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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,

ších mladých lidech, kteří se dokázali prosadit. 
Momentálně se s problémem nedostatku mla-
dých schopných lidí potýkáme v celém holdingu 
Vítkovice. Mladých a zapálených je relativně dost, 
chybí nám ale ti technicky vzdělaní s dobrou 
znalostí odborné angličtiny. Snažíme se je různě 
motivovat ke studiu technických oborů, zejména 
strojírenských, na různých úrovních. Přesto je 
jich stále nedostatek. Proto se mi zdá výhodné 
otevřít firmu mladým lidem – a to i způsobem, jak 
se o tom píše na str. 24 – Stín, který nepřikyvuje. 
S tímto druhem spolupráce se studenty osobní 
zkušenost nemám, my jsme se spíše zaměřili 
na seznamování studentů a absolventů s firmou 
a rozjeli jsme na všech stupních vzdělání projekt 
První start pro adaptaci studentů a absolventů do 
praxe. Česko – filmařský ráj, str. 50. Je pravda, 
že do kina se dostanu jen díky pravidelné účasti 
na MFF v Karlových Varech, ale filmy mám rád. 
A jako českému patriotovi mi dělá dobře, když se 
zahraniční film natáčí v českém prostředí. Zejmé-
na v poslední době, kdy jsou využívány i atraktivní 
mimopražské oblasti. Letos se natáčely záběry 
k filmu Babylon A. D. s Vinem Dieslem i v areálu 
Vítkovic, v tzv. Dolní oblasti. Bylo to pro nás 
velmi příjemné, nejen pro samotnou atraktivitu 
filmování, ale taky z hlediska technicko-orga-
nizačního. Viděli jsme jak se dá organizačně 
i technicky zvládnout změna staré výrobní 
haly na vyhlášený bar kdesi v dalekém Rusku, 
kde dívky střídmě oděné tančí u tyče a zápasníci 
bojují ve skeněných koulích a železných klecích 
za mohutného povzbuzování přihlížejících. A když 
už jsem u té organizace, byl jsem zvědavý na 
představy Tomáše Petery o zajištění olympijských 
her v rozhovoru na str. 18. Jako příznivce sportu 
i aktivního sportovce, nyní už spíše jen víkendo-
vého, mne olympiáda vždy fascinovala. Dnes 
spíše z pohledu marketingu a celkové organiza-
ce. Budu držet palce nejen organizátorům, ale 
zejména sportovcům a věřím, že se olympiády 
jako divák zúčastním. Teď uvažuji nad tím, kde se 
budou odehrávat jachtařské disciplíny. Takový tok 
Ostravice – kdyby se konečně splavnil, postavila 
se zdymadla – tak po olympiádě si můžeme kou-
pit některou doporučenou jachtu (viz strana 46) 
a na ní si dát ten nejlepší steak, jak jsem se dočetl 
na straně 58, ze skotského plemena Aberdeen 
Argus nebo z plemene Českého strakatého...

Ing. Jan Světlík,

předseda představenstva 

a generální ředitel VITKOVICE HOLDING, a. s.

asi nebudu výjimkou, když si postesknu, že 
na čtení tiskovin se mi času moc nedostává, 
nicméně v tomto čísle Komory.cz mne zaujalo 
více článků.
Především materiály o internetu, zejména 
rozhovor s Ivo Lukačovičem na straně 10. Rád 
se dočtu něco nového o ryze českém a velmi 
úspěšném produktu, jakým Seznam bezpochy-
by je. A hlavně o jeho zakladateli. I proto, že jde 
o velmi mladého člověka, který byl už v raném 
věku schopen svou představu realizovat v praxi, 
navíc velmi úspěšně.
Ze stejného důvodu mne zaujal článek Jsou mla-
dí, úspěšní a nepřehlédnutelní na str. 26 – o dal-
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Přehrávač digitální hudby iPod vyhrávají: 

Radovan Bajcura
Václav Bartoš
Ivo Briskorin
Jiří Humpl
Ladislav Novotný
Jiří Porteš
Jiří Rozsíval
Stanislav Sehnal
Pavel Svoreň
Jan Vrba

Děkujeme všem účastníkům ankety.

Blahopřejeme vítězům!
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Dobrý obchod si dnes těžko dovede-
me představit bez fungující interneto-
vé pobočky. Založit e-shop je admi-
nistrativně snad složitější než otevřít 
normální provozovnu, proto pracovníci 
InMP stále častěji radí podnikatelům 
jak postupovat.

„Jaká jsou zákonná ustanovení, jaké podmínky 
musí obchod splňovat a jakými předpisy se 
jeho provoz řídí?“ Tento dotaz zaslala Lucie 
Gallo z firmy Winterhalter Gastronom (výrobce 
gastronomického zařízení) na jedno z praž-
ských Informačních míst pro podnikatele. 
„Oceňuji rychlost. Odpověď přišla během dvou dnů. 
Nebyla na sto procent vyčerpávající, ale pro nás 
znamenala důležitý impulz – byli jsme nasměrováni, 
kde hledat podrobnosti,“ říká Lucie Gallo a dodává: 
„poměr uzavřených elektronických smluv ke klasic-
kým osobním a telefonickým objednávkám máme 
pořád větší.“ 

Chromspec, s. r. o., je název malé firmy, která 
se specializuje na prodej a servis vybavení labo-
ratoří. Ředitel firmy Vladimír Palme potřeboval 
zjistit bližší informace o elektronickém marke-
tingu a vše, co se týká elektronického podpisu.
„Bez dlouhého přemýšlení jsem napsal pracovníkům 
InMP v Příbrami,“ vysvětluje Palme. „Dlouhodobě 
na ně spoléháme. Jsou věcní, rozumně aktivní, 
pravidelně nám zasílají informační builletin. Narozdíl 
od podobných tiskovin v tomto nacházíme užiteč-
né věci,“ chválí práci příbramské pobočky Vladimír 
Palme. „Jako odpověď na dotaz o elektronickém 
marketingu jsme obdrželi příručku E–business. 
V ní bylo vše potřebné,“ pokračuje Palme. „Doplňu-
jící informace jsme získali z jiných zdrojů, na které 
příručka odkazuje.“

ČÍSLO MĚSÍCE:

V ČR platí téměř třicet tisíc předpisů. Z toho 2068 
činí zákony, celý právní řád je obsažen ve 130 
tisících paragrafů. Někeré paragrafy si protiřečí a 
podle jednoho zákona se určitý čin jeví trestným, 
podle druhého nikoli.

26 171

Podnikáme s InMP

KOMORA POMÁHÁ

Čtyřhra
potřinácté

Okresní hospodářská komora v Příbrami 
uspořádala na kurtech tenisového klubu 
PBTisk v Bohutíně již 13. ročník V.I.P. 

tenisového turnaje ve čtyřhrách. Zúčastnilo 
se ho sedmnáct dvojic z převážně členských 
firem OHK Příbram. Na třetí až čtvrté příčce 
se umístily firmy TOR-IN, s. r. o., ve složení 
Tomáš Ric a Jiří Slunéčko a B+B Bohutín 
Václav Bůžek a Jiří Tureček, druhé místo vy-
bojovala dvojice firmy Koberce K+K, s. r. o., 

Oldřich Kozák a Pavel Šnobl. Vítězství obhá-
jila již potřetí firma PBtisk, s. r. o. ve složení 
Jaroslav Škudrna a Pavel Vršecký. Z rukou 

ředitelky OHK Příbram Ireny Karpíškové 
převzali vítězové nádherný skleněný pohár 
od firmy Rückl Crystal, a. s., sadu kožených 
výrobků od generálního sponzora turnaje 
ČS, a. s., a samozřejmě nechybělo ani 
šampaňské na oslavu od firmy POGRR, 
s. r. o.                                  ik

Kongres 
Eurochambres 
2009 bude 
v Praze

Prezident Hospodářské komory ČR 
Jaromír Drábek při zahájení 19. sněmu HK 
ČR v Brně začátkem léta ohlásil pozitivní 
verdikt prezidentské rady Sdružení evrop-
ských hospodářských komor. Za hosti-
telské město kongresu plánovaného na 
rok 2009 byla vybrána Praha. Každoroční 
setkání Eurochambres je valnou hromadou 
zástupců více než čtyřiceti komor z Evropy 
i okolních států. V současné době Sdružení 
předsedá předseda pařížské obchodní 
a průmyslové komory Pierre Simon a v ro-
ce 2008 se bude kongres konat v Paříži. 
„Setkání je přínosné zejména pro možnost 
srovnání rozsahu aktivit i oblasti kompe-
tencí v jiných zemích, v mnohém je možné 
využít zkušeností ostatních států nebo ne-
chat se inspirovat k dalším činnostem,“ říká 
tajemník úřadu Hospodářské komory ČR 
Vladimír Šiška. K prioritám Eurochambres 
patří zejména naplňování cílů Lisabonské 
strategie (směřování k maximální konkuren-
ceshopnosti EU při vysoké zaměstnanosti) 
a podpora odborného vzdělávání. 

mik

Ač zní výraz „soudní proces“ výhrůžně, ješ-
tě stále zbytečně moc sporů a nedorozu-
mění končí v soudní síní. Asociace mediáto-
rů České republiky by tuto skutečnost ráda 
změnila – za pomoci mediátorů, a tudíž me-
diace. Mediace je metoda rychlého a kulti-
vovaného mimosoudního řešení sporu za 
asistence třetí osoby, která vede jednání 
účastníků k vzájemně přijatelné dohodě. 
Mediátor je odborník na proces vyjednávání 
a je schopen dovést strany sporu ke spolu-
práci. Oproti soudnímu sporu má mediace 
mnoho výhod – rychlost, důvěrnost či 
neformálnost. Řešení sporu touto cestou 
znamená také nesrovnatelně nižší výdaje 
oproti soudním výlohám. Firmám, institucím 
a organizacím nabízí asociace také facilitaci, 
což je metoda efektivního řízení porad 
a jednání, řízení diskuze a řešení problému 
ve skupině. Projekt „Využití mediace jako 
nástroje sociální integrace“ je určen lidem 
se ztíženou pozicí na trhu práce v Praze. 
Tedy čerstvým absolventům škol, matkám 
po mateřské dovolené, lidem pečujícím 
o závislého člena rodiny, lidem nad 45 let, 
příslušníkům etnických skupin a zdravotně 
postiženíým. Projekt je financován z roz-
počtu EU, státního rozpočtu ČR a z roz-
počtu hl. města Prahy. V rámci projektu je 
nabízena spolupráce pracovníkům z výše 
zmíněných skupin i firmám, které je zaměst-
návají.                pav

Zdroj: eStat.cz
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Korupci poznaly 
více než tři čtvrtiny 
podnikatelů

Hospodářská komora ČR provedla před 
prázdninami mezi svými členy průzkum týkající 
se korupce. Šetření vzbudilo u podnikatelů 
značný zájem, zúčastnilo se jej téměř dvanáct 
set respondentů. Výsledky průzkumu byly 
v mnohých směrech alarmující. Smutnou 
realitou je fakt, že více než tři čtvrtiny 
oslovených odpověděly, že se ve svém 
podnikatelském životě s korupcí setkali. 

K ještě závažnějším zjištěním ale patří to, 
že polovina respondentů připustila ochotu 
dát úplatek v případě, že by jim zajistil nové 
zakázky. To vypovídá o stavu, kdy jsme 
model korupčního jednání přijali jako běžný 
prostředek k získání toho, na co bychom 
měli mít automaticky nárok, pokud je naše 
nabídka nejlepší. Takovou prohnilost bohužel 
vykazuje také systém jednání v soukromém 
sektoru, jakkoli se dosud veřejně hovořilo 
spíše o úplatkářství ve sféře státní.

Konkrétně – téměř všude...
Z konkrétních zkušeností respondentů vyply-
nulo, že se s korupcí setkávají v kontaktu se 
státní správou a samosprávou, při výběro-
vých řízeních a veřejných soutěžích, státních 
zakázkách. Ušetřeny nezůstaly úřady Celní 
správy ČR, stavební úřady, městské úřady, 
Policie ČR ani armáda, státní firmy a napří-
klad ani církev. 
Ve sledované oblasti soukromé sféry respon-
denti průzkumu nejčastěji uváděli, že úplatek 
po nich požadovali pracovníci na rozhodova-
cích pozicích působící ve větších společnos-
tech v oblasti nákupu. Kritice byli podrobeni 
nákupčí v obchodních řetězcích a zástupci 
odběratelů při výběrových řízeních, stavební 

firmy outsourcující práce menších firem a živ-
nostníků. Často byla uváděna oblast zdravot-
nictví, například provedení úkonu za úplatek 
nebo příspěvek formou „sponzorského“ daru 
či příplatky za „přednostní péči“. K uvádě-
ným úplatným zaměstnancům soukromých 
firem patří podle průzkumu také zaměstnanci 
pojišťoven, likvidátoři pojistných událostí. 
Lahev i pozemek

Nejběžnějším prostředkem ke korupci zůstá-
vají peníze „na dřevo“ nebo formou provize, 
případně podílu na „společně“ utržených 
financích. Úplatky jsou korumpovatelnými 
úředníky i zaměstnanci soukromých firem na-
zývány „všimným“, „bonusem“, „příplatkem“ 
nebo třeba „příspěvkem na vánoční náku-
py.“ Uplácí se ale také jinými způsoby, které 
korumpovanému zpříjemní život, nabídkou 

zajímavých pozemků za zajímavou cenu, po-
zváním na dovolenou, darováním automobilu 
nebo třeba léty prověřeným způsobem z dob 
dávno minulých – lahví alkoholu. 

Jak ji vymýtit? 
Odstranění nekalých postupů je řešitelné 
jen dlouhodobou a systematickou prací, 
důsledným zamezováním možností korupč-
ního jednání. V první řadě je nutné nastavit 
procesní pravidla ve státní správě tak, aby na 
jednotlivých úřednících byla co nejnižší míra 
rozhodovacích pravomocí. Ať už se jedná 
o sociální dávky, stavební řízení, podpory 
podnikání, nebo jakékoli jiné oblasti, měly by 
být nárokové neboli po splnění všech podmí-
nek automaticky přiznané. 
Jednoznačná pravidla nejen pro dodavatele, 
ale také pro rozhodující, by měly mít veřejné 
zakázky. Nejen zde by se mělo nekalému 
chování i případným spekulacím předcházet 
mnohem větší otevřeností a informovaností. 
V době internetu by měly být na webových 
stránkách průběh a výsledky veřejných řízení 
běžně k dispozici komukoli. 

Jaromír Drábek, 

prezident Hospodářské komory ČR

Uplácí se lahví alkoholu, ale i nabídkou zajímavých pozemků za 
zajímavou cenu, pozváním na dovolenou či darováním automobilu

SLOVO PREZIDENTA

Polovina respondentů 
připustila, že by byla 
ochotna dát úplatek, 
pokud by jim zajistil 
nové zakázky

MEDIACE 
MÍSTO 
SOUDU
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INZERCE

AKTUALITY
AKTUALITY

2.–4. 9. 
SHOP – Retail, Food & Drink,
Dublin, Irsko
Agentura CzechTrade bude pre-
zentovat potravinářský průmysl 
z ČR na irském veletrhu. Na 
veletrhu se předpokládá účast 
cca 5000 nákupčích z nezávis-
lých řetězců, velkoobchodníků, 
obchodů s delikatesami, biopo-
travinami. 

20. 9. 
Prezentace českého průmyslu 
v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie, Chengdu, Čína
Agentura CzechTrade pořádá 
v čínském Chengdu prezentaci 

českého průmyslu zaměřenou 
na oblasti obnovitelných zdrojů 
energie. Cílem akce je podpora 
vývozu českých výrobků do 
Číny, informování o možnostech 
průmyslu ČR a vyvolání zájmu 
o česká zařízení a technologie. 
Předpokládá se účast cca 70 
čínských odborníků.

25.–28. 9. 
SUBCONTRATACIÓN 2007, 
Bilbao, Španělsko
Veletrh patří mezi tři nejvýznam-
nější veletrhy v oboru strojíren-
ských subdodávek na světě. 
Koná se pravidelně každé dva 
roky. 

Cílem projektu „Šance pro firmy“ je přinést firmám podnikajícím na 
území hlavního města Prahy ucelený přehled o postupech a princi-
pech výběrových řízení vypisovaných EU, přiblížit jim problematiku 
zahraniční rozvojové spolupráce Evropských společenství (ZRS ES) 
včetně nových programů ZRS na období 2007 až 2013. 

OBSAH ŠKOLENÍ:

•  představení projektu, úvod do problematiky ZRS ES
•  všeobecné postupy implementace ZRS ES
•  postupy výběrových řízení a implementace 

v oblasti zakázek na služby
•  postupy výběrových řízení a implementace 

v oblasti zakázek na dodávky a práce
•  vyhledávání nových zakázek vypisovaných EU 

(v zemích EU i po celém světě)

TERMÍNY ŠKOLENÍ: 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR. Více informací naleznete na internetových strán-
kách projektu www.sanceprofirmy.cz.

INZERCE

VELETRHY A DALŠÍ AKCE V ZAHRANIČÍ

V případě, že se rozhodnete prezentovat na veletrzích ve společné 
expozici agentury CzechTrade, nabízíme vám doprovodné asistenční 
služby podle individuálního zadání. Jedná se například o oslovení 
potencionálních partnerů před veletrhem, personální servis 
v průběhu veletrhu, umístění vašich propagačních materiálů na 
expozici, public relations apod.

PROJEKT CZECHTRADE 
– ŠANCE PRO FIRMY

24. – 25. 7. 
28. – 29. 8. 

18. – 19. 9. 
23. – 24. 10.

20. – 21. 11.
11. – 12. 12.

Díky systému opakovatelně použitelných 
průmyslových utěrek MEWA se však stále 
víc společností vydává ekologickou cestou. 
Systém představuje značné výhody: pod-
niky, které využívají textilní utěrky MEWA, si 
nemusí lámat hlavu s jejich likvidací. Profitují 
totiž z kompetentního a moderní technologie 
využívajícího sofistikovaného řešení. 

