšující 

50 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Produkční 

a další náklady se pohybují řádově ve stejné výši. 

Získat prostředky na uhrazení těchto nákladů 

není jednoduché, protože stejně jako každé pod-

nikání v kultuře je i produkce koncertů spojená 

s velkým rizikem. Od banky úvěr na pořádání 

koncertu nečekejte. 

Koncert začíná, peníze se valí!

Kapela to rozjíždí na pódiu a v backstage si už 

můžete spokojeně mnout prsty. Nebo to je tro-

chu jinak? „Při úspěšném průběhu akce (počítá 

se s 90% zaplněností kapacity) zisk představuje 

zhruba 7 až 10 % celkového obratu koncertu, 

přičemž se z něj ale musí ještě uhradit režijní 

náklady pořadatele (nájem kanceláře, mzdy za-

městnanců apod.) a podléhá dále dani ze zisku,“ 

říká Jaroslav Stanko z agentury 10:15 Manage-

ment, která se organizací větších hudebních akcí 

zabývá. Jeden koncert, pokud to zrovna není 

Madonna, z vás multimilionáře neudělá. Stále je 

lukrativnější stát spíš na pódiu než za ním...

Jak to chodí u nás doma

Zjistit ekonomické informace o koncertech 

méně známých domácích kapel je jednodušší. 

Jako příklad nám poslouží rocková kapela Clou 

a její nedávný koncert v Lucerna Music Baru 

v Praze. Jako každý jiný podnikatelský subjekt, 

ani Lucerna Music Bar pochopitelně nesdělí, kolik 

a na čem vydělává. K orientačnímu výpočtu ale 

docela postačí selský rozum. Trocha matema-

tiky v tomto případě neuškodí. Do klubu, který 

koncert přímo sám pořádá, se vejde asi 1000 lidí 

a prodejní cena vstupenky byla 150 Kč. U kapely 

Clou, která v Praze příliš nehraje, je však těžké 

odhadnout, kolik přivábí posluchačů. Pořadatel 

může počítat s 60% zaplněností sálu. Celkem 

by se tedy mohlo na lístcích utržit 80 až 90 tisíc 

korun (určitá část vstupenek je nezpoplatněna). 

„Za koncert dostaneme 50 % z příjmu z prodeje 

lístků, přičemž však musíme ze svého zajistit tisk 

Jeden koncert, 
pokud to zrovna není 
Madonna, z vás asi 
multimilionáře neudělá. 
Pořád je lukrativnější 
stát spíš na pódiu než 
za ním...

Z čeho se skládá cena 
vstupenky na velký koncert

45 % Cena vystoupení – zahrnuje pro-

dukční náklady interpretů (doprava, pobyt, 

amortizace techniky...) a honorář interpretů. 

Tato cena vznikne na základě dohody a je 

odvozena z kapacity místa a ceny vstupenky. 

Představuje cca 45 % ceny vstupenky.

25 % Produkční náklady pořadatele 

– nájem místa konání, nájem zvukové a svě-

telné aparatury, pořadatelská a bezpečnostní 

služba, montážní a stavební pracovníci, pojiš-

tění, telekomunikační poplatky, zdravotnická 

a požární služba, úklid apod. V některých 

případech může pořadatel také hradit letenky 

a hotel. Tyto náklady tvoří asi 25 % ceny 

vstupenky.

10 % Reklama – reklama v tisku, rádiu, 

televizi i na internetu, tisk plakátů a letáků 

a jejich distribuce, honoráře za kreativní zpra-

cování. Náklady na reklamu reprezentují cca 

10 % ceny vstupenky.

5 % Autorské honoráře – poplatky 

ochranným svazům autorů a interpretů 

(OSA). Celkem asi 5 % ze součinu průměrné-

ho vstupného a kapacity sálu.

25 % Srážková daň – vypočítává se 

z ceny vystoupení, respektive z její honorářo-

vé části a je ve výši 25 %.

5 % Přidaná hodnota – po započítání 

všech výše zmíněných položek se přičítá 

5 % DPH.

10 % Distribuční poplatky – poplatky 

za distribuci lístků jsou stanoveny smlou-

vou mezi pořadatelem a distribuční firmou 

a pohybují se ve výši 10 % ceny vstupenky 

(včetně DPH).