MEWA přebírá zodpovědnost
Po odborné konzultaci a úvodním vybavení 
jsou utěrky dodávány v potřebném množství 
zákazníkovi. V požadovaném rytmu jsou odvá-
ženy, perou se v nejmodernějších zařízeních, 
procházejí kontrolou kvality a vracejí se zpět. 
Kvalita je kontrolována v několika stupních, 
pomocí detektorů kovů, vážením a vizuálním 
přezkoumáním pracovníky před jejich balením 
do bezpečnostních kontejnerů SaCon® 
speciálně vyvinutých pro jejich sběr a bez-
pečné skladování. Opotřebované utěrky jsou 

automaticky nahrazovány, zákazníkovi přitom 
nevznikají žádné dodatečné náklady. Celý pro-
ces je nastaven tak, aby byl maximálně šetrný 
k životnímu prostředí.

Opakované použití textilních utěrek 
je výhodnější než jednorázové utěrky 
Papírové utěrky jsou mnohem dražší než jejich 
textilní varianta určená k praní. V závislosti na 
stupni znečištění musí být totiž jednotlivé utírací 
úkony učiněny vždy novým materiálem. Celý 
proces utírání tak trvá déle a zvyšuje se i spo-
třeba materiálu, likvidace utěrek na jedno použití 
znamená velké výdaje navíc. Textilní průmyslové 
utěrky MEWA se vyznačují nejen stále stejnou 
absorpční schopností a pevností, ale i dokona-
lým servisním a logistickým zabezpečením.

MEWA šetří životní prostředí
Při použití jednorázových čistících materiálů je 
spotřeba utíracích prostředků ve srovnání se 

systémem MEWA pět až osmkrát vyšší. MEWA 
to myslí s ochranou životního prostředí vážně - 
proto je tento princip zakotven ve firemní filozofii.

Správná utěrka pro každé použití
Pro stroje a zařízení má zákazník k dispozici 
utěrky přesně z takových materiálů, které 
odpovídají účelu jejich použití. Pro čištění 
různých typů povrchů nabízí MEWA utěrky ve 
čtyřech kvalitách: Mewatex, robustní utěrka 
pro všeobecné použití se hodí k odstraňo-
vání veškerého znečištění olejem, barvami, 
rozpouštědly nebo tuky. Beze změny vydrží 
i extrémní zatížení. Mewatex Plus je materiál 
určený k odstraňování nečistot z citlivých 
povrchů. K jemnému čištění a leštění citlivých 
ploch se zvlášť hodí Mewatex Ultra. Tam, kde 
je třeba čistit vysoce jemné produkty, poslouží 
bezchybně a hospodárně Mewa Protex. 

Společnost MEWA je vlastníkem certifikátu 
podle celoevropsky platné normy kvality DIN 
EN ISO 9001 a 14001. MEWA Textil-Service 
s.r.o., Družicová 992/23, 161 00 Praha 6, 
www.mewa.cz

Další informace a kontakt pro média: 
Mediatrust Communications spol. s.r.o.
4D Centre Prague, 
Kodaňská 43, 101 00 Praha 10
Madeleine Severová, 
e-mail: mseverova@mediatrust.cz, 
tel: +420 603 556 410

Nepřekonatelné: textilní průmyslové utěrky MEWA

MEWA – Váš pomocník při dodržování
zásad ochrany životního prostředí

Řemeslná i průmyslová výroba s sebou přináší nutnost čistit a utírat. Co ale dělat 
se špinavými hadry a utěrkami, které nepatří do běžného odpadu? Zákonodárci 
nedávno zpřísnili normy pro jejich skladování, transport a likvidaci, což podnikům 
přináší časovou i finanční zátěž.

Obstát v konkurenčním boji znamená pro 
obchodníka nespokojit se se stávající nabídkou. 
Prodávat jen potraviny, drogistické zboží či jinou 
specialitu už nestačí, a proto většina (70 %) z pa-
desáti nejvýznamnějších tuzemských obchodů 
nabízí i produkty z jiného segmentu, než na 
který se primárně zaměřují. Podíl jiného zboží 
na celkových tržbách se pohybuje v rozmezí 
od 5 % do 20 % a má rostoucí tendenci. Vy-
plývá to z aktuální ankety uspořádané v rámci 
ocenění GE Money Multiservis Obchodník 
roku 2007.
Všichni oslovení obchodníci plánují rozšiřování 
služeb pro zákazníky. Z ankety vyplývá, že 
zákazníci mohou využít i doplňující finanční 
a nefinanční služby – například sjednání úvěru, 
vystavení kreditních karet, leasing zboží, 
věrnostní programy, odvoz zboží, pojištění nad 

rámec záruky nebo 
likvidaci starého 
zboží. Paradoxně 
však nepřibývá 
obchodníků nabí-
zejících možnost 
platby v eurech. 
Přesto prů-
zkum ukázal, 
že většina 
z nich si 
uvědomuje 
rostoucí 
důležitost 
této alternativy 
a plánuje ji zavést v nej-
bližších letech.

mik

Obchodníci sázejí 
na rozšiřování 
sortimentu

Dobrá 
pověst 
firmy 
zvyšuje 
její cenu

P
R

Finanční renomé společnosti se nevyplatí pod-
ceňovat. Je totiž klíčovým faktorem ovlivňujícím 
rozhodnutí investovat nebo naopak prodat firmu 
pro tři čtvrtiny oslovených investorů a analytiků. 
Takový je výsledek nejnovějšího průzkumu spo-
lečnosti Ernst & Young, kterého se zúčastnilo 80 
kapitálových a úvěrových analytiků a manažerů 
fondů v Británii, USA, Francii a Německu. 
Za nejdůležitější faktory ovlivňující budování 
silné finanční pověsti šedesát procent dotá-
zaných označilo kvalitní informace o finanč-
ních výsledcích a 54 % dobrou komunikaci 
a transparentnost. Osobní renomé generálního 
a finančního ředitele považuje za zásadní faktor 
získání důvěry 80 % dotázaných. Někteří uvedli, 
že postoj a chování členů firemních orgánů má 
přímý vliv na to, zda považují informace o vý-
sledcích firmy za důvěryhodné. mik
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Když jsme Iva Lukačoviče poprosili, aby zapó-
zoval na plážovém lehátku, s úsměvem odmítl. 
K moři totiž nejezdí. Zakladatel firmy, jejíž obrat 
v posledním roce poprvé překročil magickou 
hranici miliardy korun, nejraději tráví dovolenou 
s krosnou a spacákem. Rád pilotuje letadlo 
(pronajaté), také rád fotí. Snímky krajiny z ptačí 
perspektivy pravidelně dává na svůj blog, který 
píše na šest let starém počítači.

Vaši konkurenti dnes přiznávají, že pojme-
novat portál jednoduše „Seznam“ byl 
geniální tah. Jak jste na název přišel? 
Najít název pro Seznam bylo celkem jedno-
duché, protože jsem programoval katalogový 
vyhledávač a slovo Seznam k němu bylo 
nejpřiléhavější. Také jsem chtěl něco ryze 
českého, co se bude snadno vyslovovat 
i pamatovat.

Jak byste popsal proměnu českého 
internetu a českého internetového trhu za 
dobu vašeho působení v něm?
Internet je stále stejný fenomén už patnáct 
let, mění se jen hráči, kteří s ním dělají svůj 
byznys. Když jsem začínal, byl mým vzorem 

portál Yahoo. Dnes je i tento hráč úplně jinde, 
protože udělal během svého podnikání několik 
chyb. Internetový trh je velice rychlý, proměn-
livý a ne každý na něm dokáže dlouhodobě 
obstát. Původní vyhledávání, na kterém to celé 
začalo, je dnes samozřejmostí, o úspěchu 
rozhodují i další služby a hlavně schopnost 
technologicky inovovat a vyvíjet. Seznam se 
snaží jít cestou technologické, nikoliv jen medi-
ální společnosti a nabízet uživatelům technicky 
dokonalé, ale přitom jednoduché služby.

Porovnejte český internet se zahraničním. 
Sdílíte názor, že máme co dohánět?
Jde o penetraci internetu v populaci, která je 
u nás pořád jen kolem 45 procent. V Evropě je 
to víc, přitom internetový start byl pro všechny 
stejný. Stát by měl podpořit to, aby se nejen 
podnikatelé, ale i děti ve školách nebo střední 
a starší generace mohly připojit a s internetem 
úspěšně pracovat. 

Jaké jsou rozdíly mezi internetovým tr-
hem v České republice a v zahraničí?
Sleduji samozřejmě pozice těch větších a sem 
tam i menších hráčů, ale nemyslím si, že by tu 

Na počátku 
bylo slovo.
Ale naprosto 
geniální...

ZADEJTE DO SVÉHO BROWSERU ADRESU WWW.ARCHIVE.ORG. 
V ELEKTRONICKÉM MUZEU HISTORIE INTERNETU S OSMDESÁTI 
PĚTI MILIARDAMI STRÁNEK MŮŽETE NAJÍT NEJSTARŠÍ VERZI 
PORTÁLU SEZNAM.CZ. V DUCHU ZNOVU USLYŠÍTE VYTÁČENÍ 
STARÉHO MODEMU, VZPOMENETE NA PRVNÍ BROUZDÁNÍ 
V SÍTI... BEZ SEZNAMU SI ČEŠTÍ UŽIVATELÉ NEUMĚJÍ 
PŘEDSTAVIT INTERNET UŽ CELÝCH JEDENÁCT LET.
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byly nějaké zásadní rozdíly. Naopak pozoruji, 
že ne v každé západní ekonomice funguje 
tak úspěšný portál, jako je například Seznam. 
A pak jsou i mnohem větší země než Česko, 
které takový portál mají. Příkladem je Rusko 
a jeho Yandex. 

Domácímu internetu prý chybí invence, 
neexistuje nápad, který by se ujal za hra-
nicemi. Je to tak?
Invence nám rozhodně nechybí, vždyť kolik 
projektů nabízíme do Open Source... Ostatní 
je mohou využívat a my se o tom ani nedozví-
me. Navíc máme kvalitní vývojáře a podporu-
jeme jejich vlastní „vynálezy“ například tím, že 
jim v Seznamu dáváme jeden den v měsíci, 
aby pracovali jen na vlastních nápadech. 

Pokud poprosíte o soukromý e-mail kolegy 
nebo známého ze zahraničí, na 99 % do-
stanete adresu s nějakou „globální“ kon-
covkou, jako jsou g-mail, hot-mail nebo 
třeba msn. Naskrz východní Evropou 
dominuje značka Axellero. Češi se však 
dosud většinou mohou chlubit „lokálními“ 
freemailboxy. Čím to je?

Podle mne je to jazykovými bariérami, které 
většina českých uživatelů má při používání 
jiných než českých služeb. Ze statistik víme, 
že se zahraničními portály pracují hlavně mladí 
lidé, střední generace má raději služby přizpů-
sobené českému prostředí. 

Bojíte se globální konkurence?
Nebojíme, ale respektujeme ji. Je to něco, 
s čím se musíme naučit žít a co nás určitě 
posune zase o kousek dopředu. 

Mezi českými blogery je značně rozšíře-
ný názor o expanzi amerického Googlu 
na český trh. Podle odhadů špičkového 
internetového byznysmena Martina Said-
lera do dvou let ovládnou český internet 
zahraniční, především americké společ-
nosti. Má pravdu?
Už dříve jsem ten názor vyvracel a myslím, že 
i čtenářská anketa pod jedním z rozhovorů 
mi dala za pravdu. Český internet je napros-
to svébytný a má svou širokou uživatelskou 
základnu. Naopak řada globálních hráčů jen 
hloupě aplikuje to, co se naučila ve své zemi. 
A to v Česku prostě nefunguje. 

A naopak – jak Seznam expanduje za 
hranicemi?
Jsme regionální českou firmou a za hranice 
expandovat nechceme.

Jaké služby generují největší zisky 
Seznamu?
Přeneseně řečeno ty, se kterými je uživatel 
spokojený a rád je denně využívá. Fakticky 
pak inzertní služby na Firmy.cz, reklamní 
formáty typu PPC („pay per click“ služba Sklik) 
a samozřejmě bannerová reklama od tradič-
ních klientů Seznamu.

Jaká je dnes obchodní strategie 
společnosti?
Stále stejná: nabízet uživatelům řadu vlastních 
služeb s vysokou přidanou hodnotou, jednoduše 
ovladatelných a bez rušivých reklam. Zároveň 
vyvíjet a technologicky objevovat nové možnosti, 
zdokonalovat fulltextové vyhledávání a doplňovat 
je českými službami pro českého uživatele. 

V loňském roce jste předal řízení společ-
nosti do jiných rukou, zůstal jste před-
sedou představenstva. Podle svých slov 
se zabýváte výhradně novými produkty 
a vizemi. Jaké jsou?
Myslíte mé vize? Ty neprozradím, dozvíte se je 
včas ze stránek Seznamu :-).

Bez většího zájmu médií na jaře proběhla 
obrovská transakce: byla prodána třetina 

INTERNET V ČESKU
TÉMA

akcií Seznamu, jejich majitel, firma Lycos, 
za ně dostala 65 milionů eur. Dodnes se 
však spekuluje o tom, kdo vlastně balík 
akcií koupil...
Ta transakce nebyla obrovská, proběhla úplně 
v klidu, jen za větší finanční obnos. To je tím, 
že si menšinu Seznamu koupila investorská 
skupina a velice pravděpodobně proto, aby 
ji později zase výhodně prodala. Na chod 
Seznamu to však nemá vůbec žádný vliv, 
společnost řídím já a moji lidé.

Přejděme ale k jednotlivým produktům. 
E-mailové schránky, které provozujete, se 
honosí 2 GB prostoru. Není to už dneska 
málo? Například ruský mail.ru nabízí bez-
platných 10 GB...
Máme zjištěno, že pro většinu našich uživa-
telů je to vyhovující velikost, možná desetina 
z nich by uvítala i větší, ale při počtu šesti 
milionů e-mailových schránek je rozhodující 
většina pro 2 GB. 

Mezi uživateli jsem nejednou narazil na 
názor na špatnou kvalitu seznamáckého 
slovníku. Přesněji – jeho zaměření. Jeho 
slovní zásoba je totiž technická, chybí 
výrazy ze společenských věd...
Slovník patří mezi ty produkty, na kterých se 
chystáme výrazně zapracovat. Vyžaduje to 
hodně lidské práce, žádný automat tam nová 
slova nevloží sám.

Naopak Mapy.cz se staly pojmem. Chys-
táte nějaké změny této služby?
Určitě, před pár dny jsme aktualizovali letecké 
snímky celé České republiky. Ty nové dávají 
ostřejší pohled na detaily, snímkování je z let 
2004–2006. Kromě toho dostanou Mapy.cz 
nové webové rozhraní a chystáme teď i tu-
ristické mapy. Mapy se staly velice populární 
službou Seznamu, vyhovují všem věkovým 
skupinám uživatelů a dávají rychlý a skvělý 
výsledek. 

Jak Seznam reaguje na rozvoj mobilního 
internetu?
Máme první společný projekt s výrobcem 
mobilních telefonů Nokia – přednastavený 
e-mailový klient je právě ze Seznamu. Další 
projekty vyvíjíme, nebudeme prozrazovat víc, 
ale koncepce „Seznam na mobil“ dostává už 
zcela jasné obrysy, a to ve spolupráci hned 
s několika mobilními operátory.

Novinky.cz, Aktuálně.cz, Zprávy portá-
lu Atlas... Jak vypadá konkurenční boj 
na poli internetových médií spojených 
s předními českými portály?
To se zeptejte přímo v redakcích on-line 
deníků. My jsme technologickým provozo-
vatelem, obsah zpravodajství vytváří vydava-
telství Borgis, a. s. Novinky jsou dlouhodobě 

nejčtenějším českým on-line zpravodajským 
serverem a samozřejmě je za tím spousta tvr-
dé novinářské práce. Na druhou stranu naše 
partnerství trvá několik let a pořád přináší 
nové výzvy.

Kdybyste měl kouzelnou možnost změnit 
nějaké vaše rozhodnutí z minulosti, které 
by to bylo?
Neměnil bych nic, protože všechno, čím Se-
znam prošel, bylo důležité a potřebné. 

Jaká je vaše vize internetu za pět let?
Internet za pět let bude, doufám, zajímat 
ještě více lidí než dnes. Bude tady Seznam 
jako český vyhledávač a s ním i globální 
hráč, který ho bude respektovat. Uživatelé 
budou mít k dispozici internet opravdu do 
kapsy, prostřednictvím mobilních telefonů 
budou komunikovat se svou e-mailovou 
schránkou, budou si stahovat video a hud-
bu a získají i aktuální přehled o zprávách 
dne. Můj syn už bude chodit do základní 
školy a já budu sedět na stále stejné židli 
v Seznamu.

Před třemi roky jste horlivě vystoupil proti 
regulaci internetové telefonie, o které 
uvažoval Český telekomunikační úřad 
(ČTÚ). Naopak o rok později jste se 
v diskuzi o regulaci internetu v souvislosti 
s terorizmem nechal slyšet, že jste pro jis-
tou kontrolu. Za to jste byl kritizován jako 
zastánce cenzury. Jak se na tato témata 
díváte dnes?
Srovnávat tyto dvě věci mi nepřipadá moc fér. 
Internet je skutečně svobodné médium a já 
jsem první, kdo bude jeho svobodu vždycky 
obhajovat. Na druhou stranu nesmí pod-
porovat vydírání ani agresi, které sužují svět 
právě díky rozbujelému terorizmu v některých 
částech světa. V tomto ohledu si snad každý 
rozumný člověk přeje, aby existoval prostředek 
jak násilí zabránit, a ne je podporovat. Nenazý-
val bych to cenzurou, ale zodpovědností za to, 
co provozuji.

Jak vidíte budoucnost starých dobrých 
papírových novin?
Už dříve jsem říkal, že tu budou žít dál, i když 
v poměrně tvrdším konkurenčním boji s on-line 
formáty. Lidé se totiž potřebují ke zprávám 
vracet, číst je i ve chvílích, kdy nejsou zrovna 
u počítače. Také si rádi přečtou delší texty, než 
je pouhá zpráva nebo bleskovka.

V Estonsku měli voliči jako první na světě 
již dvakrát možnost volit do parlamentu 
přes internet. Bude něco takového mož-
né i u nás?
To opravdu nevím, ale pokud o tom někdy 
někdo rozhodne, budeme usilovat o možnost 
být u toho.