5 % Poplatek ze vstupného – dodateč-

ná daň ve výši 5 % obratu koncertu. Tato 

daň je vyměřena příslušným místním úřadem 

u kulturních akcí pro více než 3000 osob.

(Pozn. Některé uvedené procentní sazby se vztahují 

k jiným základům, než je obrat koncertu nebo konečná 

cena vstupenky.)

PRODUKOVAT V ČESKU HUDEBNÍ KONCERTY, 

DISKOTÉKY A PARTY MŮŽE BÝT LUKRATIVNÍ 

I ZTRÁTOVÁ ČINNOST. HODNĚ TOTIŽ ZÁLEŽÍ NA 

TOM, JAK K TOMU PŘISTOUPÍTE. PROTOŽE NENÍ 

MUZIKA JAKO MUZIKA.

KULTURA
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kázky pro větší podniky a začali pracovat na re-

novaci a restaurování památek. Protože zanikly 

specializované provozovny, jakými byla Pražská 

stavební obnova, podniky na obnovu a údrž-

bu kulturních památek v krajích, mohli jsme 

s kvalifikovanými kolegy, kteří měli oprávnění na 

restaurování památek, (tzv. licenci ministerstva 

kultury), vybudovat centrum, které provádí 

ve spolupráci s externími specialisty na různá 

umělecká řemesla i akademickými malíři a so-

chaři-restaurátory komplexní obnovu objektu, 

jak se říká „na klíč“. I s externími spolupracovní-

ky má firma 54 zaměstnanců. Samozřejmě, že 

štukatérské práce mají na naší činnosti lví podíl. 

Jsou to fasády i interiéry paláců, zámků, koste-

lů, měšťanských domů, ale i hotelů, lázeňských 

domů. Zajišťujeme převážně náročné práce na 

památkově chráněných objektech.

Co všechno obnáší štukatérské řemes-

lo a jakým způsobem naplňujete jeho 

poslání?

Vzhledem k úpadku běžných řemesel je 

štukatér nucen dělat i to, co bylo samozřejmé 

v základních řemeslech. Vyučený zedník dnes 

neumí pořádně udělat omítku, natož „natáh-

nout“ římsu. Štukatér nepracuje jen na obnově 

štukové výzdoby fasád, i když to je dnes jeho 

hlavním úkolem. V minulosti připravoval také 

modely a tzv. klínové formy pro odlévání soch. 

Sádrový model vytvářel podle plastiky vymo-

delované sochařem z hlíny nebo podle modelu 

připravil formu pro odlití sochy. A to byla 

nároční práce, blízká sochařině, protože musel 

respektovat všechny zvláštnosti plastického 

tvaru. Sochy se dnes odlévají více do umělého 

kamene než do bronzu. Výdusky nahrazují 

kamenné plastiky, které byly poškozeny, nebo 

jsou ohroženy povětrnostními vlivy na vnějšku 

průčelí historických objektů. Nejjednodušší 

a nejstarší formy vznikaly na posmrtné masky. 

Tzv. klínová forma se týká náročných plas-

tických částí a je před odlitím sestavena do 

potřebného celku. Někdy si však zákazníci 

přejí odlití portrétu. Stalo se nám však, že 

jsme museli splnit i zvláštní přání. Zákaznice 

požadovala vytvoření svého aktu pro výzdobu 

zahrady. Vyhověli jsme jí a dnes už je odlitek 

z umělého kamene na vyvoleném místě. Umě-

lý kámen nahrazuje dříve používané kufstein-

ské vápno, ze kterého se vyrábělo mnoho 

ozdob na fasádách. Dováželo se z Rakouska, 

ale dnes se již nepoužívá.

Co je třeba, aby se z říčního písku, sádry 

a kovových podpůrných prvků vykouzlil 

ornamentální reliéf nebo celá socha?

Fortel, trpělivost, přesnost, schopnost ruko-

dělné práce, estetické cítění, jistý druh nadání, 

schopnost zvládat i jiné rukodělné postupy. 

Je třeba si udělat šablonu, která umožňuje 

„vytáhnout“ profil, zhotovit lišty. Reliéf, to je už 

skoro sochařská práce, je třeba odhadnout 

postup při formování, aby všechny části formy 

držely očekávaný a chtěný tvar. Na zhotovení 

klínové formy je zapotřebí sádra a kovová vý-

ztuž do sádrových klínů, které se pak sestavily 

v celek.

Jak se uplatní dnes vaše práce v moder-

ním interiéru?

V některých případech, také podle přání 

zákazníků, se uplatní práce štukatéra i v sou-

časném interiéru. Vnáší do něj určitý klasic-

ký prvek, který nemusí být jen historizující. 

Jsou to především fabiony, zdůraznění ploch 

a zrcadel stropu profilovanými ozdobnými 

lištami, dále pak do kruhu komponované 

ozdobné rozety kolem závěsu osvětlovacích 

těles, zejména lustrů, které zaujímají dominant-

ní, centrální místo na stropu. Velmi často se 

používají bohatěji profilované tzv. sufity, které 

zakrývají technickou část osvětlení, jež mohou 

vytvářet celé obvodové rampy, nebo jen boční 

kryty pro jednotlivé světelné zdroje. Tímto způ-

sobem vzniká rozptýlené světlo a zdroje jsou 

zastíněny prvkem, který je výraznou součástí 

architektury. Navíc světlý štuk či sádra ještě 

pomáhají světlo rozptylovat a tak zvyšovat hla-

dinu osvětlení dané místnosti. Navíc ozvláštňují 

detailem prostor, pomáhají mu zdůraznit jeho 

hloubku. Další, poněkud módní, součástí 

interiéru jsou také krby, u nichž se velmi často 

uplatňuje právě štuk buď přímo, nebo nepřímo 

coby prostředek jak pomocí klínové formy 

vytvořit krb např. z umělého kamene. Pro ná-

ročnější modely používáme lukoprenové nebo 

kombinované formy.

Jak si představujete budoucnost řemesla 

sahajícího svými tradicemi až do antické-

ho Říma?

Budoucnost kdysi tak nezbytného umělecké-

ho řemesla je ohrožena nezájmem dnešních 

mladých lidí o rukodělnou práci obecně. 

Speciálně pak je to náročnost práce v teré-

nu, na lešení, za nepříznivého počasí. Pro 

dnešního člověka je to mírně řečeno práce 

značně nepohodlná. Pomohlo by zvýšení 

uznání této práce, povýšení uměleckého 

řemesla a restaurování na vysoký post, který 

oběma činnostem právem náleží. Jde o práci 

vysoce kvalifikovanou, náročnou a vzhledem 

k naší zodpovědnosti za národní kulturní 

dědictví také velmi záslužnou. Proto si sami 

vychováváme vlastní učně pro naši náročnou 

uměleckou činnost.

Jaké jsou vaše zkušenosti ze zahraničí 

a jakých úspěchů jste dosáhli na zahranič-

ním a domácím poli?

V zahraničí působíme již několik let. Lze konsta-

tovat, že většinou, např. v Rakousku či Němec-

ku, jsme se setkali s lepším stavem památek 

než u nás, kde velmi často likvidujeme havarijní 

stav, neboť zub času se zejména na vnějšku 

objektů podepisuje nekompromisně a v chát-

rajících objektech na tom pak nejsou lépe ani 

interiéry. Pravidelně plníme zakázky v Rakousku 

a Německu, pracovali jsme na obnovovacích 

pracích našich zastupitelských úřadů v Paříži, 

Budapešti, Irsku. Obracejí se na nás však také 

soukromníci. Tak např. nyní provádíme novou 

štukovou výzdobu, kterou si navrhl majitel 

nedávno zakoupeného barokního zámku. 

Nabídek ubývá, nesmíme však ani v menších 

zakázkách pro soukromníky slevit z kvality 

uměleckořemeslné práce, která je a musí zůstat 

i v budoucnu naší nejlepší vizitkou.

PhDr. Miloslav Vlk,

historik umění, viceprezident sdružení pro umělecká 

řemesla Rudolfinea, které působí jako živnostenské 

společenstvo v Hospodářské komoře České republiky 

Šlechtic, měšťan, farář i sedlák dávali v minu-

losti novou fasádou najevo bohatství, postavení 

i kulturní úroveň. Protože historické objekty jsou 

trvalou součástí našeho životního prostředí, pat-

ří štukatérství k velmi významným uměleckým 

řemeslům. K nemnohým firmám, které se zda-

rem pomáhají uchovat naše kulturní dědictví, 

patří také Akant-Art, v. o. s. Hovořili jsme s jejím 

ředitelem, panem Jiřím Pešinou.