Jaký používá zakladatel Seznamu počítač 
a jaký na něm má prohlížeč?
Používám šest let starý notebook IBM Think-
Pad. Prohlížeč mám Mozillu Firefox.

Mikuláš Černý

Své první internetové stránky 
vytvořil ve volných chvílích během 
práce v počítačové firmě. Byly 
věnovány Járovi Cimrmanovi. 
Později, ještě jako student ČVUT, 
založil katalogový vyhledávač 
Seznam. Školu už nedokončil, 
začal se plně věnovat firmě. Na 
Seznam umístil první reklamní 
banner, jak ho známe dnes, 
a firma dosáhla do dvou let 
od svého založení obrat 10 
milionů. Od té doby je pořád 
(s výjimkou roku 2000) v černých 
číslech s výrazným každoročním 
růstem. Ředitel Seznamu si 
váží práce svých zaměstnanců, 
těm nejlepším osobně předává 
certifikát znamenající jistý podíl na 
zisku společnosti. Ivo Lukačovič 
dnes již neřídí každodenní běh 
firmy, manažerské úkoly předal 
jiným. Stará se o produkty a o vizi 
společnosti, mnoho času tráví nad 
grafickou stránkou služeb. Daleko 
více času však věnuje tříletému 
synovi Ondřejovi.

Ivo Lukačovič (33)

„Internet je svobodné mé-

dium a já jsem první, kdo 

bude jeho svobodu vždyc-

ky obhajovat. Na druhou 

stranu nesmí podporovat 

vydírání ani agresi...“

PĚTKRÁT NEJ

NEJstarší: 
V roce 1996 zakládá student ČVUT Ivo 
Lukačovič (v internetové komunitě známý 
pod jménem Claudius) první katalogový 
vyhledávací server u nás. 

NEJvětší návštěvnost: 
Více než 2 miliony uživatelů denně.

NEJvíce e-mailových 
schránek: 
6 milionů. Výrazný nárůst v letech 
2004–2006 Ivo Lukačovič zajistil 
koupením zavedených freemailových 
značek e-mail.cz a post.cz.

NEJrozsáhlejší katalog 
firem a institucí: 
350 tisíc zápisů.

NEJvětší komunitní služba: 
Na serveru Lidé.cz se ostatním představuje 
1,1 milionu registrovaných ID.

Křížence teriéra s jezevčíkem Krastyho se v Seznamu ujali před pěti roky v brněnském útulku. Z odloženého potulníčka 

se rázem stal maskot firmy.
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net_je@dobry_byznys.cz

INTERNET V ČECHÁCH
TÉMA

Přes neuspokojivý rozvoj internetizace 
společnosti zažívají české internetové 
firmy zlaté časy. A bude lépe: rychlých 
broadbandových připojení pomalu, ale 
jistě přibývá a s nimi roste internetový 
trh. Zavedení hráči v síti vykazují růst 
a noví se etablují. Stále je co vymýšlet!

Z KOLEJE MEZI ŠPIČKU
Sondu do českého byznysu v síti sítí 
jsme začali u společnosti, jejíž hlavní 
činností je webdesign. Právě progra-
mátoři firem, jako je Symbio, dávají 
internetu tvář.
Jednatel Robert Haas popisuje vznik 
a vývoj firmy:
Naše firma vznikala jako řada podobných 
start-up společností poměrně náhodně 
jako projekt tří nadšenců, kteří se potkali při 
studiu na vysoké škole. Od svého založení 
v roce 1999 jsme prošli vývojem, který vyús-
til v současný stav, kdy se profilujeme jako 
internetová agentura zaměřená na kreativitu 
a použitelnost.

Jak je na tom firma dnes? 
V současné době máme 16 zaměstnanců, 
do konce roku by nás mělo být dvacet. Za 

loňský rok činil podíl obratu na jednoho za-
městnance 1,4 mil. korun. Poslední půlrok 
přinesl významný nárůst kapacity a předpo-
kládám, že i ekonomicky se nám bude dařit. 

Dá se mluvit o českém trhu jako o trhu 
nasyceném? 
Pokud se jedná o trh internetových řešení 
z kategorie těch, které poskytujeme, vidím 
jistou konsolidaci. Významní hráči sdružení 
v Asociaci dodavatelů internetových řešení 
– Asociaci BIZ, jejímž členem je i naše spo-
lečnost, usilují o celkovou kultivaci a rozvoj 
trhu, který má značný potenciál. Nemyslím 
si, že by byl v tuto chvíli na svém maximu, 
ale žádné velké rezervy nevidím. Spíše si 

myslím, že bude docházet k určitým pro-
cesním pohybům ve vztazích mezi techno-
logickými firmami, reklamními a mediálními 
agenturami a kreativními agenturami. Přesto 
jsem si jistý, že pokud bychom začínali 
dnes, opět zvolíme internet, protože se 
jedná o nejdynamičtěji rostoucí odvětví. Zá-
roveň bychom však zvažovali užší zaměření 
a hledání výrazné USP za účelem odlišení 
a oslabení působení konkurence. 

Rozjet internetovou agenturu na špič-
kové úrovni je v dnešní době nákladněj-
ší a složitější, než když začínala vaše 
společnost... 
Firmy v oboru se po celá léta rozvíjely a je-
jich zkušenosti a znalosti se těžko kopírují. 
Ale navzdory tomu, že celkové investice pro 
dosažení konkurenceschopného stavu jsou 
poměrně vysoké, má tento byznys výhodu, 
že start je možný s relativně nízkými nákla-
dy, které postupně rostou s rozvojem firmy. 
Co však vnímám jako obrovský problém pro 
začínající firmu, jsou komplikace s hledáním 
a náborem kvalitních pracovníků. Obecně 
je lidí v IT nedostatek a skuteční profesio-
nálové jsou často finančně mimo možnosti 
start-upu. 

„Tento byznys má 
výhodu, že start je 
možný s relativně 
nízkými náklady, které 
postupně rostou 
s rozvojem firmy.“

SDÍLENÍ PO ČESKU 
Rapidshare, Filefactory, Megaupload... 
Pro všechny zkušené uživatele internetu 
důvěrně známé servery, kam mohou za 
určitý poplatek uložit svá data, nabíd-
nout je vybraným uživatelům ke stažení 
a od jiných také stahovat. V posledních 
několika letech se v českém internetu 
začaly objevovat domácí alternativy 
k zahraničním vzorům. Více nám řekl 
provozovatel jedné z nich – Ondrej Juri-
ga z firmy eDisk.
Přibližně před dvěma lety jsem si začal po-
hrávat s myšlenkou založit službu na sdílení 
a posílání velkých datových souborů pro-
střednictvím internetu. Jelikož na světovém 
trhu zaznamenávaly obdobné služby velký 
úspěch, rozhodl jsem se přivést tyto mož-
nosti i na zdejší trh. Začátky nebyly přesně 
podle našich představ – překvapivě se proti 
nám obrátila nečekaná návštěvnost.

Znamená to, že přílišný nárůst návštěv-
nosti byl na škodu?
Ne, právě naopak, jen jsme neočekávali až 
takový zájem. Museli jsme narychlo doda-
tečně shánět a rozšiřovat kapacity. Tím se 
nám samozřejmě zvýšily náklady, což jsme 
ale nakonec zvládli.

O zákazníky tedy není nouze...
Kapacita naší digitální úschovny je v řádech 
terabytů dat, přičemž denní přírůstek bývá 
kolem 100 GB. Diskovou kapacitu navyšu-
jeme podle potřeby a požadavků uživatelů. 
O naše servery se stará jiná firma v Praze. 

Jaká by měla být budoucnost 
společnosti?
Momentálně službu spravuje šest lidí. Vzhle-
dem k rozšiřování služby plánujeme vybudovat 
stabilní a silný tým. Do budoucna chceme služ-
bu postupně přenést do dalších zemí Evropy.

To ovšem vyžaduje intenzivní 
propagaci... 
Naší službě jsme dosud nemuseli dělat 
velkou reklamu. Postupně se sama rozšířila 
mezi uživateli. Na druhé straně, vzhledem 
k velké návštěvnosti – kolem dvou milionů 
návštěv za měsíce, reklama tvoří hlavní část 
našich příjmů.

Jsou k takovému podnikatelskému 
záměru banky vstřícné? 
Služby bankovního sektoru jsme využívat 
nemuseli, protože jsme měli finanční pod-
poru od soukromého investora. Investice 
se nám teprve vrací. Domácí internetový trh 
zatím zdaleka nedosahuje úrovně světového 
a lidé ještě nejsou natolik ochotní, respekti-
ve připravení na to, aby platili za služby po-
skytované na internetu. Domnívám se však, 
že je jen otázkou času, kdy tuto skutečnost 
budou brát lidé jako samozřejmost.

Co si myslíte o údajném propojení slu-
žeb typu rapidshare s blogy určenými 
na odkazy ke stahování hudby, software 
a filmů z nich? 
Myslím si, že filozofie „rapidu“ a jemu po-
dobných webů je založena právě na sdílení 
nelegálních dat. Co se týká nás a myslím 
i ostatních českých úschoven dat, máme 
dobré vztahy s mnohými vydavatelstvími 
a organizacemi na ochranu autorských práv. 
Takže pokud najdu nějaká nevhodná data 
na našich serverech, ihned je odstraním.

MÉDIA – ŽRALOCI V E-MOŘÍCH 
Jedním z klíčových odvětví interneto-
vého byznysu jsou on-line média. Stále 
větší počet lidí si pro svoje noviny ne-
chodí do trafiky, ale na „net“ a zpravo-
dajské portály u nás zažívají obrovský 
rozmach. Navštívili jsme, fyzicky, jeden 
z nich, Aktuálně.cz. Průvodcem nám byl 
jeho ředitel Jakub Unger:
S nápadem založit samostatný on-line deník 
jsme s tehdejším šéfredaktorem Hospodář-
ských novin Romanem Gallo do NetCentra, 
které spravuje portál Centrum, přišli v létě 
roku 2005. Dali jsme se do práce a po dvou 
měsících Aktuálně odstartovalo. Bylo to 
rychlé, například prostory mediálního centra 
byly hotovy za tři týdny.

To dává tušit silný investiční základ... 
Počáteční investice byla 30 milionů korun 
a do roka se vrátila. Od třetího měsíce své-

„ Obecně je lidí v informačních technologiích nedostatek a skuteč-
ní profesionálové jsou často finančně mimo možnosti start-upu.“

PŘEDSTAVTE SI INTERNETOVÝ TRH JAKO 
OPRAVDOVÉ TRŽIŠTĚ. TO ČESKÉ JE 
BOHATÉ, PESTRÉ STÁNKY PŘETÉKAJÍ 
NEJROZMANITĚJŠÍM TOVAREM A LAHŮDKAMI 
DOMÁCÍ VÝROBY. JEN LIDÍ V ULIČKÁCH CHODÍ 
MÁLO A PŘIBÝVAJÍ POMALU. PŘESTO SI 
OBCHODNÍCI MNOU RUCE A PŘICHÁZEJÍ STÁLE 
DALŠÍ A NEBOJÍ SE OTVÍRAT NOVÉ KRÁMY 
S JEŠTĚ VYTŘÍBENĚJŠÍ NABÍDKOU.
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Jakou máte představu o návratnosti 
investice? 
Přál bych si ji do tří let. Musíme se dostat nad 
kritickou hranici uživatelů – konzumentů reklam. 
Naše ekonomická ambice vypadá takto: inter-
netová televize může dát unikátní příležitost pro 
malé a střední podnikatele pro vstup do světa 
audiovizuální reklamy. Ceny za kampaň u tzv. 
velkých televizí jsou v řádech milionů, a proto 
menší subjekty nemají vůbec šanci efektivně se 
této hry zúčastnit. Internetová televize umožní 
podnikateli zviditelnit jeho produkt v audiovizu-
álnímu rozměru. A to je přidaná hodnota on-line 
televize českému mediálnímu prostředí.

Nebojíte se rizikovosti projektu?
Ano, je to riziko. Ovšem proti němu vidím diver-
zitu internetového prostředí, šíři jeho možností 
a hlavně fakt, že roste penetrace internetu. To 
vede k optimizmu.

Mikuláš Černý

INTERNET V ČESKU
TÉMA

POČET xDSL PŘÍPOJEK 
NA 100 OBYVATEL

Norsko 26,58

Francie 24,40

Finsko 24,33

Dánsko 20,56

Švýcarsko 19,70

Lucembursko 19,44

Nizozemsko 18,98

Německo 18,78

Velká Británie 18,25

Švédsko 17,37

Itálie 15,75

Belgie 14,90

Španělsko 13,83

Rakousko 11,26

Estonsko 10,56

Irsko 9,85

Slovinsko 9,25

Portugalsko 9,09

Kypr 8,47

Malta 8,33

Maďarsko 6,04

Řecko 5,85

Chorvatsko 5,72

Česko 5,25

Litva 5,23

Polsko 5,21

Lotyšsko 4,58

Slovensko 3,38

ho života je Aktuálně.cz ziskové a s růstem 
cen za reklamu na internetu zisky neustále 
stoupají. Reklama tvoří přes 90 procent vý-
dělků, zbytek je z prodeje původního obsa-
hu – článků nebo fotografií – jiným médiím. 

Znáte výrok Iva Lukačoviče o tom, že 
Centrum a Atlas přežijí jen jako zpravo-
dajské portály? 
To je značně zjednodušené, nicméně zčásti 
to postihuje trend. Reklamní příjmy jdou 
nahoru, Aktuálně jako mediální značka má 
skutečně stále větší podíl na celkových 
ziscích firmy NetCentrum. Ale mediální 
služby jsou jen jedna část, na straně druhé 
jsou peníze z vyhledávání či obchodních 
produktů – a ty jdou především přes značku 
Centrum.cz. Poměr těchto příjmů je zhruba 
50:50 a bude tomu tak i v budoucnu.

Jak je možné, že na relativně malém 
českém trhu prosperují nejméně tři 
velké zpravodajské weby? 
A to ještě nejsme jako Švédsko, kde 
on-line deníky čtou denně miliony lidí... Čes-
ký internetový model je specifický způso-
bem, jakým vznikal, kdy mladí lidé zakládali 
firmy takřka „na koleni“. To s sebou mimo 
jiné neslo velmi výraznou efektivitu. Tahle 
dynamika je jedním z důvodů, že na trhu se 
uživí i tři čtyři relativně velké weby. Přičemž 
všechny mají šanci růst. 

Příprava on-line deníku je jistě něco 
jiného než příprava tištěných novin... 
Největší rozdíl spočívá v tom, že klasické 
papírové noviny musí polovinu nákladů dávat 
do výroby, do papíru, tisku... Na internetu je to 
zanedbatelné procento, provoz je relativně levný 
a my můžeme většinu peněz investovat do lidí. 

Čte ředitel elektronického média klasic-
ké noviny?
Jen výjimečně. Kupuji si je spíše jako studij-
ní materiál, zajímá mě, jak se noviny snaží 

reagovat na nástup on-line deníků. Budouc-
nost novin vidím v analytickém zpravodaj-
ství. Pokud vláda na tiskové konferenci ve 
14:00 představí změnu daní, úkolem on-line 
deníku je ve 14:01 zveřejnit zprávu, základní 
tabulky. Úkolem tištěného deníku je podle 
mne druhý den ráno přinést rozbor události, 
srovnávací rozhovory, prognózy. Ovšem 
receptů na přežití tištěných novin je víc 
a stále se hledají. Ne náhodou staví globální 
konference Světové asociace vydavatelů tis-
ku WAN už několikátý rok jako hlavní téma 
setkání otázku „jak se vyrovnat s nástupem 
elektronických médií.“

Jste spokojeni s podmínkami podnikání 
v českém internetu? 
Internet zatím nemá regulační bariéru. 
Všechno je jen na dobrých nápadech a je-
jich dobrém provedení. Pokud se ptáte, co 
nás nejvíc brzdí v ještě rychlejším rozvoji, 
tak z mého pohledu stále malá podpora 
státu na internetizaci společnosti. Internet je 
dnes klíčový informační kanál. Avšak když 
přijedete do menší obce, tak ještě pořád 
cítíte, že je tam internet jakoby něco navíc. 
To je velká škoda pro obyvatele té obce 
i pro její návštěvníky. Stát by měl přemýšlet 
jak podpořit dostupnost a cenu této služby: 
cestou daňových úlev a různých podpůr-
ných programů obcím a firmám, cestou 
debaty s velkými datovými společnostmi 
o snižování cen.

ON-LINE VIDEO JE TREND NO.1
Nakonec jsme se vypravili do sídla 
nového internetově-mediálního projektu 
Stream TV. Internetové televize, která 
má ambice vytvářet originální audiovi-
zuální formát a být ostatním vzorem. 
Story projektu popsal generální ředitel 
Miloš Petana.
Začátek mám na svědomí já. V oblasti inter-
netu jsem laik, uživatelsky někde na základ-
ním stupni... Na podzim roku 2005 jsem se 
někde dočetl, že v internetovém prostředí 
existují technologie, které umějí zprostřed-
kovávat videoobsahy. Aniž jsem tenkrát měl 
v podvědomí YouTube, protože to byl tou 
dobou projekt poměrně syrový a neměl žád-
né velké promo, řekl jsem si: „Toto je pěkná 
příležitost. Zkusit vytvořit na bázi internetu 
něco, co umožní zprostředkovávat videa.“ 
Od té doby uplynul rok a půl.

A co se změnilo? 
Na konci loňského roku jsme spustili 
betaverzi vybavenou základními funkcemi 
s omezenou škálou obsahů. Chtěli jsme si 
ověřit, jestli jsme schopni v českém inter-
netovém prostředí realizovat vizi přenášení 
větších datových toků. Ukázalo se, že to 
umíme, a dnes může naše živé přenosy 

sledovat najednou 60 tisíc lidí. Nyní jsme 
rozjeli ostrou verzi a ofenzivu chystáme na 
sklonku léta.

Čím se liší český projekt od YouTube? 
V první řadě vlastní produkcí. Obsahy nejen 

pasivně přijímáme, ale i vytváříme. Navíc 
chceme hranici mezi videi typu YouTube 
a původní tvorbou částečně smazat. Bude-
me vytvářet iniciační tematická videa a tak 
inspirovat uživatele, aby v rámci zadaného 
tématu vytvářeli vlastní skeče. Dejme tomu 
kategorie Legrační učitel – my vytvoříme pár 
iniciačních videí a vy jako uživatel natočíte 
pod lavicí svého kantora a pošlete záběry...