Patříte u nás k největším štukatérským 

firmám. Jaké byly její začátky a jak vypa-

dá její činnost dnes?

Po roce 1989, kdy se dostávalo výrobní druž-

stvo Štuko do potíží, jsme z něj postupně od-

cházeli. Z profesních, kolegiálních i ekonomic-

kých důvodů jsme vytvořili skupinu zakládajících 

členů a v roce 1991 založili naši nynější firmu 

Akant-Art, v. o. s. Nejprve jsme prováděli jen 

drobné práce, jakými byla renovace exteriérů 

a interiérů obchodů, později jsme přijímali za-

„Většinou, například 

v Rakousku či 

Německu, jsme se 

setkali s lepším stavem 

památek než u nás.“

PO PĚT STALETÍ SE U NÁS NEOBEŠLO ŽÁDNÉ 

PRŮČELÍ BEZ PRÁCE ŠTUKATÉRA. TEN 

PROMĚŇOVAL VZHLED KAŽDÉ VÝZNAMNĚJŠÍ 

STAVBY A SE SOCHAŘI A MALÍŘI SPOLUPRACOVAL 

NA PODOBĚ STROPU I STĚN JEJÍHO INTERIÉRU. 

Odhalená 
i skrytá tvář 
štukatérství 

Vnitřní prostory pražského hotelu Ambasador získaly po restaurování zcela jinou atmosféru.
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Neznalost, která se 
může krutě vymstít
Marcela Žebrakovská, přední česká specia-

listka na mezikulturální komunikaci, již pá-

tým rokem školí podnikatele, aby v zahraničí 

„nenarazili“. „Slibný obchod často zhatí na 

první pohled malicherná věc, jakou je vystu-

pování podnikatele, nepochopení pravidel 

hry. Odmítnutý manažer se o pravém důvo-

du neúspěchu zpravidla ani nedozví,“ říká 

Marcela Žebrakovská, jejíž škola připravuje 

české obchodníky před zahraniční ces-

tou, ale i cizince, přijíždějící k nám. Sama 

se specializuje se na Japonsko a českou 

kulturu pro cizince, školení zaměřená na 

jiné země zajišťují externí 

školitelé.

Neuspět je tak snadné...

Pro ilustraci pár konkrétních příkladů, jak 

fatální může být neinformovanost o cizí kul-

tuře. „Každému Japonci maminka odmalička 

vštěpuje, že je neslušné dívat se člověku 

přímo do očí. A teď si představte situaci, kdy 

s Japoncem jedná člověk neznalý věci. Myslí 

si: ,Proč pořád uhýbá pohledem? Zřejmě 

o spolupráci nestojí.‘ Japonce naopak upře-

ný pohled vyvádí z míry a to všechno nako-

nec vede k celkově špatné komunikaci.“ 

Jedná se o malý, byť velice důležitý detail 

v obyčejném společenském styku. Což 

teprve samotná obchodní jednání... „Mnozí 

naši podnikatelé neznají jednu výraznou 

zvláštnost japonské obchodní kultury, 

a sice, že Japonci nepovažují dohodnutou 

věc stvrzenou smlouvou za konečnou. 

Domnívají se, že mají nárok udělat změny. 

Naši podnikatelé musejí pochopit, že jde 

o kulturní odlišnost, a nepovažovat to za 

zlovůli. Nejvíce konfliktů vzniká tím, že český 

manažer neví, že na jasnou otázku v Japon-

sku nedostane jasnou 

odpověď. Nezkušený 

manažer zmatený 

odejde a neví, na 

čem je. Přitom pro 

japonskou stranu to 

byla teprve počáteční 

fáze budování vzájem-

né důvěry. Japonec 

přišel, aby zjistil, na-

kolik je partner solidní, 

chtěl jen začít vytvářet vztah...“

Jak se „vyškolit“?

 Existují speciální školení pro dlouhodo-

bé pobyty. Kurz pro krátkodobý pobyt je 

zpravidla jednodenní. „Balíček obsahuje 

množství témat, ze kterých si firmy vybírají. 

Ale nezákladnější obecné školení povinně 

obsahuje mezikulturální komunikaci. Jazyk, 

parajazyk, protokol, neverbální komunikaci 

a hodnotový systém dané kultury“, vyzra-

zuje M. Žebrakovská. „Další povinnou částí 

je historická, geografická a demografická 

charakteristika země. Vše od počasí až po 

náboženství. Ve třetí části se zabýváme 

uměním vyjednávat – tzv. negotiating skills 

a business culture. Jak navazovat kontak-

ty, jak postupovat během jednání. Poslu-

chač se doví, co se vlastně děje v zákulisí 

jednání, jak se pozná, kdo je nejdůležitější 

osoba v sále atd. Mezi tématickými bloky 

děláme gastronomické přestávky. Podávají 

se speciality země, o které školíme, a to je 

příležitost, jak zvládnout stolování, naučit se 

přípitky, socializing – tedy každodenní běžné 

chování.“ 

Máme co dohánět!

Podle Marcely Žebrakovské jsme zatím po-

řád ve fázi, kdy si firmy důležitost mezikul-

turální přípravy neuvědomují a nechtějí do ní 

investovat. 

Například CzechInvest zajišťuje jazykové 

kurzy pro podnikatele, ale kurzy mezikultu-

rální komunikace již, žel, nikoliv.

„Přitom ve světě má každá jazyková škola 

automaticky mezikulturální sekci a vše se 

vyučuje komplexně,“ říká Marcela Žebra-

kovská. „U nás chybí impuls shora, ale také 

ucelený přístup k mezikulturálním studiím. 

Věřím, že to jednou bude normální profese, 

normální studijní obor. 

Jako nejnaléhavější teď vnímám fakt, že 

Česká republika doteď není napojena na 

mezinárodní on-line informační databázi SI-

ETAR. Dále se snažím prosadit interkulturál-

ní školení českých personalistů zahraničních 

firem. Zabránilo by se tak konfliktům, ke 

kterým občas dochází mezi českými dělníky 

a například japonským vedením továren.“

Mikuláš Černý

UMÍTE CIZÍ JAZYKY A TAK 
NEPOCHYBUJETE, ŽE 
PODNIKÁNÍ ZA HRANICEMI 
ZVLÁDNETE BEZ 
PROBLÉMŮ? OPATRNĚ, 
PANE PODNIKATELI! ŘEČ JE 
DŮLEŽITÁ, ALE NEZNALOST 
KULTURNÍCH ZVLÁŠTNOSTÍ 
ZEMĚ, KDE CHCETE ROZJET 
SVŮJ BYZNYS, SE VÁM MŮŽE 
KRUTĚ VYMSTÍT...

„Mnozí naši podnikatelé 

například nevědí, že 

Japonci nepovažují 

dohodnutou věc 

stvrzenou smlouvou 

za konečnou.“

„Jako šéfkuchař prestižní restaurace musím myslet hlavně na dokonalou 

kombinaci chutí a aranžmá jídla na talíři čili na spokojenost hostů. Důležité 

ovšem také je, abych působil upraveným dojmem, aby i mé pracovní oble-

čení bylo čisté. Což je vzhledem k tomu, že pracuji se surovinami, z nichž 

připravuji jídlo, někdy náročné, ale nezbytné.“

Samozřejmě i kuchař opouští svou svatyni, zástěru 

a rondon vymění za „civil“. Podle čeho volí oblečení  

pro volný čas Oldřich Sahajdák? „Oblíbenou značku 

nemám žádnou, módní trendy nesleduji. Chodím 

prostě oblékaný podle počasí.“

I kuchař musí 
mít svůj styl!

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní stylistky: 

„Při pohledu na tuto fotografii jsem se ujistila 

– výtečné a na talíři krásně upravené jídlo musí 

pocházet od také ‚krásně upraveného‘ mistra. 