Ve vašich seriálech hrají hvězdy z Ypsi-
lonky – berou také hvězdný plat?
Ne, není to tak hvězdné. Všichni herci to 
chápou jako zajímavou výzvu, jako příle-
žitost vytvářet zajímavé věci, které nejsou 
v normální televizi použitelné. Zkrátka je to 
pro ně hobby.

Můžete nastínit ekonomickou stránku 
projektu?
Počáteční investice byla značná. Pořizovali 
jsme špičkové IT technologie, střižny, post-
produkce, studia, kamery atd. Dále – lidský 
kapitál. K dnešnímu dni zaměstnáváme 
padesát lidí, většinou na plný úvazek. A na-
konec investice do tvorby pořadů, nákup 
videoklipů...

„Když Aktuálně 
startovalo, každý říkal, 
že tu už pro něj není 
místo.“

Jakub Unger

Miloš Petana, který 
stál u zrodu TV Prima, 
tvrdí: „Internetová 
TV vstupuje do úplně 
nového prostoru.“

Situace v nabídce vysokorychlostní-
ho připojení připomíná podle autorů 
odborného serveru Lupa.cz nestan-
dardní stav s poplatky u bank. V obou 
případech musí uživatel kromě 
paušálu platit i za běžnou činnost, 
kvůli které si službu pořizuje. Anebo 
jsou poplatky za manipulaci s účtem 
(či za datový provoz) nulové, zato 
paušál v takových případech stoupá 
na nepřijatelnou úroveň. Proč? Aleš 
Miklík (Lupa.cz) říká: 
U připojení se projevuje zanedbání 
dohledu ze strany státu, příliš dlouhé 
monopolní postavení Českého Teleco-
mu a slabá pozice regulátora. Český 
telekomunikační úřad příliš často vydává 
rozhodnutí, která „hrají do noty“ domi-
nantnímu operátorovi. U nápravných na-
řízení a pokut bývá neschopný efektivně 
je vymáhat, navíc je vydává pozdě, kdy 
už je situace na trhu jiná. Příčin takového 
stavu je víc, určitě však mezi ně patří 
i neatraktivnost práce pro státní úřad, na-
bízí-li schopnému odborníkovi soukromý 
sektor lepší podmínky pro seberealizaci.

Jaké to má důsledky?
Internetový trh je, co se týká služeb – při-
pojení, cen a dostupnosti – přibližně dva 
až tři roky za západním. V obsahu je však 
český internet v mnohém před evropským. 
Díky tomu, že globální hráči dlouho český 
trh přehlíželi, zde mohly vyrůst silné sub-
jekty, jejichž místo na jiných trzích obsadily 
právě nadnárodní společnosti. Ty přitom 
nemohou tak účinně reflektovat místní 

NÁZOR EXPERTA

„Lidé ještě nejsou 
ochotní, respektive 
připravení na to, 
aby platili za služby 
poskytované na 
internetu.“

Zdroj: www.internetprovsechny.cz
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specifika, případně se jim nevyplatí pro 
menší regiony služby lokalizovat.

V čem se tento jev projevuje?
Dobře viditelné je to např. u služeb, jako 
jsou mapy. Málokterá evropská země má 
srovnatelnou nabídku kvalitních map vlastní 
výroby, jako jsou u českých portálů. Dále to 
jsou některé komunitní služby.

Mnoho se dnes diskutuje o trhu 
domén...
Po letech jistého váhání je český doménový 
prostor spravován dobře a transparentně, trh 
se vyvíjí adekvátně k růstu celého interneto-
vého odvětví. Ceny za českou doménu byly 
dlouho oprávněně kritizovány, letos konečně 
dochází k finálnímu řešení, když výhradní 
správce společnost CZ.NIC přechází na 
vlastní registrační systém, což mu umožňuje 
snížit velkoobchodní cenu domény. Oče-
kávaná cena kolem 190 korun je přijatelná 
a přitom dostatečně vysoká, aby nelákala 
k doménovému spekulantství.

Kde je třeba ještě přidat?
Jistý tlak lze pozorovat na trhu hostingu, 
kde nízké marže za registraci domén a za 
hostování často 
neumožňují efek-
tivní rozvoj kvality 
služeb, zejmé-
na v případě 
malých spo-
lečností. Zde 
bych proto 
očekával 
další konso-
lidaci.

mik
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Proč bychom rádi uspořádali olympijské hry 
– chceme zorganizovat největší svátek spor-
tu planety, nebo, jak se občas objeví v tisku, 
„máme několik infrastrukturních výzev“?
Máme zejména výzvu všesportovní, pro celý 
národ. Není to otázka samotného pořá-
dání olympiády a to, že by se měly utratit 
miliardy, aby vyrostly stadiony a abychom 
uspořádali velkolepou akci. Hlavním cílem 
je, pokud už jste zmínila infrastrukturu, 
zlepšení sportovní infrastruktury. Ke zlepšení 
té běžné dojde, ať olympiáda je, nebo není. 
Ta nemá vliv na to, zda se vybuduje obchvat 
Prahy či dálnice do Ostravy. Výhodou olym-
piády, pravda, je, že to může urychlit a také 
napevno zakotvit do přís lušných plánů roz-
voje. Protože pokud začneme pracovat na 
kandidatuře pro olympiádu, pak ať už tady 
bude vládnout strana pravicová, levicová, 
nebo jakákoli, jistý rozvoj republiky v mnoha 

směrech bude daný... Navíc nám olympiáda 
dává možnost vrátit lidi zpátky ke sportu. 
K vrcholovému, ale také k výkonnostnímu a 

hlavně rekreačnímu, s čímž souvisí zdravotní 
stav národa.

Pracujete na vyplnění obsáhlého ucha-
zečského dotazníku. Která jeho „kolonka“ 
je nejnáročnější?
Je velmi složité vytvořit už dnes finanční model 
olympiády konané možná v roce 2016, ale prav-
děpodobněji v roce 2020 či možná 2024. A pak 
také jedním z nejpodstatnějších bodů dotazníku 
je Motivace koncepce olympijských her. Čili zdů-
vodnění, čím se bude naše nabídka odlišovat od 
jiných, proč by měl Mezinárodní olympijský výbor 
přidělit olympijské hry právě nám. 

S tou odlišností může souviset i výraz 
„komorní“, který jste možné olympiádě 
v ČR přiřadil. Jaká je vaše představa 
o komorních hrách?
Nemůžeme dnes z taktických důvodů prozradit 

vše, čím budeme chtít přesvědčit MOV. Musíme 
analyzovat naše oficiální nevýhody – a k těm 
bezesporu patří skutečnost, že jsme malá země. 

Že Praha je hlavní město s 1,5 milionu obyvatel, 
kdežto všechna hlavní města, která se budou 
hlásit, vyjma Baku, jsou několikanásobně větší. 
My ovšem musíme z této nevýhody udělat vý-
hodu. U nás by to měla být olympiáda krátkých 
vzdáleností. Přesto, že se historického centra 
Prahy olympiáda nedotkne žádným sportoviš-
těm, budou jej mít sportovci a fanoušci takřka na 
dosah. Což nikdo jiný nabídnout nemůže.

KAŽDÝ VYDĚLÁ
Jaký je přibližný klíč k financování olympi-
ády, na které se podílejí mimo jiné národní 
olympijský výbor, stát a soukromý sektor? 
Může při financování dojít k propojení pri-
vátního kapitálu s městským či státním? 
To vše bude součástí finanční analýzy, kterou 
musíme zpracovat do konce roku. Téměř pa-
desát procent rozpočtu olympiády je pokryto 

ze zdrojů mimorepublikových, tedy zvenčí. 
Jde o příjmy z prodeje práv na televizní 
vysílání, vstupenek, z marketingu, z Meziná-
rodního olympijského výboru atd. Zdůrazňuji: 
na padesát procent přímých olympijských 
nákladů přitečou peníze, které by nikdy jinak 
do republiky nepřitekly. Na druhých pade-
sáti procentech by se mělo podílet město, 
stát a samozřejmě privátní sektor. Značná 
část investic bude na nás – otázka výstavby 
olympijské vesnice, novinářského komplexu 
a hlavního stadionu i přilehlých hal. Pokud 
zvítězí varianta Výstaviště v Letňanech, pak je 
to o kombinaci privátního sektoru v poměrně 
vysoké míře. Protože se počítá s financo-
váním z privátního sektoru, který pak bude 
následně tyto objekty využívat, ať už vznikne 
z olympijské vesnice univerzitní kampus, či 
z mediální vesnice pravděpodobně malome-

trážní byty. A výstaviště bude sloužit před 
olympiádou i po olympiádě opět jako výsta-
viště, čili zase privátní sféře.

Které podnikatelské sféry by mohly nejvý-
razněji přispět k úspěchu české kandida-
tury na olympiádu?
Každopádně cestovní ruch. Například hoteliéři 
patří k výrazným podporovatelům olympiády. 
Vědí, že na olympiádě, ale také před ní a po ní, 
vydělají obrovské peníze, protože na sebe váže 
řadu sportovních, kulturních a společenských 
událostí před i po. Pokud jde o stavební boom, 
zdaleka nebude takový, jak se dneska říká. 
„Chcete olympiádu proto, že stavební lobby vás 
k tomu nutí,“ slyším často. Ale to vůbec není 
pravda. Stavbaři vědí, že i dnes je poptávka po 
stavebních pracích vyšší než nabídka. A olympi-
áda neznamená, že se tady bude stavět něco, 

co by se jinak nikdy nestavělo. K tomu dojde 
opravdu jen ve velmi malé míře. 

Je náročné získat pro spolupráci, přes-
něji pro informace a pomoc, organizátory 
dosavadních olympiád? Know-how se 
pravděpodobně přísně hlídá?
Bez takovéto spolupráce je to nerealizova-
telné! Musíme být ve spojení s těmi, co už 
olympiádu připravovali – se šéfy bezpečnos-
ti, logistiky a tak dále. Takováto spolupráce 
je běžná, ale také nákladná. 
Navíc jsou už někteří „zamluveni“ našimi 
konkurenty...

Máte už nyní přísliby, na které velké spon-
zory byste mohli u nás spoléhat? Olympi-
áda jako marketingová značka je ve světě 
určitě na stupních vítězů...

OLYMPIJSKÉ VÍTĚZE 
UŽ MÁME, TEĎ 
CHCEME I OLYMPIJSKÉ 
HRY! PESIMISTÉ SE 
CHYTAJÍ ZA HLAVU, 
OPTIMISTÉ ZA SRDCE: 
JE TO MOŽNÉ? TOMÁŠ 
PETERA, ŘEDITEL 
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ 
SPOLEČNOSTI 
PRAHA OLYMPIJSKÁ, 
KTERÁ ZASTŘEŠUJE 
ČINNOSTI SPOJENÉ 
S KANDIDATUROU NA 
POŘADATELE LETNÍCH 
OLYMPIJSKÝCH HER, 
JE ROZHODNUT 
UDĚLAT VŠE, ABY BYL 
OTAZNÍK NAHRAZEN 
VYKŘIČNÍKEM. JEHO 
PRIMÁRNÍM ÚKOLEM 
JE CO NEJKVALITNĚJI 
A NEJPŘESNĚJI 
ZPRACOVAT PŘIHLÁŠKU 
PRO MEZINÁRODNÍ 
OLYMPIJSKÝ VÝBOR.

„Olympiáda
je prostě 
výdělečný podnik“

„Téměř padesát procent rozpočtu olympiády 
bude pokryto ze zdrojů mimorepublikových.“ 
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o nákladech 135 miliard, podruhé o více 
než trojnásobku..
Je důležité striktně odlišovat jednotlivé typy 
nákladů! Jedny náklady jsou na samotné 
pořádání olympijských her, tedy náklady na lidi 
v organizačním výboru, na stavbu sportovišť, 
olympijské i mediální vesnice. Jsou v tom 
zahrnuty už i přímé olympijské náklady – na 
propagaci, reklamu. Což bylo v našem případě 
stanoveno na 135 miliard korun. Druhá cifra, 
přibližně 480 miliard, to jsou infrastrukturní 
náklady. Tedy ty, které stát stejně vydá, ale bez 
nichž by olympiáda být nemohla. Zdůrazňuji, že 
těchto 480 miliard stát utratí olympiáda – neo-
lympiáda, jsou to investiční náklady na běžný 
rozvoj. A proč se vyčíslují v rámci olympiády? 
Protože když nebudeme mít obchvat Prahy, 
nebudeme moci pořádat olympiádu. A mohl 
bych jmenovat i další příklady. Proto se to číslo 
používá ve spojení s olympiádou. Jiný význam 
nemá a já s tím údajem 480 miliard vůbec 
nemám proč pracovat.

Opět se ale vrátím k Londýnu, kde budou 
olympijské hry v roce 2012. Rozpočet prý 
už narostl na téměř čtyřnásobek původně 
uvažovaných nákladů...
Číslo přímých olympijských nákladů nestouplo 
ani o penny, ale stouplo právě to číslo druhé, 
těch „českých“ 480 miliard. A to proto, že se 
Londýn v průběhu kandidatury rozhodl přesta-
vět zároveň také snad nejzanedbanější čtvrť... 
Další příklad – Atény. Ty měly zcela vyhovující 
letiště, ale tím, že chystaly olympiádu, si řekly: 
„Zatím sice stačí, ale za dvacet let zřejmě už 
ne.“ A tak za 10–15 miliard postavily letiště 
nové. Opět to ovšem nejsou přímé náklady na 
olympiádu! Země, které olympiádu získají, se 
dostanou do takového ekonomického boomu, 
že si říkají: „Teď, kdy tu šanci máme, k tomu 
přiděláme to, pak ještě tamto...“ Jelikož v tu 
chvíli je vše levnější, než kdyby to dělaly někdy 
jindy. Má to své návaznosti, a také bych řekl, 
že obyvatelé jsou vstřícnější akceptovat změny 
které dočasně komplikovanou situaci zkompli-
kují ještě více.

Chceme sice kandidovat na uspořádání 
LOH v roce 2016, takřka nikdy však nechybí 
poznámka, že reálnější to bude o čtyři roky 
později či až v roce 2024. Kdyby se stal 
zázrak nebo zafungoval zákon schválnosti 
a my dostali olympiádu, s níž souvisí i para-
lympiáda, už na první pokus... Nepřevezl by 
nás Mezinárodní olympijský výbor?
Nepřevezl! Myslím, že by to bylo o něco málo 
dražší, protože některé stavby by se muse-
ly urychlit; byl by to asi rozdíl tří miliard. My 
opravdu můžeme podat přihlášku „naostro“, 
protože olympijský výbor bude vždy porovnávat, 
co jsme předložili pro rok 2016, co předložíme 
případně dál. Ještě nikdy žádné město v ději-
nách novodobých olympijských her nevyhrálo 

napoprvé. To znamená, že tím prostě musíme 
projít a nebereme to jako planý pokus.

Je samozřejmě předčasné se na to ptát, 
ale přece jen: která fáze bude nejnáročněj-
ší? Současná čili přesvědčovací, nebo pak 
finální lobbing?
Fáze přípravná je možná nejnáročnější, nejslo-
žitější. Ale pak samozřejmě fáze lobbistická, 
rozhodující. Přesvědčování členů MOV, aby 
hlasovali pro XY, to je alchymie. Paradoxně nej-
jednodušší je samotných 14–16 dnů pořádání 
olympiády. Z toho zase nedělejme takovou 
vědu, není to takové drama, jak si všichni před-
stavují. S jistou nadsázkou řeknu, že olympiádu 
můžeme uspořádat za čtrnáct dní: schopných 
lidí, produkčních a jejich šéfů máme dost. 
Umíme organizovat, a kdybychom měli vybudo-
vané stadiony, kdybychom měli „dostavěnou“ 
republiku – tedy dálnice a tak dále – olympiáda 
může začít...

Pochybuji, že byste měl podepsanou 
smlouvu s nějaký nakladatelstvím na knihu 
pamětí Jak jsem chtěl OH v Praze. Proč 
jste se dal na takto pravděpodobně ne sice 
marný, ale zřejmě dlouhotrvající boj za 
olympijské hry u nás?
Někdy od roku 1998, když jsem se dal na 
podnikání ve sportovním marketingu, jsem 
začal pořádat sportovní akce. Nejdříve malý 
tenisový turnaj, exhibici Martiny Navrátilové, 
postupně větší a větší akce. Organizovali 
jsme daviscupové a fedcupové zápasy. 
V roce 2000 jsem koupil mítink Zlatá tretra 
v Ostravě. Tenkrát byl před krachem, před 
zrušením, ale v roce 2004 to byl pátý nejvý-
znamnější atletický mítink na světě. V roce 
2006 jsme v Praze zorganizovali prestižní 
Final Four v basketbalu – s rozpočtem 80 
milionů! Když jsem nanesl poprvé, že by-
chom to tady mohli zorganizovat, říkali mi: 
„To prostě nejde, to se nedá udělat, zaplatit 
atd.“ Neměli pravdu. Olympiáda je obrovská 
výzva, je o několik stupňů dál a výš. A já 
věřím, že ji lze u nás udělat.

Andrea Žbodáková

OLYMPIÁDA U NÁS 

Dříve hrál závodně hokej 
i tenis. Jako trenér dovedl 
k vítězství Petra Kordu na 
tenisovém Australian Open 
a na 2. místo světového 
žebříčku. Od roku 2000 
se věnuje sportovnímu 
marketingu. Byl 
spolumajitelem a výkonným 
ředitelem A. s. Česká 
sportovní, je předsedou 
dozorčí rady Perinvest, má 
rozhodující vliv na fotbalový 
klub Baník. Sbírá značkové 
náramkové hodiny, má rád 
silné a rychlé vozy, sushi, 
minerální vody a studené 
mléko. Nemá rád jazz.

Tomáš Petera (36 let)

Je to úplná jednička s náskokem několika 
koňských délek... Je tak prestižní, že například 
v Aténách se konala veřejná dražba o to, kdo 
bude co sponzorovat. Už dneska mám spous-
tu signálů od firem, které chtějí podporovat 
kandidaturu a chtějí u toho být už od začátku. 
Od firem nadnárodních, ale i ryze českých. 
V tom problém nebude.