Jeho oblečení budí důvěru i v jeho umění. Prostě 

i kuchařská uniforma může mít šmrnc a styl.“  

OLDŘICH SAHAJDÁK JE ŠÉFKUCHAŘ 

A KUCHAŘSKÝ MANAŽER S PROFESNÍMI 

ZKUŠENOSTMI Z MNOHA KUCHYŇ RŮZNÝCH 

ZEMÍ. A AČ O TOM NEMLUVÍ, JE JASNÉ, ŽE 

I KUCHAŘ MÁ STYL!
Kuchařské základy získával v Německu, Itálii, Portugalsku, Novém Zélandu, 

rozvinul je studiem prestižních kuchařských kurzů C. I. A. (Culinary Institut of 

America). Sedm let působil jako Executive Chef Ambiente.

„Kuchařská uniforma je striktní, příliš neexperimentujeme, kuchař v ní je 

prakticky celý den, proto je po čistotě nejdůležitější pohodlí. Pokud čekáte, 

že vyrukuji s tím, jaké značce kuchařské uniformy dávám přednost, zklamu 

vás, oblíbenou firmu nemám. Zato však mohu vyzradit, že cena rondonu se 

pohybuje kolem 1300 korun, kalhoty nosíme černé, od švédské firmy 

ProJob přibližně za osm set, zástěra stejné značky stojí zhruba 500 korun. 

Obuv je pro nás takřka nejdůležitější – nosím Lloyd za čtyři tisíce. Nejsou to 

sice kuchařské boty, ale velice kvalitní a pohodlné, což je nejdůležitější.“ 

Oldřich Sahajdák navštěvuje rád kulinářské podniky současných kuchařských 

bohů, ale spíše než oděv kuchařů ho zajímá, jak vaří a z jakých surovin. 

„Vím však, že většina kuchařů nosí bílý rondon, černé kalhoty a zástěru, ať už 

kolem krku, nebo jen kolem pasu, boty jsou většinou černé s plnou špičkou. 

A, pochopitelně, vše čisté a upravené.“

MŮJ STYL
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Stavíme na slevách

www.estavebniny.com 

STAVEBNÍ MATERIÁLY OD ZÁKLADŮ 
PO STŘECHU ZA NEJLEPŠÍ CENY 
OD RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ.
(ROCKWOOL, KNAUF, BRAMAC, 
YTONG A OSTANÍ)

Výrazné slevy proti běžným cenám. 

Výrazné slevy proti běžným cenám. 

ROZVOZ PO ČR NEBO OSOBNÍ ODBĚR.

Klikněte si 
    o slevu 
    až 38%!
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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.

Automobil 
„ve firmě“ / 
120 otázek 
a odpovědí 
z praxe

Autor: Václav Pikal

Počet stran: 124

Vazba: brožovaná

Cena: 175 Kč

Formát: A4

Vydalo nakladatelství ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. 

Praktická publikace, ve které najdete 

vše o používání automobilu v podnikání. 

Problematika je vysvětlována srozumitelnou 

formou praktických otázek a odpovědí, 

najdete zde také přehled nejčastějších chyb 

a omylů. Kniha obsahuje rejstřík pojmů 

pro snadnější orientaci v textu, texty všech 

potřebných předpisů, test znalostí, praktické 

tipy a rady. Publikace je určená všem, kdo 

používají automobil v podnikání.

Meritum 
Daně 2007

Autor: kolektiv autorů

Počet stran: 1036

Vazba: plastová

Cena: 895 Kč

Vydalo nakladatelství 

ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Čtvrté vydání osvědčeného průvodce 

daňovou soustavou České republiky, ve 

kterém naleznete veškerý výklad ke všem 

daním zpracovaný ve znění právních předpisů 

k 1. 1. 2007. Výklad je rozdělen do částí dle 

jednotlivých daní (správa daní, daň z příjmů, 

daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň 

z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, 

daň z převodu nemovitostí a daň silniční). Text 

obsahuje kromě výkladu i konkrétní názorné 

příklady, související judikaturu, případně výjimky 

z uvedených pravidel – to vše je viditelně 

graficky odlišeno pro snazší orientaci. V ceně 

publikace jsou zahrnuty pravidelné 

aktualizace textu – měsíčně na internetu 

a čtvrtletně v podobě tištěného newsletteru!