Propagace naší kandidatury je zatím jen 
v začátcích, ale zřejmě už máte žebříček 
největších výhrad olympioskeptiků...

Argumentují hlavně tím, že hry budou hrozně 
drahé, že republika na to nemá peníze. Podle 
mého názoru je to argument povrchní, protože 
už si nedali práci jednotlivá čísla „rozřezat“ 
a zjistit, co ve skutečnosti znamenají. Já bych 
řekl, že je to na diskuzi finančních analytiků. 
Pro mne je podstatné, že v posledních dvaceti 
letech byly všechny olympiády ziskové. To, že 
o kandidaturu usiluje na každé období dvanáct 
nebo i dvacet měst, je přece důkazem toho, 
že musí být přínosem. O pořádání olympiády 
žádají opakovaně Londýn, Paříž, Řím, tedy 
města, která se nepotřebují zviditelnit prostřed-
nictvím olympiády. Přesto boj o její přidělení 
podstupují. Vědí, že je to prestižní záležitost, 
která posune město i celou zemi ještě o řád 
výš. Je to prostě výdělečný podnik.

Je nápad s olympiádou podporován i za 
hranicemi hlavního města? I vy přece 
zastupujete Prahu olympijskou...
Obecně správná je myšlenka, že budeme 
usilovat o olympiádu pro Českou republiku. 
Jsme tak malý stát, že jej v podstatě berme 
jako jedno město. Vzdálenost mezi sportovišti 
v Pekingu při olympijských hrách v roce 2008 
je i 1500 kilometrů. U nás největší vzdálenost 
mezi centrem her a jedním sportovištěm bude 
zřejmě vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. Čili 
asi 300 km. 
Podpora z regionů je velmi výrazná – ať už po-
litická, nebo i od samotných obyvatel. Vnímají, 
že pro ně to kromě prestiže přináší obrovskou 
reklamu, kterou by jinak nezaplatily. Praha se 
řadí mezi metropole, jako jsou Londýn, Madrid, 
Paříž, a reklamu tudíž zase až tolik nepotřebu-
je. Ale Ostrava, Jihlava, Plzeň, Olomouc, Lipno 
– pro ně je to reklama, která se nedá vyjádřit 
v číslech. A to už samotným procesem, že 
budeme kandidovat, že se o tom bude psát 
po celém světě, že se v rámci propagace 
a prezentace prostřednictvím Mezinárodního 
olympijského výboru dostane mapka olympi-
ády k tolika lidem, televizním společnostem, 
k tolika novinářům... Navíc v případě, že bu-
deme úspěšní, využijí se na přípravu prostory 
a tréninkové kempy v celé zemi. To prakticky 
znamená, že do těch míst třeba půl roku pře-
dem přijedou sportovci a budou tam měsíce 
trénovat – za své vlastní peníze. Ekonomický 
přínos je tedy jasný. Jelikož jde o reprezentan-
ty, většinou s sebou vozí novináře, a to jsme 
opět u reklamy regionům. Ale připomínám: 
vždy musí kandidovat město, stát kandidovat 
nemůže. Pod hlavičkou Prahy je však myšlena 
celá republika.

OLYMPIÁDA BEZ POLITIKŮ
Olympijské hry zatím vždy vyzněly jako 
chlouba všech obyvatel dané země. Umíte si 
takové sjednocující nadšení představit i při 
česko-moravském národním charakteru?
Umím a věřím, že bude. Když se podívám do 

naší novodobé historie – kdy se dokázali se-
mknout všichni – Pražané, Ostravané, Brňané 
a ostatní? Nejčastěji právě při sportovních 
událostech. Ať už to byla olympiáda v Naganu, 
nebo evropský šampionát ve fotbalu. Spolé-
hám na efekt, kdy si lidé uvědomí, že nebojuje-
me mezi sebou, ale proti ostatním. 

Velké myšlenky si ovšem žádají i velké 
osobnosti. Při propagaci mají nezastupi-
telnou roli... 
Samozřejmě budeme mít skupinu sportovců 
i nesportovců, kteří budou myšlenky olympiá-
dy u nás podporovat. Olympiáda není jenom 
událost sportovní, ale i společenská, rozhodně 
však apolitická. Pokud tudíž dnes přemýšlím, 
kdo by měl být nositelem olympijské myšlenky 
v České republice, tak přemýšlím o sféře spor-
tovní a umělecké. Určitě ne politické.

Když už jste začal s tou apolitičností 
– americký stavitel Lemley, pověřený 
dohledem nad stavbou sportovišť a infra-
struktury londýnských olympijských her 
v roce 2012, odstoupil od projektu údajně 
proto, že „plány brzdily a zdražovaly hád-
ky místních politiků“. To u nás nehrozí?
Dneska těžko říci, co bude hrozit, co ne. Nad 
tím moc ani nepřemýšlím. Snažím se sesta-
vit ten „stroj“ tak, aby kromě toho, že bude 
šlapat co nejlépe, byl také co nejodolnější vůči 
jakýmkoli vlivům – nejen politickým, zahranič-
ním a tak dále.

Což musí být náročné už i vzhledem k to-
mu, že pracujete na projektu v takovém 
v předstihu, jaký snad v jiné oblasti ani 
nemá obdoby. Vždyť i podle vašich slov je 
reálnější uspět v roce 2020 či 2024. Dnes 
ovšem jednáte s lidmi, kteří možná za pár 
měsíců budou zcela bezvýznamní, o hori-
zontu deseti a více let ani nemluvě... 
Samozřejmě se tím zabývám, musím ve strategii 
počítat s tím, že budou volební období, komunál-
ní, státní politika, vše může mít nějaký vliv. Právě 
proto je důležité analyzovat rizika, ale nemohu se 
v tom zakopat... To už bych pak nic neudělal. Já 
musím postavit kandidaturu tak, aby prošla tou 
časovou zónou, ať se děje co se, děje. 

V souvislosti s kandidaturou Prahy se ob-
jevují dva rozdílné údaje. Jednou se mluví 

rozhodný zastánce OH
21 %

OH podporuji vlažně
20 %

je mi to jedno
13 %

stavím se k OH zdrženlivě
24 %

jsem rozhodně proti
22 %

JSTE PRO CELOREPUBLIKOVÉ HRY?

Do 13. září 2007 musí národní olympijské 
výbory informovat MOV o úmyslu 
kandidovat na OH 2016. Mezi kandidáty 
na uspořádání OH v roce 2016 jsou 
kromě Prahy zatím Chicago, Tokio, 
Rio de Janeiro, Dauhá, Madrid, Baku 
a pravděpodobně Řím (Tomáš Petera 
favorizuje Rio de Janeiro). Uchazečský 
dotazník musí zájemci zaslat MOV do 
14. ledna 2008. Výkonný výbor MOV 
vybere pět kandidátů v červnu 2008. 
Pořadatelské město pak zvolí na svém 
zasedání v Kodani 2. října 2009.

„Olympiáda není 
jenom událost 
sportovní, ale i spo-
lečenská, rozhodně 
však apolitická.“
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52 %

Nereálný sen
24 %

Naprostý nesmysl
24 %

CO VYSTIHUJE VÁŠ NÁZOR?

určitě ano
29 %

spíše ano 
36 %

spíše ne 
22 %

určitě ne
13 %

Pořádání olympiády je pro 
vás odvážná výzva

PRAŽANÉ 
A OLYMPIÁDA

Zdroj: STEM, květen 2007

Kajakářka Štěpánka Hilgertová má zlato z OH V Atlantě 

i Sydney. Bude mít šanci získat její nástupkyně olympij-

skou medaili v domácím prostředí?
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Olympijské hry mohou přinést městu nejen světový 
věhlas, propagaci turistice apod., ale také nové 
infrastruktury, stavby, tedy nové zakázky, pracovní 
příležitosti apod. Hotely se mohou prohýbat pod 
sportovními fanoušky stejně jako restaurace. Na 
olympiádě se určitě dá i vydělat. To vám vysvětlí 
zastánci pořádání olympijských her.
Odpůrci budou oprávněně argumentovat, že jsme 
zatím země s poměrně odřeným zadkem a že 
bychom měli investovat jinam, do potřebnějších 
oblastí, než si honit triko olympiádou. A vyjmenují 
všechno: od dopravy přes zdravotnictví, školství až 
skončí v běsu u poslaneckých platů a prebend. 
Já jsem proti pořádání olympiády. Ne snad proto, 
že bychom byli tak chudí. I ne příliš bohatá země 
může slušně a neprodělečně olympijské hry uspo-
řádat. Jako země proslulá dosud korupcí, držící si 
stále pěkné místo v evropském žebříčku podplá-
cečů, si to, dle mého názoru, nemůžeme dovolit. 
Protože olympiáda by mohla být vynikající zámin-
kou k vskutku historické rozkrádačce (u nás tak 
oblíbené!). A kromě díry ve státní kase bychom si 
tak mohli i draze pořídit ostudu pěkně mezinárodní. 
U nás je dosud mnoho věcí často pouze kamufláží, 
záminkou, něčím tvářícím se „jako“. Ve skuteč-
nosti jde pak často, bohužel, právě jen o krádež 

a zlodějnu. Po převratu jsme se stejným nadšením 
uspořádali Světovou výstavu, a díra v kase státu 
byla také světová: přes miliardu. Bez hříšníků, 
provinilců, bez trestu ( u nás tak oblíbené!). Když se 
skácel vánoční strom na Staroměstském náměstí 
a zmasakroval britského turistu, zjistili se dva viníci: 
silný vítr a slabý strom.
Praha je úžasné, Zlaté město. Pražský magistrát 
ale podezřelým hřibem, páchnoucím korupcí 
a nečestností, roky marně svádějícím boj s par-
tou taxikářů. Olympijské hry by mohly být vítanou 
příležitostí pro místní zkušené nepoctivce jak založit 
bohatství pro několik vlastních, rodinných generací. 
Už teď, kdy se ještě neví, zdali olympiáda bude či 
ne, se částečně spekuluje s pozemky v Letňanech, 
tradiční šmelina v předstihu zvolna pučí.
Český recept má svoji proceduru: nejdříve fanfáry, 
oslavy národní hrdosti, ukážeme světu, co jsme 
zač! Slzy, vlajky, hymny, kynutí z tribun, noviny 
plné zpráv, že celý svět je z toho na zadku, závidí 
nám, blahopřeje atd. Plány, grafy, nákresy, bom-
bastická čísla, mnoho nápadů, které zatím nikdo 
nikdy nikde neměl (Češi jsou výjimeční a vědí to 
o sobě!), finanční bilance neuvěřitelně pozitivní 
(každé pražské dítě dostane plyšového olympij-
ského medvídka zdarma). 

Když je po všem, začnou se objevovat 
jiné zprávy. Chybí miliarda stejně jako 
jeden ze zodpovědných šéfů za inves-
tice (mobilní telefon nebere, v místě 
bydliště se neobjevuje). Jedni politici 
tvrdí, že poženou ty druhé k soudům 
a do věznic, než se zjistí, že všichni 
politici ledacos věděli a že všechny by 
to ve volbách poškodilo. Nutno počítat 
i s nepříjemnými trapasy jako: Proč se 
britské delegaci ztratil mikrobus pro 
jejich sportovce? Kdo vykradl šatnu 
africkým fotbalistům? Maďarská atletka 
marně hledá svoji zlatou medaili... Pro-
tistranou jsou pak nesčetně opakované 
výroky: „No comment“, „Vytvoříme par-
lamentní komisi“, „Náměstek se bude 
zodpovídat!“, „Zákon to nezakazuje“.
Skeptický občan, zkušený životem ve 
zlodějině a nemravnosti, jen mávne ru-
kou, zahodí noviny a odjede na chalupu.
Jsem pro olympiádu. Ale ať ji pořádá 
silné, sebevědomé Česko. Silné ekono-
micky i mravně. Země s tradiční, stan-
dardní demokracií, která olympijské hry 
uspořádá jako země sebevědomá, ne 
jako náplast na provinční komplexy.
Dnes, podle mě, ještě ne. Zavání mi 
to ambicemi fanouška fotbalu, který 
z tribuny volá, ať ho pustí na trávník, 
že jim to všem předvede! Má přece 
také trenýrky... 
To ostatně neplatí jen pro olympiádu. 
Představa o vykuleném světě, který 
padne na zadek, až spustíme tu naši, 
je často produktem pubertálního věku 
naší demokracie.
Ne, že bychom olympiádu nezvládli. 
Dokázali bychom to ale velkoryse? 
Bude to v rámci naší životní úrovně 
příjemné zpestření? Nebo to bude 
spojená hysterie, nepřiměřená tomu, 
co budou muset občané snášet, pří-
padně platit? Kolik členů vlády bude 
v té době trestně stíháno, abychom 
předvedli některé naše patenty celému 
světu? Neseřežou naši policisté omy-
lem nějakou sportovní výpravu večer 
ve městě? Nevjedou tiráci omylem 
na tartan, když zabloudí na ucpané 
dálnici? Ne, to snad ne! 
Proto bych počkal. Hyperaktivním bych 
navrhl: Chcete-li rozhodně velkolepou 
akci v Praze, pojďme stavět podzemní 
parkoviště, silniční radiály atd. V olym-
pijském tempu!

Jan Kraus

SVĚT PODLE KRAUSE

S olympiádou 
bych raději 
ještě počkal

„Olympiáda by mohla být vynikající záminkou ke 
vskutku historické rozkrádačce (u nás tak oblíbené).“

ZÁSAH NA KOMORU
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autoshow praha 2007

18. - 21. 10. 2007 INCHEBA EXPO PRAHA
Výstaviště Holešovice

13. ročník mezinárodního veletrhu osobních, 
lehkých užitkových automobilů, automobilového designu, 
autodílů, autopříslušenství a garážové techniky 

Společně s výstavami: Car & Audio Show, Tuning & Racing
Allroad Show, Veteran Car Show

INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
tel.: +420 220 103 475, email: v.janous@incheba.cz

www.autoshowpraha.cz

Komora 210x148,5  27.6.2007  8:33  Stránka 1

Inzerujte v časopisem úspěšných!
n  Oslovuje VIP osobnosti 

českého hospodářského 
života

n 75 000 čtenářů každý měsíc
n  Praktický průvodce světem 

podnikání

n  Obrací se na nejmocnější 
cílovou skupinu

n  Hájí zájmy podnikatelů 
v České republice

INZERCE

Praktický průvodce světem podnikání

07-08cz Komora.czMěsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 7-8 / ročník 8červenec-srpen 2007

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: S OLYMPIÁDOU BYCH RADĚJI JEŠTĚ POČKAL

Tak mladí a tak úspěšní
strana 26

Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?rozhovor s Tomášem Peterou 
strana 18

Česko – ráj filmařů!!Jak dlouho ještě?strana 50

Na počátku bylo slovo.
Ale naprosto geniální...
Rozhovor s Ivo Lukačovičem 
o internetovém podnikání, strana 10
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Projekt, jehož vyvrcholením může být nalezení 
budoucího schopného zaměstnance nebo 
zaměstnavatele, ale také externí spolupráce 
například v neziskových organizacích.

Jednoduché a užitečné
Už čtrnáctý rok funguje program, který je 
v letošním roce podporovaný státním rozpoč-
tem ČR a Evropským sociálním fondem a jehož 
princip je zdánlivě jednoduchý a pro obě strany 
i užitečný. Student předposledního či posledního 
ročníku vysoké školy případně doktorand se na 
stanovenou dobu stane stínem nejen dobrého, 
ale i osvíceného manažera nejen dobré, ale 
i progresivní firmy. Program Stínování manažerů 
zaštiťuje druhým rokem Zuzana Kubíková z Bu-
siness Leaders Fora (BLF), sdružujícího přední 
představitele domácího i mezinárodního průmyslu 
i obchodu. A ta zdůrazňuje: „Není to projekt 
určený jen rozvoji osobnosti studenta, primárně 
má být užitečný pro firmy a manažery.“ 

Tak trochu jako stáž
Jde o modernější verzi stáže, kdy student stínuje 
manažera nebo celý konkrétní tým. Tráví s ním 
téměř veškerý pracovní čas, účastní se schůzek, 
služebních cest, na jeho pokyn připravuje pracov-
ní materiály, analýzy. A manažer také rozhodne, 
kdy musí stín „zůstat sám“. „Přestože zpravidla 
se stínujícími uzavíráme dohody o zachování 
obchodního tajemství, ve výjimečných případech 
zůstávají za dveřmi. Například když jde o kárný 
pohovor se zaměstnancem, pracovní hodnocení, 
jednání o bezpečnostních otázkách či při vý-
znamných strategických obchodních jednáních,“ 
přiznává Ing. Jiří Dostál, generální ředitel Kovohutí 
Příbram, který se „stínovat“ nechává opakovaně. 
Chronologický postup je jasný: podzim – přihláš-
ky od manažerů společností a v nich požadavky 
na studenta: na jazykovou vybavenost, od-
bornost, ale i plánovaný průběh stínování. Od 
studentů zase přihlášky doplněné životopisem 
a motivačním dopisem. Následuje přijímací 
pohovor. Pokud student uspěje, nastává fáze 
„spárování“ čili sladění požadavků firmy a „stínu“, 
které vyvrcholí finálním výběrem na základě do-
mluvy obou stran. Únor až září – konkrétní termín 
stínování, které podle zkušeností Zuzany Kubíko-
vé probíhá v některých případech jako intenzivně 
čtrnáctidenní, jindy například po dvou dnech 
týdně. Finanční odměna nenáleží studentovi 
oficiálně žádná, pokud k ní dojde, je to výhradně 
na domluvě firmy se studentem. „My vždy řešíme 
otázku ubytování, stravování, cestovních nákladů 
studenta,“ říká Ing. Dostál.

Smůlu nemá nikdo
O stínování se zajímají studenti převážně ekono-
mických oborů a exaktních věd, mozaika firem je 
pestřejší – od farmaceutických společností přes 
finanční ústavy až po soukromé gymnázium. 
Přibývá zájem neziskových organizací, zájem 
státních institucí ovšem nikoli...

 Výmluvný je počet mladých zájemců o stínování. 
Podle Zuzany Kubíkové se vloni se do projektu 
přihlásilo z celé České republiky dvě stě padesát 
studentů. Letos to byl stejný počet – zájem 
ovšem mohl být akceptován jen z pražských 
vysokých škol, jelikož program BLF je v letošním 
roce určen pouze jim (firem se toto omezení 
netýká, jsou z celé ČR), což vychází z podmínek 
čerpání finanční podpory z Evropského sociální-
ho fondu. Mimopražští studenti však mají smůlu 
pouze zdánlivě – společnosti si je dokážou leckdy 
najít po předchozích zkušenostech už i samy, bez 
koordinace s projektem BLF. 

Jak vypadá praxe v praxi?
Generální ředitel Kovohutí Příbram Ing. Jiří Dostál 
se nechával stínovat už jako personální ředitel, 
pokračuje a chce v této zkušenosti pokračovat 
i nadále. První studenti zde stínovali již před sed-
mi lety, celkově se jich vystřídalo čtrnáct.
Ať už je manažer, či generální ředitel sebevstříc-
nější, čtrnáct dnů je neznámý a nezkušený 
člověk jeho mladším dvojčetem... „Samozřejmě 
přítomnost osoby ,z venku‘ kladla i na mne 
– například na poradách a jednáních – vyšší ná-
ročnost na kulturu projevu a preciznost přípravy 
a obsahu,“ přiznává Ing. Dostál. „Velmi často 
využívám ,stínů‘ i ke konfrontaci či konzultaci 
svých vlastních postupů s jejich názory a pocity. 
Například stínování v loňském roce bylo přínosné 
i v tom, že námět „mojí“ studentky se stal jádrem 
pro finální verzi naší podnikové vize.“ Simona 
Benešová, site manažerka společnosti Team 
Trackers, se nechala stínovat už potřetí: „Hodně 
času jsem věnovala výběru ,stínu‘, velký důraz 
kladu na jazykovou vybavenost, u nás je nutná 
zejména kombinace angličtiny a francouzštiny. 
Chtěla jsem ,stín‘ energičtější, aktivnější, s velkou 
dávkou nadšení.“ Shodou okolností požadované 
předpoklady pokaždé nejlépe splňovaly dívky. 
„Byly zvídavé, aktivní, ale přiměřeně. Ta zatím 
poslední byla trochu váhavá, obávala se, jestli 
neobtěžuje, musela jsem ji dodávat více sebe-
důvěry.“ Simona Benešová dala každé stínující 
na výběr: speciální osmihodinový program nebo 
celý, obvykle dvanáctihodinový, manažerský 
pracovní den. „Všechny si vybraly druhou mož-
nost,“ nešetří chválou na tento druh vzájemného 
pracovního obohacení Simona Benešová. Josef 
Neufus sám během studií absolvoval podobný 
program a je jeho zastáncem i jako generální 
ředitel karlovarského hotelu Thermal. Jestli by 
doporučil stínování i svým kolegům a známým? 
„Rozhodně, ale jen tam, kde má firma vytvořenou 
efektivní fungující interní infrastrukturu a je v tomto 
ohledu stabilní.“ V Thermalu byli letos dva stínující 
studenti, z toho jedna – Michaela Bobková – stí-
novala přímo Josefa Neufuse už krátce po jeho 
nástupu do funkce generálního ředitele.

A co na to „stín“?
Dnes už čerstvá absolventka VŠE Ing. Michaela 
Bobková se o možností stínování dočetla na 

školní nástěnce. Začátek jejího stínováni byl tro-
chu dobrodružný: „Asi půl dne jsem byla jako taj-
ný host, abych trochu zmapovala, jak to v hotelu 
chodí.“ Pak už byla s Josefem Neufusem takřka 
neustále – počínaje ranní obchůzkou hotelu přes 
porady s vedoucími manažery až po jednání 
s obchodními partnery. „Užitečné bylo i to, že 
jsem bydlela přímo v hotelu, a tudíž poznala jeho 
provoz i z druhé strany.“ Ovšem za největší přínos 
svého stínování považuje „zejména konverzační 
systém jednání, to, jak začít schůzku s obchod-
ními partnery, jak se dobrat co nejúčelněji k cíli, to 
nás škola nenaučí.“

Najdou zaměstnání i zaměstnance
Ač se občas objeví hlas zpochybňující tento 
projekt (např. student sám sebe odsoudí do 
role tichého, neiniciativního, takřka opravdo-
vého stínu a posléze má pocit, že mu dny 
s manažerem nic nedaly...), klady jednoznačně 
převažují. Patří k nim na jedné straně poznání, 
že školní teorie a praxe se mohou značně lišit, 
získání přehledu o fungování firem, o manažer-
ské práci – a také pomoc při výběru budoucí-
ho zaměstnání. 
Pro manažera přináší stínování také nové 
podněty, netradiční pohled zvenčí, nezatížený 
vnitropodnikovým mikrosvětem, neotřelé názo-
ry. A nezřídka je oboustranný přínos zpečetěn 
nalezením nového talentovaného zaměstnance 
resp. perspektivního zaměstnání v atraktivní 
firmě! Simona Benešová bere stínování jako 
manažerskou povinnost a zároveň užitečné zr-
cadlo pro vlastní práci. Podle Josefa Neufuse 
je největším přínosem pro firmu nový, neza-
tížený úhel pohledu. Shodný je i názor Jiřího 
Dostála: „Mnohdy je ten pohled navíc podlože-
ný zkušenostmi a možnostmi srovnání z praxe 
jiných organizací. A největší radost mám, 
pokud student hodlá pokračovat v zahájených 
aktivitách spolupráce třeba formou zpracování 
diplomové práce anebo již v této etapě projeví 
zájem pracovat po ukončení studia v naší 
společnosti. Zatím nám to vyšlo čtyřikrát.“

až

Stín, který 
nepřikyvuje...

DO PROGRAMU STÍNOVÁNÍ SE 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 
ZAPOJILO 33 SPOLEČNOSTÍ, 
V TABULCE JSOU UVEDENY TY, 
KTERÉ PROJEVILY NEJVĚTŠÍ ZÁJEM

DHL Expres (Czech Republic) 6–10

McDonald´s ČR 2

Eurest 4

Johnson & Johnson 4

Grid International CZ 4

KPMG Česká republika 3–4

MEDITERRA 3 a více

TNT Expres Worldwide 3

ČSOB 3

Zdroj: Business Leaders Forum

JSTE MAJITELI ČI MANAŽERY PROGRESIVNÍ, 
DYNAMICKÉ A OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI, ALE 
NESNESLI BYSTE, ABY TAKŘKA VE VAŠICH STOPÁCH 
ČTRNÁCT DNŮ VYTRVALE KRÁČEL STUDENT 
ČI STUDENTKA VYSOKÉ ŠKOLY? TAK TO S TOU 
OTEVŘENOSTÍ NEBUDE TAK DOCELA PRAVDA – VŽDYŤ 
JSTE ZŘEJMĚ JEŠTĚ NEVYZKOUŠELI STÍNOVÁNÍ 
MANAŽERŮ...
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Dnes třicetiletý absolvent Fakulty sociálních 
věd Karlovy univerzity strávil vloni čtyři měsíce 
na prestižní americké univerzitě Yale, kde byl 
vyhlášen jedním z pěti „brilantních ekonomic-
kých mozků“. Tomáš Sedláček přednáší na 
Fakultě sociálních věd a na Angloamerické 

vysoké škole a je představitelem generace, 
z níž se mnohým poštěstilo získat hned při 
prvním zaměstnání příležitost, kterou on sám 
nazývá „dream job“. V sebereflexi sobě vlastní 
přiznává, že jde o pozice, na něž by ve vyzrálé 
společnosti museli nějaký ten pátek počkat. 

V pražských ulicích ho potkáte nejčastěji na 
kole, nezřídka v obleku.

Co budou dnešní mladí lídři, kteří po-
dobně jako vy začínali nemnoho let po 
dvacátých narozeninách na významných 

JSOU MLADÍ, AMBICIÓZNÍ, 
ALE TAKÉ SVÉRÁZNÍ A ÚSPĚŠNÍ. 
PROSTĚ – NEPŘEHLÉDNUTELNÍ. 
EKONOM A SOCHAŘ. NEBOLI 
MLADÍ MUŽI Z NAPROSTO 
ROZDÍLNÝCH SVĚTŮ. JEJICH 
ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ JE 
ZALOŽENO NA PEVNÉM 
ZÁKLADĚ – DĚLAJÍ TO, 
CO UMĚJÍ: A CHTĚJÍ UMĚT 
JEŠTĚ VÍC. TAKŽE O NICH 
ZŘEJMĚ USLYŠÍME JEŠTĚ 
ČASTĚJI – TOMÁŠ SEDLÁČEK 
A JAKUB BERDYCH.

BUDOUCÍ TOP LÍDŘI
BUDOUCÍ TOP LÍDŘI

Tomáš Sedláček
– brilantní eurofil

Jsou mladí, úspěšní
a nepřehlédnutelní

pozicích, dělat v budoucnu? Mají vůbec 
kam růst? 
Pozoruji u mladých lidí, kteří na svůj věk rela-
tivně brzy obsadili místa, jež jsou v normálních 
společnostech vyhrazena starším a zkušeněj-
ším, jak je pro ně komplikované najít si další 
cíl v životě. V momentu, kdy je vaše první 
zaměstnání takové, o kterém jste ani nesnili, 
se pak těžko hledáte, přichází rozčarování 
a jistá deziluze. Na druhou stranu je dobře, že 
takové pocity nepřecházejí v cynizmus, což 
je past lidí, kteří přemýšlejí o věcech kolem 
sebe. Lidé, s nimiž se stýkám, mají pořád 
elán, který se někdy zaměňuje s naivitou. Ta 
generace je pořád nadšená, a nakonec i jistá 
míra naivity je hrozně potřebná, zejména ve 
státní sféře. Kdyby do ní totiž člověk vstupoval 
obeznámen se všemi riziky a komplikacemi, 
nehnul by se z místa.

Jaká je vaše vize, co byste rád, až budete 
jednou starý? 
Chtěl bych učit – to je takový můj sen. A umím si 
představit, že bych za pár let odjel na čas někam 
do Afriky, pokud by tam nějaká země procházela 
transformací se snahou o demokratizaci společ-
nosti a přechod na tržní kapitalizmus. Pak bych 
rád uplatnil své zkušenosti a pomáhal řešit pro-
blémy, s nimiž jsme se tady u nás také potýkali. 

Vraťme se k oné generaci mladých 
a úspěšných. Je to trend jen u nás, 
nebo podobné tendence mají i v jiných 
zemích? Je jistá dravost mladých a ona 
naivita vyhledávaná u adeptů na pres-
tižní pozice také jinde ve světě? 
Určitě se to stává, konkrétně třeba v byz-
nysu, kde mnohdy stačí bezvadný nápad, 
houževnatost a můžete být úspěšný a vydě-
lávat velké peníze. U nás ale existuje gene-
race lidí, kteří vyrostli trochu rychleji, než jak 
by ve zdravé společnosti měli, a v tom jsme 
ojedinělí. První polistopadová generace to 
měla ještě těžší. Jejich hlavní výbavou byl 
selský rozum a srdce na správném místě, 
nemohli mít ale adekvátní vzdělání, už proto, 
že šlo často o disidenty. Naše, tedy ta dru-
há generace, měla alespoň nějaké vzdělání, 
člověk si je o kousek jistější, ví, že si prošel 
teoretickým minimem, má pocit, že si to 
vyzkoušel nanečisto, a nebylo to pro nás až 
takové hození do ledové vody. Resp. bylo, 
ale alespoň s pětiminutovým kurzem plavání 
nasucho.

Jste pověstným eurooptimistou, nesle-
vil jste ze svého nadšení, neposunula 

vás praxe k euroskepticizmu?
Eurofilem jsem stále. Evropská unie je reálný 
projekt, který sice má své problémy, ale zá-
kladní myšlence je nutno věřit a podporovat 
ji. Ekonomická integrace a společná měna 
jsou jedny z mála šancí, jak může Evropa 
přežít v celosvětové konkurenci. Síla společ-
ného hlasu je dobře vidět třeba u společné 
zahraniční politiky, která Unii chybí. Tam 
se ukazuje, jak Evropa ztratila pozici, jde 
přitom o oblast, kde starý kontinent ještě po 
druhé světové válce hrál první housle. Nyní, 
po padesáti letech jsou to USA, my pouze 
přizvukujeme. Kdybychom nebyli sjednocení 
eurem, tak by nás totéž potkalo v oblasti 
ekonomiky.

Poškodilo podle vás image České re-
publiky, že jsme se vzdali termínu 2010 
pro přijetí eura?
Ano, určitě, rozhodně, stoprocentně! Každá 
země má své vize. My si během transfor-
mace naší společnosti také dávali konkrétní 
cíle, ať už to byl vstup do NATO, do OECD, 
nebo posléze do EU. Tomu všemu jsme 
dostáli, nyní ale jakoukoli dlouhodobou 
vizi, jak by naše republika měla vypadat za 
deset dvacet let, postrádám. Nevím, zda 
chceme být zemí cyklostezek, nebo zemí 
znalostní ekonomiky. Jeden z mála cílů, 
navíc opět jaksi externě importovaných cílů, 
jako všechny výše vyjmenované, jsme měli 
v přijetí eura. Bylo to předsevzetí a my jsme 
se ho vzdali, což je špatný signál nejen pro 
nás, ale i pro naše okolí. Do značné míry je 
to tedy problém psychologický. Předběhly 
nás jiné státy, a mezi nimi také Slovensko, 
před kterým jsme měli ještě před pár lety 
značný náskok. 

Jak tedy podle vás bude vypadat Česká 
republika za deset let? 
Budeme velice blízko ekonomickému 
průměru Evropské unie, přesto nebudeme 
držet prim v politickém ani ekonomickém 

dění. Myslím si, že budeme hodně těžit z tu-
rizmu, staneme se oblíbeným místem nejen 
pro krátkodobé pobyty, ale i pro ty dlou-
hodobější. Důchodci z různých zemí Unie 
zde budou trávit třeba dva tři roky. Věřím, 
že budeme hodně zelená země, industriální 
excesy z dob totality se nebudou opakovat. 
Věnovat se budeme designu a webovému 
designu, kde se kombinuje česká kreativita 
a technická zručnost, programátorství, vý-
početní technice. Budeme dělat to, co Češi 
vždycky dělali dobře, tzn. poctivou práci 
s vysokou přidanou hodnotou. Už dnes je 
každý druhý laptop v Unii smontován u nás. 
Česká republika by se mi také líbila v roli lé-
kaře Evropy. Ač si to možná mnozí nemyslí, 
naše zdravotnictví je na špičkové úrovni, jen 
je prostě příliš drahé. A ve chvíli, kdy řídíte 
auto, na které nemáte, tak ho buď prodáte, 
nebo si přiberete spolujezdce. Vozit k nám 
na léčení pacienty okolních států, je podle 
mne dobrý cíl a reálná vize, k níž ale zatím 
vede dlouhá cesta. 

Viktorie Plívová

„Ekonomická integrace 
a společná měna jsou 
jedny z mála šancí, 
jak může Evropa 
přežít v celosvětové 
konkurenci.“  

TOMÁŠ SEDLÁČEK SE VÁM VRYJE DO PAMĚTI UŽ PŘI LETMÉM SETKÁNÍ. 
JAK PRO SVOJI BARVU HLASU, TAK I VLASŮ, KTERÉ NEMUSEL KRÁTIT 
ANI VE SLUŽBÁCH VÁCLAVA HAVLA, KDE PŮSOBIL JAKO EKONOMICKÝ 
PORADCE, ANI NA STEJNÉ POZICI U DŘÍVĚJŠÍHO MINISTRA FINANCÍ 
BOHUSLAVA SOBOTKY A ANI NA SOUČASNÉM POSTU HLAVNÍHO 
MAKROEKONOMICKÉHO STRATÉGA ČSOB.

„Když je vaše první zaměstnání takové, o kterém jste ani 
nesnili, pak se těžko hledáte, přichází rozčarování a deziluze.“
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 Zjistil ale, že nikdo nebude mít odvahu je 
pro něj vyrábět, a tak se do výroby pustil 
sám. A když zjistil, že český trh jej neuživí, 
dokázal se prosadit v Evropě. Jakub Ber-
dych (36) prostě podnikl svéráznou cestu při 
šíření českého designu po světě.
A že nejde pouze o komerční úspěch, ale 
zejména o kvalitu, prokázal, když s Maxi-
mem Velčovským, dvorním talentem Qubu-
su, bez nároku na honorář citlivě zmoderni-
zovali barokizovaný kostel sv. Bartoloměje 
v Chodovicích. Tento vystudovaný sochař 
se ve vlnách českého byznysu pohybuje 
intuitivně, jak sám říká. Nežádá o státní 
podpory, prosazuje neotřelý styl a pozasta-
vuje se nad „neodvahou“ některých českých 
společností. 

Na počátku byl odvážný projekt 
– Qubus Design Studio, první autorské 
studio s takovýmto sortimentem v Čes-
ké republice...
Byli jsme v podstatě první, kdo měl obchod. 
Fungují tady například Olgoj Chorchoj a jiní, 
kteří mají také svá studia a vyvíjejí vlastní 
produkty, jejich práce je ale založena na jiné 
bázi. My jsme začali prodávat venku, a to 
poměrně sveřepě. 

Začínal jste podnikat jako velmi mladý, 
a to jako absolvent umělecké školy, 
která vás na dráhu podnikatele asi moc 
nepřipravila...
Prošel jsem jen kamenickou školou, jsem 
tedy vystudovaný sochař. Podával jsem sice 

ještě přihlášku na AVU, tam mě ale nevzali 
a později jsem to vzdal, protože jsem neu-
stále ještě pracoval. Rozhodně tedy nemám 
školu, která by mě na byznys připravila, 
zároveň si ale myslím, že odborné vzdělání 
ani není úplně potřeba. Zkušenost přichází 
odjinud.

Působíte velmi volnomyšlenkářsky, ne 
jako standardní obchodník, navíc se 
nemůžete prezentovat dlouholetými 
zkušenostmi. Nepřináší s sebou tento 
stav vedle mladistvé image někdy také 
komplikace? 