Více informací na

www.aspi.cz

Řízení lidí 
v organizaci 
- personální 
rozměr 
managementu

Autor: Jan Urban

Počet stran: 300

Vazba: brožovaná

Cena: 470 Kč

Vydalo nakladatelství ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Publikace shrnuje všechny hlavní odborné 

principy, na kterých spočívá řízení lidí 

v organizaci. Vedle výkladu teoretických 

východisek efektivního řízení zaměstnanců 

nabízí i praktické zásady typických řídicích 

problémů, názorné ilustrace schopností 

a zvyklostí úspěšných manažerů i nejčastější 

zdroje manažerských chyb. Kniha je 

určena nejen manažerům a studentům 

ekonomických a manažerských směrů, 

ale také všem, kdo si chtějí zdokonalit své 

praktické řídicí postupy a zvyklosti.

Řízení lidí

Autor: Rosemary Thomson 

Počet stran: 250

Vazba brožovaná

Cena: 360 Kč

Z anglického originálu 

Managing People přeložil 

Josef Koubek

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

Příručka poskytující návod, na co by se 

manažeři měli soustředit, jaké přístupy 

by měli zvolit a co by měli dělat, aby 

úspěšně zvládali svou roli manažerů lidí. 

Přináší praktické návody a příklady, jak 

motivovat lidi k pracovním výkonům, loajalitě 

k zaměstnavateli, jak je hodnotit a odměňovat, 

jak maximálně využívat potenciál jejich 

schopností, jak zvládat náročné situace, 

jak získávat správné lidi – jak vést výběrové 

řízení, jak by měl vypadat správný inzerát 

na pracovní místo, jak řídit lidi ve skupinách, 

jak vybudovat a vést fungující tým. Autorka, 

vědoma si nedostatku času, s nímž manažeři 

neustále zápolí, zhustila celou problematiku do 

poměrně útlé knížky, aniž by opomenula něco 

z podstatných stránek řízení lidí.

Meritum 
Personalistika 
2007-2008

Autoři: Jan Urban, 

Jiří Stýblo, Margerita 

Vysokajová 

Počet stran: 924

Vazba: plastová

Cena: 975 Kč

Vydalo nakladatelství ASPI, a. s.

www.aspi.cz

Komplexní a velmi podrobný pohled na 

práci s lidskými zdroji. Informace, rady 

a postupy jak zabezpečit všechny nezbytné 

činnosti: plánování lidských zdrojů, nábor 

pracovníků, trénink a rozvoj zaměstnanců, 

systémy odměňování, péče o zaměstnance 

i ukončování pracovního poměru. Praktická 

příručka pro každodenní práci personalistů 

a vedoucích pracovníků všech úrovní. Včetně 

aktuálních ustanovení nového Zákoníku práce.

AKTUALIZAČNÍ SERVIS 

(ON-LINE I TIŠTĚNÁ FORMA) V CENĚ!

Více informací na

www.aspi.cz
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HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2007
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.

Rozhovor s Jiřím Bartoškou, 

hercem i podnikatelem

Slavný herec, zároveň prezident karlovarského 

filmového festivalu s námi hovořil, jak jinak, 

o penězích a podnikání. Ale samozřejmě 

i o dalších tématech. 

Jak je na tom kultura
Přesněji řečeno, jak se daří podnikatelům 

v kultuře, co je trápí a kde je prostor pro úspěch.

Zdá se, že tomuto oboru se u nás 

docela daří. O jeho budoucnosti i sou-

časnosti hovoříme s Feridem Nasrem, 

majitelem Exim Tours, největším touroperá-

torem leteckých zájezdů na českém trhu.

Někdo to rád sladké
Medovník, Marlenka a spousta dalších sladkostí 

si získaly české mlsouny. Je zde ještě stále 

prostor pro úspěch? Čtěte v naší reportáži.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Motorky jako styl
Proč si manažeři a podnikatelé 

v poslední době tolik oblíbili motorky 

a jaký je to vlastně životní styl. 

Najdete v červnové Komoře.cz.

Časopis KOMORA.CZ je 

distribuován: 

•  členům Hospodářské 

komory ČR 

•  V.I.P osobnostem 

českého politického,

společenského 

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

•  Odebírá jej více než 13 000 

firem v České republice

Kolik vynáší cestrovní ruch?
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