Je to problém například při komunikaci 
s lidmi, pro něž navrhujeme tady v republi-
ce. Stále tam sedí ředitelé „v letech“, kteří 
nevěří, že by z pětadvacetiletého člověka 
mohla vzejít nějaká idea, která by je mohla 
posunout. Líbí se mi to, co má nějakou 
myšlenku, proto bych tu nedokázal pouze 
stát a prodávat věci, kterým tak úplně nevě-
řím. Takže jediná možnost byla dělat to své. 

Původně jsme chtěli, aby všechny produkty 
někdo vyráběl, ale nevěřili nám, že to může 
fungovat. Takže jsme si je začali v nějaké 
kooperaci s nimi vyrábět sami.

To je poměrně odvážný krok...
V začátku jsme si říkali, že když prodáme 
pět kusů, tak na ten týden nějak vyděláme. 
Vše bylo postupné. Funguje-li obchod teď, 
neznamená to, že takhle svébytně fungoval 
vždycky. Dotovali jsme ho neustále tím, že 
jsme dělali zakázky, něco jsme designovali 
nebo opravovali. Po dvou letech jsem si do-
konce říkal, že to nemá cenu, a chtěl jsem 
to zavřít. Nakonec jsme si ale vzali půjčku, 
zkoušeli to dál a pak se to rozjelo hlavně 
venku.

České designéry tedy zachránil až 
export? 
Přesně tak. Vývoz byla jediná věc, která 
fungovala. Odbyt byl neustále, například 
v Anglii, avšak ne v dostatečném objemu. 
Zpočátku jsme neměli odvahu tam odjet, 
vyplatit čtvrtmilion a čekat, jestli to klapne. 
Pak jsme si řekli hop anebo trop... V Anglii 
nás zastupuje agent, který je také pro-
ducent, navíc je z těch mladších a jiných, 
neoslovuje tradiční velkoobchody.

Jaké státy jsou pro vás v rámci Evropy 
lukrativní? Může zde český design fun-
govat jako značka? 
Z evropských národů jsou to zejména Angli-
čané a Francouzi. Němci se příliš nechytají. 

Nemohu říct úplně stoprocentně, že by 
v zahraničí někdo náš design vnímal jako 
pevnou značku. Určitě to ale nějaký věhlas 
díky minulosti má, zejména české sklo, 
možná porcelán. 

Kdyby se naši výrobci specializovali 
i tímto směrem, je tu alespoň potenciál 
pro návrat pohaslé slávy? Společnost 
se v poslední době trochu mění...
Určitě a je to zvláštní. Myslím, že je to tou 
padesátiletou stagnací v Česku. Lidé pak 
byli hladoví a měli chuť tvořit. Dokonce to 
prý stejným způsobem cítí v Rumunsku, 
jež pomalu vstává a stalo se teď evropskou 
zemí. Je tam totožné nasazení, nejenom 
u designu, také výtvarné umění tam má jiný 
náboj než v tradiční Evropě. 

Na druhé straně jsou ale firmy, které 
se jakýchkoli změn obávají. Nedávají 
prostor novým, mladým nápadům a sor-
timent jednoduše nemění... 
Spousta továren si stěžuje, že neprodávají. 
Přitom na trh dodávají čtyřicet let starý tvar, 
jímž nejsou schopné konkurovat světu ani 
ho vystavit. Nejeví snahu jej aspoň adjusto-
vat, aby byl pro zákazníky přijatelný. Je to 
stále nějaký podivný bolševizmus a neod-
vaha. Já sám jsem navrhoval pro Preciosu, 
ale nové věci jsou v ní neprosaditelné. Jsou 
zvyklí pracovat pro určitý trh a bojí se ze 
svého směru uhnout. 

Průmyslový design má nárok na státní 
podporu, v novém programovacím ob-
dobí se objeví také Operační program 
Design. Na druhé straně se pravdě-

podobně bude rušit brněnské Design 
centrum ČR. Jaké jsou vaše zkušenosti 
se státní podporou?
Dodnes jsme o žádnou dotaci nežádali, ale 
hodně dělají česká centra, kde pracují mladí 
lidé, kteří vedle hudby a výtvarného umění pro-
pagují i design. V poslední době se také přes 
CzechTrade vytváří aliance lidí z oboru zamě-
řená na export. V podobném duchu jako to 
učinili módní návrháři. Nejsem ale s organizací 
tohoto sdružení ještě zcela smířený. Vadí mi 
například, že se k ní i následně může připojit 

kdokoli, čímž je ohrožena koncepce uzavřené-
ho celku víceméně kvalitního designu. Se zru-
šením design centra bych možná i souhlasil. 
Je to organizace, která spíše jen zaměstnává 
lidi a pro design toho moc neudělala. 

Často se objevujete v lifestylových 
časopisech, dělali jste například i výlohu 
v pražské Pařížské ulici, přesto ve vašem 
případě nelze mluvit o komerčním umění. 
Hledáte kompromisy?
Spíše se to děje samovolně. Novináři o nás 
píší, protože podobných věcí tady moc není, 
tak přijdou k nám pro něco, o čem lze refe-
rovat. Ale třeba výloha v Pařížské byl nápad 
společnosti Moët&Chandon, která tehdy oslo-
vila asi deset lidí. Naše práce se jim líbila a od 
té doby pro ně jednou za měsíc a půl děláme 
výlohu na Václavském náměstí. Samozřejmě 
jsme nikdy nechtěli být aranžéři výloh, ale oni 
nám dávají velkou volnost, takže to chápe-
me spíš jako instalaci. Zároveň je to pro nás 
propagace, protože i oni sami chtějí, aby bylo 
patrné, že je to od nás. To je ještě přijatelný 
kompromis.

Alžběta Plívová 

„Spousta továren si 
stěžuje, že neprodávají. 
Přitom na trh dodávají 
čtyřicet let starý tvar, 
jímž nejsou schopné 
konkurovat světu.“

„Nemám školu, která by mě na byznys připravila, zároveň si 
ale myslím, že odborné vzdělání ani není úplně potřeba.“

ZJISTIL, ŽE V ČESKU CHYBÍ PRODEJNA KVALITNÍHO DESIGNU, A TAK 
V ROCE 2002 ZALOŽIL QUBUS DESIGN STUDIO. ZJISTIL, ŽE SE MU NECHCE 
POUZE PRODÁVAT CIZÍ ZBOŽÍ, A TAK ZAČAL NABÍZET VLASTNÍ PRODUKTY, 
KTERÉ PRO NĚJ NAVRHOVALI MLADÍ ČEŠTÍ DESIGNÉŘI.

Jakub Berdych
– svérázný 
a odvážný

„Stále tam sedí ředitelé 
,v letech‘, kteří nevěří, 
že by z pětadvacetile-
tého  člověka mohla 
vzejít nějaká idea, která 
by je mohla posunout.“ 

BUDOUCÍ TOP LÍDŘI
BUDOUCÍ TOP LÍDŘI
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MHF PRAŽSKÝ PODZIM, KTERÝ SE 
USKUTEČNÍ OD 12. ZÁŘÍ DO 1. ŘÍJNA 
LETOŠNÍHO ROKU, VSTUPUJE UŽ 
DO SEDMNÁCTÉHO ROČNÍKU SVÉ 
EXISTENCE. JIŽ OD POČÁTKU SE 
HLAVNÍM DRAMATURGICKÝM ZÁMĚREM 
TÉTO HUDEBNÍ PŘEHLÍDKY SLOŽENÉ 
TRADIČNĚ Z 22 KONCERTŮ STALA 
ORCHESTRÁLNÍ HUDBA V INTERPRETACI 
NEJEN ČESKÝCH, ALE I ZAHRANIČNÍCH 
UMĚLCŮ. A NEJINAK TOMU BUDE 
I LETOS.

HUDEBNÍ PODZIM
HUDEBNÍ PODZIM

Hudební festival Pražský podzim je zaměřen 
především na vysokou kvalitativní úroveň 
koncertních řad a ustanovení stálé spo-
lupráce s předními evropskými orchestry. 
V současné době spolupráce trvalejšího 
charakteru probíhá se všemi orchestry 
významné rozhlasové stanice evropského 
formátu BBC, dále s významnými němec-
kými orchestry jako např. s Beethovenovým 
orchestrem v Bonnu či některými berlín-
skými ansámbly. Z dalších světově proslu-
lých orchestrů a dirigentů, kteří v minulých 
ročnících vystoupili na festivalu, je možné 
jmenovat například Izraelskou filharmonii se 
Zubinem Mehtou, Orchestr milánské Scaly 
s Riccardem Muttim nebo Orchestr Ma-
riinského divadla z Petrohradu s Valerijem 
Gergijevem (na snímku). Tento fenomenální 
dirigent se na festival v letošním ročníku 
vrátí s orchestrem Rotterdamské filharmo-

nie. Specifickým rysem hudebního festivalu 
Pražský podzim je velmi úzká spolupráce 
s ruskými symfonickými orchestry a sbo-

ry. Mezi orchestrální hosty festivalu ruské 
provenience se řadí například Čajkovského 
symfonický orchestr z Moskvy, Moskevská 
filharmonie, Ruská filharmonie, Petrohrad-
ský symfonický orchestr nebo již zmiňovaný 
Orchestr Mariinského divadla z Petrohradu 
či jiná tělesa. Další zvláštností festivalu jsou 
pravidelná vystoupení evropských rozhla-
sových symfonických orchestrů včetně 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu, 
která se odvíjejí od dlouhodobé spolupráce 
festivalu s Českým rozhlasem.

Repertoár na přání
Z dramaturgického hlediska stojí za zmínku 
poměrně neobvyklá skutečnost, a sice, že 
festival se v oblasti výběru repertoáru nejen 
snaží vycházet vstříc přáním jednotlivých 
orchestrů a zejména dirigentů, ale současně 
usiluje i o prosazování vlastních programo-

vých představ, což dokládá i fakt, že se do 
programu jednotlivých ročníků, a posléze 
též na dlouhodobý repertoár hostujících 
orchestrů, dostala i řada méně známých děl 
české hudební literatury. V této souvislosti 
je možné též zmínit i vybrané programo-
vé tradice festivalu, mezi které lze zařadit 
zahajování tohoto svátku symfonické hudby 
některým z titulů hudby české v podání 
zahraničního orchestru a také pravidelné 
uvádění Dvořákova violoncellového koncertu 
h moll na závěrečném koncertu festivalu. 
Zvláště tato tradice se těší i mezi samotnými 
violoncellisty velké oblibě, a tak jsou vypi-
sovány takřka pořadníky pro tuto čestnou 
úlohu. Doposud se v tomto titulu festivalo-
vému publiku představili takoví violoncellisté 
jako např. M. Maisky, G. Rivinius, L. Parnas, 
S. Robinson, N. Gutman, T. Mork, L. Harrell, 
A. Gerhard, R. Kirschbaum, C. Carr, A. 
Ivaškin, D. Geringas, H. Schiff, S. Isserlis 
a Jan Vogler.

Od klasiky po flamenco
V současné době dramaturgie festivalu 
zahrnuje nejvýznamnější symfonická díla od 
konce 18. století do současnosti, přičemž 
hlavní osu tvoří zejména díla skladatelů 
vrcholného klasicizmu a romantizmu. Další 
dramaturgickou linii představují operní 
recitály, koncerty složené z národní hudby 
jednotlivých evropských zemí a festival se 
rovněž nevyhýbá ani uvádění děl autorů 
20. století. Loňský ročník se například nesl 
v duchu díla Dmitrije Šostakoviče, neboť 
sté výročí skladatelova narození připadlo na 
25. září, kdy festival téměř vrcholil. Popu-
lárním specifikem festivalu se stalo uvádění 
koncertů s poněkud neotřelým „neklasic-
kým“ programem. Vzpomeňme například 
kompletní operní představení z Číny, vystou-
pení nejslavnějšího balalajkového orchestru 
z Moskvy, dále flamenková představení 
slavného Paka Peni nebo poprvé v histo-
rii promítaný slavný Chaplinův film Světla 
velkoměsta s živou hudbou. 
Letošní ročník festivalu nezatížený žádným 
významnějším hudebním výročím se ponese 
v duchu výše nastíněných obecných progra-
mových principů. Na zahajovacím koncertu 
festivalu zazní díla V. Nováka, O. Flosmana 
a J. Suka v podání Rozhlasového orchestru 
z Vídně pod taktovkou šéfdirigenta orches-
tru Bertranda de Billy a jako sólistka se 
představí česká violistka Jitka Hosprová (na 
snímku). Dalším vystupujícím tělesem bude 

domácí Česká filharmonie, která přednese 
nejprve díla francouzské a české hudby za 
řízení M. Swierczevského a se sólistkou 
Janou Brožkovou. V druhém z koncertů se 
tento přední český orchestr s dirigentem 
Alexandrem Lazarevem představí v dílech 
ruských romantiků. Novým hostem letošní-
ho ročníku bude Staatskapelle z Drážďan se 
svým šéfdirigentem Fabiem Luisim, který je 
již festivalovému publiku znám z loňského 
ročníku. Z pěveckého oboru se diváci mo-
hou těšit zejména na vystoupení sopranistky 
Clare Rutter v koncertu nazvaném Umění 
belcanta a rovněž na koncert složený ze 
sborových scén z méně známých ruských 
oper, které zazní v podání Státního sym-
fonického orchestru Ruska, Slovenského 
filharmonického sboru a ruských sólistů 

za řízení dirigenta Valerije Poljanského. 
Pomysl ným vrcholem tohoto ročníku pak 
bude opětovné vystoupení současné svě-
tové dirigentské hvězdy Valerije Gergijeva, 
který bude řídit Rotterdamskou filharmonii, 
a to na dvou koncertech složených z děl 
skladatelů Sibelia, Mahlera, Musorgského, 
Wagnera a Rimského-Korsakova. Z dalších 
významných evropských těles, které poctí 
svojí přítomností podzimní Prahu, lze zmínit 
například již téměř tradiční Bamberské 
symfoniky. Vybočením z klasické progra-
mové skladby festivalu budou pro letošní 
ročník koncerty se Symfonickým orchestrem 

Českého rozhlasu, který se nejprve předsta-
ví ve výběru filmové hudby a poté v napjatě 
očekávaném koncertu s názvem Mexická 
hudba v symfonických úpravách, kde or-
chestr doprovodí mexičtí Mariachi Vargas. 

Staronoví hosté
Spolupráce Pražského podzimu se světový-
mi rozhlasovými orchestry bude pokračovat 
historicky první návštěvou BBC National 
Orchestra of Wales či vystoupením Sym-
fonického orchestru Německého rozhlasu 
z Kolína nad Rýnem za řízení Semjona 
Byčkova. Dvěma koncerty Symfonického 
orchestru BBC ze Skotska se letošní ročník 
MHF Pražský podzim uzavře, přičemž 
zmiňovaný tradičně zařazovaný Dvořákův 
violoncellový koncert přednese v sólovém 

partu Christian Portéra za řízení dirigenta 
Ilana Volkova. 

Závěrem lze říci, že Pražský podzim tak 
bude i v letošním roce pokračovat ve své 
snaze prosazovat díla českých autorů do 
programu zahraničních hostů, představovat 
českému publiku méně známá, nicméně 
velmi kvalitní světová tělesa, hledat a nachá-
zet v hudbě 19., 20. i 21. století pozapome-
nuté či neznámé skladatelské počiny, a tak 
obohacovat hudební dění nejen v hlavním 
městě, ale i v celé České republice.

mezititulky – redakce

Geniální Valerij Gergijev 
se opět vrací do Prahy

Pražský podzim 
s tóny tradičního 
festivalu hudby

Festival vychází vstříc přáním orchestrů a dirigentů, 
ale prosazuje i vlastní programové představy
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novali jsme společnost na ANECT.“ Stačilo 
tudíž vydělávat tři roky a bylo dost prostřed-
ků na odkoupení firmy? „Hodně jsem to 
zjednodušil. Podíl slovenského spoluvlastníka 
koupil člověk, který předtím neměl s firmou 
nic společného. Vystupoval jako investor. 
Měli jsme s ním dohodu o předkupním právu 
jeho podílu. To jsme využili po dalších pěti až 
šesti letech.“

Co bylo nejdůležitější?
Co považuje Miroslav Řihák za nejdůležitější 
mezníky ve svém podnikání? „Určitě to byla 
první velká zakázka pro Komerční banku, 
kterou jsme vyhráli v konkurenci nadnárodních 
firem. Jsme technologická firma a angažujeme 
se v oblasti infrastruktury, takže úspěchy, které 
se člověku vybaví, jsou úspěchy v implemen-
taci nových technologií. V ročních, možná 
dvouletých cyklech se objevují novinky. To, 
čím vynikáme, v čem jsme dobří, je, že umíme 
velice rychle pochopit účel nových technologií 
a najít u zákazníků prostor, jak je efektivně 
implementovat. Neustále sledujeme, zda je 
implementace proveditelná. To, že věc je nová, 
není zárukou, že znamená přínos.“
Než se firma ANECT dostala na dnešní úro-
veň, kdy má přibližně dvě stě zaměstnanců, 
prošla různými obdobími. „Od fáze, kdy jsem 
všechno dělal sám, přes tu, kdy ANECT byl 
firmou jednoho muže v tom smyslu, že aniž 
bych všechno dělal, na všechno jsem ještě 
dosáhl. Pak tam bylo zajímavé období, které 
nazývám ,firma syndromu jednoho muže‘. 
To už na všechno nedosáhnete, ale spousta 
lidí si myslí, že stále o všem rozhodujete. Pak 
jsme prošli obdobím hledání, co to znamená 
řídit firmu týmem manažerů, až k současnému 
stavu, kdy management je opravdu týmem, 
který spolupracuje a dívá se dál než na několik 
měsíců dopředu.“

Také konkurence se vyvíjí
Ač je Miroslav Řihák mužem v nejlepších 
letech, mohl by si už plody své práce užívat 

někde na pláži u moře... „Kdepak, otázkou 
rentiérství se vůbec nezabývám. Potkal jsem 
spoustu lidí, kteří říkali, že smyslem podnikání 
je vybudovat firmu a pak ji prodat. Podle mne 
je smyslem podnikání vytvářet hodnoty. Že to 
má jakési ekonomické závislosti, že se u toho 
vydělávají peníze, a ty se následně investují, to 
je podle mne sekundární věc.“
Navíc – konkurence také nespí. „V počáteč-
ních dobách byl konkurentem kdekdo. Dnes 
jsou našimi konkurenty především velké 
nadnárodní firmy, integrátoři v pravém slova 
smyslu. Konkurence se mění i na trhu práce. 
Na začátku jsme měli problém vůbec najít 
lidi, kteří by chtěli pracovat pro českou za-
čínající firmu a nebáli se, že by o práci mohli 
časem přijít. Dnes jsme velmi vyhledávaná 
společnost.“

Úspěchy a neúspěchy
Při dotazu na největší dosavadní pracovní 
úspěchy se generální ředitel Miroslav Řihák 
trochu zamyslí: „Na to je docela těžké odpo-
vědět. Za úspěch považuji to, že se mi daří 
budovat společnost a vést lidi tak, že jim dává 
smysl se mnou spolupracovat.“ Na otázku 
„Co se vám nepovedlo“, ovšem, překvapivě, 
odpovídá obšírněji: „Jako firma se například už 
několik let hodně angažujeme v oblasti veřej-
ných zakázek. Za svůj neúspěch považuji to, 
že se mi nedaří přesvědčit odpovědné lidi, že 
k velkým cílům se dostanou snáze dílčími kro-
ky, které mají pod kontrolou, než opakováním 
neúspěšných velkých skoků do neznáma.“ 
Ještě konkrétněji? 
„Po mnoha letech se podařilo přesvědčit před-
chozí vedení ministerstva informatiky jakým 
způsobem vypisovat soutěže na telekomuni-
kační služby. Výsledkem takových výběrových 
řízení byly úspory řádově v desítkách procent. 
Nové vedení ministerstva od těchto soutěží 
ustoupilo a rozhodlo se pro cestu, která je od 
začátku velmi problematická a riskantní. Mož-
ná k nějakému výsledku povede, ale pochybu-
ji, že to bude trvale udržitelný rozvoj.“

Jaká bude budoucnost?
Firma ANECT má jméno, úspěchy, jaká by 
měla být její budoucnost? „Pořád nějakým 
způsobem rosteme. V poslední době jsme 
se zaměřili na efektivitu fungování. Předešlé 
období bylo charakteristické expanzivním 
růstem a hledáním modelu fungování. Stále 
více se snažíme o to, abychom dokázali 
lépe předpovídat a řídit fungování naší firmy. 
Kromě vlastního podnikání jsme se začali 
zabývat i potenciálními investicemi do spo-
lečností, které podnikají v podobném oboru. 

Rozhodli jsme se jako firma investovat do 
zajímavých technologií. Chceme působit na 
projektech v zahraničí, ať už přímo, nebo 
jako subdodavatelé. Hledáme cesty, které 
umožní ve střednědobém horizontu opero-
vat ze stávajících zastoupení v Česku a na 
Slovensku.“

Dana Rybáková

Vystudoval Elektrotech-
nickou fakultu VUT Brno. 
Pracoval jako programátor 
v České pojišťovně. V ro-
ce 1991 spoluzaložil spo-
lečnost Netic. O dva roky 
později byl u zrodu BGS 
partners CS, která se v ro-
ce 1996 transformovala do 
společnosti Anect. Získal 
ocenění Podnikatel roku 
2004. Rád sportuje – jezdí 
na kole, lyžuje, hraje golf, 
jachtaří, skáče s padákem 
a potápí se. Jeho snem je 
pilotovat vrtulník. Hraje na 
kytaru a klavír. Je ženatý 
a má dva syny.

Ing. Miroslav Řihák (44)

„Rozhodli jsme se investovat do zajímavých technologií. Chceme působit 
na projektech v zahraničí, ať už přímo, nebo jako subdodavatelé.“

„Na začátku jsme měli 
problém najít lidi, kteří 
by chtěli pracovat 
pro českou začínající 
firmu a nebáli se, 
že by o práci mohli 
časem přijít.“

MŮJ PRVNÍ MILION

„PRVNÍ VYDĚLANÉ 
MILIONY PADLY NA TO, 
ABYCH SI ZVĚTŠIL PODÍL 
VE FIRMĚ. PROTOŽE 
JSME JAKO AKCIONÁŘI 
MUSELI ŠETŘIT, 
ABYCHOM MOHLI 
KOUPIT PODÍLY, DLOUHO 
JSME NEVYPLÁCELI 
ŽÁDNÉ DIVIDENDY. 
PAK SE NAJEDNOU 
STALO, ŽE JSME MĚLI 
MOŽNOST NĚJAKÉ 
PENÍZE VYPLATIT. TY 
MOJE LEŽELY V BANCE 
TAK DLOUHO, DOKUD 
MI NEPŘIŠEL DOPIS, 
Z NĚHOŽ JSEM SE 
DOZVĚDĚL, ŽE MOJI 
BANKU KOUPILA 
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
EVROPSKÝCH BANK A JÁ 
JAKO KLIENT SE TEDY 
NEMÁM O OSUD SVÝCH 
FINANCÍ OBÁVAT.“

MŮJ PRVNÍ MILION

Neuvěřitelné! Že by byl Miroslav Řihák, gene-
rální ředitel ANECT, a. s., zapomněl, že má 
v bance peníze? „Tak nějak. Já mám rád věci 
pod kontrolou, ale tohle šlo trochu mimo. Když 
děláte práci, která vás baví, a děláte ji naplno 
a pořádně, tak se i tohle může stát...“

Když podnikání baví
Zaměstnancem vydržel být pouhý rok, teď už 
skoro patnáct let podniká v oblasti IT a firma, 
kterou vede a jejímž je spoluvlastníkem, je 
dnes důstojným soupeřem velkým nadnárod-

ním společnostem. Miroslava Řiháka podnikat 
prostě baví.
Proč vůbec začal podnikat? „Studoval jsem 
technickou kybernetiku a měl to štěstí, že jsem 
se dostal na praxi do Portugalska. Po škole 
jsem dostal nabídku jít do velké společnosti 
pracovat na softwaru. Pak přišla revoluce 
a po ní všichni zakládali nějaké společnosti. 
A v čem jiném podnikat než v tom, v čem 
pracujete... Takže jsme s kolegy založili firmu. 
Tehdy ještě nešlo o společnost ANECT, ale 
obor byl stejný.“ Podnikat s kamarády se 

často jeví jako dobrý nápad, tentokrát ale moc 
dobře neskončil a Miroslav Řihák po dvou le-
tech z firmy odešel. „Dařilo se nám, ale každý 
z nás měl trochu jinou představu o podniká-
ní, o investicích, o prioritách. Takže jsem se 
rozhodl odejít a s jedním z partnerů a jedním 
zaměstnancem jsme založili firmu jinou.“ Ta se 
pak také rozdělila, ale bez emocí, v klidu. Kdy 
vlastně vznikl ANECT?
„Původní firmu jsme založili v roce 1993, 
až v roce 1996 jsme pak odkoupili podíl od 
našeho slovenského spoluvlastníka a přejme-

„Na rentiérství 
vůbec nemyslím“
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Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

Náš FinTrik

FIREMNÍ FINANCE

TIP NA KNIHU: Time 
management
Také bojujete s pracovním vytížením a nestíháte plnit všechny úkoly? Pak je na čase udělat si pořádek a začít efektivně pracovat s tolik draho-cenným časem! Time management vám pomůže rozvinout schopnost efektivní organizace a zlepšit pracovní návyky. Poradí jak si stanovit cíle a určit priority, ale zároveň vytvořit pozitivní pracovní návyky, zamezit přetížení informacemi, najít optimál-ní způsob řešení problémů. Při sestavování publikace autor vycházel ze svých zkuše-ností lektora a manažera vzdělávání a jeho rady mohou snížit stresu a vyčerpá-ní způsobené pracovním vytížením a neefektivní organizací práce.

TIP MĚSÍCE:
Spotřební daně je možné 
přiznat už i elektronicky

Celní správa umožňuje od července 

podávat daňová přiznání ke spotřební 

dani v elektronické podobě. Tato služba 

umožní majitelům kvalifikovaného elek-

tronického podpisu vyplnění a následné 

elektronické podání daňového přiznání 

ke spotřební dani a podání k přiznání 

nároku na vrácení spotřební daně u tepla 

a zelené nafty. Elektronicky mohou lidé již 

nyní podávat například daňová přiznání 

z příjmu fyzických i právnických osob, 

a to včetně příloh. Firmy mohou elek-

tronicky podávat daňové přiznání k dani 

z přidané hodnoty. Digitální data umožňují 

jednoznačnou identifikaci pode-

pisované osoby a nepopiratelný 

původ podepsaných dat.

TIP NA FIRMU: 
Budějovický Budvar, n. p.

Budějovický Budvar, n. p., je dlouhodobě 

jedním z nejúspěšnějších potravinář-

ských podniků v ČR. Téměř polovina 

produkce míří do více než 50 zemí. Vloni 

zvýšil Budvar výstav piva o 5 % a dosáhl 

objemu 1 152 000 hl. Hrubý zisk pivovaru 

se meziročně zvýšil o 15 % na celkových 

267,2 milionu Kč. Letos získal Bud-

weiser Budvar titul „Superbrand České 

republiky“. Byl tak zařazen do prestižního 

seznamu 100 nejvýznamnějších značek 

v ČR. Podobné pocty jako u nás se 

Budvaru dostalo i v Británii, když ho 

uvedla ve svém seznamu i britská 

organizace Superbrands.

Pojištění schopnosti splácet už i pro partnera

LUKÁŠ BUŘÍK, www.finance.cz
Život přináší nečekané události. Příjemné 
i méně radostné. Pokud máte auto na leasing 
či splácíte hypotéku nebo úvěr, neočekávaná 
událost může zruinovat váš rodinný rozpočet. 
V případě smrti, plné invalidity, dlouhodobé 
pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměst-
nání dochází zpravidla k výraznému snížení 
současných příjmů. Proto není od věci sjednat 
si odpovídající pojištění, které pomůže lépe 
zvládnout a překonat tyto nečekané životní 
komplikace. Mezi ně patří i pojištění schopnosti 
splácet. Tento produkt není na trhu žádnou 
novinkou a naleznete jej v nabídkách hned 
několika finančních institucí. Společnost Cete-
lem, významný hráč na trhu spotřebitelských 
úvěrů a splátkového prodeje, rozšířila možnost 
pojištění schopnosti splácet pro své produkty 

Osobní a On-line půjčky Cetelem. Nyní se 
může pro případ nepříznivých životních udá-
lostí pojistit společně s klientem i jeho partner 
nebo partnerka. V praxi to znamená, že jsou-li 
pojištěni oba partneři, pojišťovna poskytuje 
plnění v případě pojistné události týkající se 
kteréhokoliv z nich. Pojišťovna 
tak hradí splátky úvěru jak 
v případě např. dlouhodobé 
pracovní neschopnosti 
klienta uzavírajícího smlouvu, 
tak i jeho partnera. V případě 
této nebo jiných neočeká-
vaných a nezávidění-
hodných situacích 
tak rodinné 
příjmy zůstanou 
ochráněny.

Pod tímto pojmem chápeme soukromý kapitál 
určený k založení, rozvoji nebo odkupu společ-
ností s rychlým růstovým potenciálem. Rizikový 
kapitál je součástí odvětví private equity, což je 
způsob financování firem soukromým kapitálem. 
U tohoto typu investice jde o partnerství mezi 
podnikatelem a investorem či skupinou investorů, 
kteří se stávají podílníky v příslušné společnosti. 
V případě fondů rizikového kapitálu v roli podílní-
ků vystupují jejich správci.

Investiční synergie
Cílem investora rizikového kapitálu je umožnit 
další růst menším, perspektivním společnostem 
s velkým potenciálem, které mají jen minimál-
ní šanci financovat svůj rozvoj z jiných, např. 
bankovních zdrojů. V případě venture kapitálové 
investice nejde o jednorázové poskytnutí finanč-
ních prostředků, ale jde o dlouhodobější proces 
přinášející synergický efekt v podobě spojení 
investora s rozvíjející se firmou. Nejde přitom jen 
o poskytnutí finančních prostředků, větší přínos 
má mnohdy know-how investora, jeho odborné 
znalosti a zkušenosti. 
Na rozdíl od běžného spolupodílnictví se rizikový 
kapitál liší v účasti na rozhodovacích proce-
sech, kdy investor se zpravidla podílí pouze na 
některých strategických rozhodnutích, běžný 
chod firmy ponechává na samotném podnikateli. 
Obvyklá doba, po kterou investoři rizikového ka-

pitálu působí v dané firmě, a tedy i návratnost in-
vestice, je zpravidla 3–5 let. A proč tento způsob 
financování budoucího rozvoje firmy využít? Díky 
investičnímu rizikovému kapitálu je společnost 
zproštěna od placení splátek či jiných úrokových 
nákladů. Navíc investor rizikového kapitálu je pro 
podnikatele obchodním partnerem, který se podílí 
na riziku a odměnách a svými odbornými radami 
a znalostmi může napomoci k dobrému výsledku 
hospodaření a firemnímu obchodnímu úspěchu. 
Další výhodou pro firmu, která chce k rozvoji vy-
užít rizikového kapitálu, je flexibilita a široký výběr 
možností. Ale ani financování rizikového kapitálu 
není úplně bez rizika. Stejně jako jiné investice 
i u rizikového kapitálu hrozí, že investiční záměry 
nebudou naplněny, tj. investoři se nepodílejí pou-
ze na zisku, ale v případě nezdaru i na ztrátě.

Rizikové transakce za miliardy
Zatímco v USA se ročně uzavřou zhruba dva tisí-
ce transakcí za desítky miliard dolarů, v ČR tento 
způsob investice využije jen pár firem a transakce 
se dají počítat na desítky. V současnosti u nás 
působí zhruba desítka společností zaměřená na 
oblast rizikového kapitálu. Sdruženy jsou v aso-
ciaci CVCA (Czech Venture Capital and Private 
Equity Association), jejímž prvořadým cílem je 
zvýšit pozornost a povědomí o možnostech 
rizikového kapitálu.

Lukáš Buřík

Chcete rozvíjet firmu? 

VENTURE CAPITAL. HODNĚ SE O NĚM MLUVÍ, ALE 
MNOZÍ NEVĚDÍ, CO SI POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVIT. 
ČESKÝ EKVIVALENT K TOMUTO CIZÍMU SLOVNÍMU 
SPOJENÍ JE SPEKULATIVNÍ RESP. RIZIKOVÝ KAPITÁL...
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Podnikání v EU 
usnadní evropská 
společnost

FIREMNÍ FINANCE

Evropská společnost, též evropská akcio vá 
společnost neboli Societas Europaea (odtud 
zkratka SE) je kapitálovou obchodní společ-
ností založenou evropským právem. Důvodem 
pro úpravu evropské společnosti bylo umožnit 
podnikatelům, jejichž činnost se neomezu-
je jen na regionální potřeby, provádět svou 
hospodářskou činnost ve spojení s podnikateli 
z ostatních členských států Evropské unie. 
Výhodou evropských společností je možnost 
měnit sídlo libovolně v rámci celé Evropské 
unie a využívat tak například příznivějších 
daňových podmínek v daném státu.

Potřebujete minimálně 120 000 eur
Evropská společnost je tedy další formou ob-
chodní společnosti, která může být založena 
jako právnická osoba – akciová společnost na 
území Společenství. Právní postavení evropské 
společnosti se řídí nařízením Rady EU č. 
2157/2001. V oblastech, které nejsou tímto 
nařízením upraveny, se použijí právní předpisy, 
které jednotlivé členské státy speciálně pro 
účely úpravy evropské společnosti vydaly. 
V České republice je evropská společnost apli-
kovaná prostřednictvím zákona č. 627/2004 
Sb., o evropské společnosti.
Kapitál evropské společnosti je podobně jako 
u akciové společnosti rozložen na akcie a každý 
akcionář ručí za závazky společnosti do výše ka-
pitálu, který upsal. Kapitál společnosti je vyjádřen 
v eurech a musí mít minimální výši 120 000 eur. 
Pro kapitál společnosti, jeho zachování a změny, 
pro akcie, dluhopisy a jiné obdobné cenné pa-
píry platí předpisy toho členského státu, v němž 
má Evropská společnost svoje sídlo. Toto sídlo 
musí ležet na území Společenství, a sice v tom 

členském státu, kde se nachází hlavní správa 
společnosti. Firma evropské společnosti musí 
obsahovat dodatek „SE“.

K založení evropské společnosti může 
dojít následujícími způsoby: 
•  Fúzí již existujících obchodních společnos-

tí, a to fúzí sloučením i fúzí splynutím – při 
sloučení přebírá přejímající společnost právní 
formu SE, při splynutí má tuto formu nově 
vytvořená společnost. 

•  Vytvořením holdingové evropské společnosti 
– propojenými společnostmi mohou být 
akciové společnosti a společnosti s ručením 

omezeným, které byly založeny podle práva 
některého členského státu a mají své sídlo 
a svou hlavní správu na území Společenství. 
Další podmínkou je, že minimálně dvě z nich 
podléhají právu různých členských států 
nebo měly minimálně dva roky dceřinou 
společnost podléhající právu jiného členské-
ho státu. Tyto společnosti vytvoří evropskou 
akciovou společnost vkladem svých akcií 
nebo podílů. Evropská společnost je zalo-
žena jen tehdy, pokud společníci zakladatel-

ských společností vloží v průběhu tříměsíční 
lhůty do jejího majetku takové množství akcií 
a podílů, jaké odpovídá plánem stanovené-
mu podílu jejich společnosti na SE. Společ-
níci, kteří své akcie nebo podíly do SE vložili, 
obdrží akcie evropské společnosti. 

•  Založením dceřiné společnosti – obchodní 
společnosti a právnické osoby soukromého 
i veřejného práva, které byly založeny podle 
práva některého z členských států a mají své 
sídlo na území Společenství, mohou založit 
evropskou společnost jako svou dceřinou 
společnost úpisem akcií, pokud podléhají 
právu odlišných členských zemí nebo měly 
po dobu nejméně dvou let dceřinou společ-
nost v jiném členském státu. Upsání podílů 
se potom řídí národním právním řádem 
zakládajících zemí. 

•  Změnou právní formy dosavadní akcio-
vé společnosti na evropskou společnost 
– akciová společnost založená podle práva 
některého z členských států Společenství 
a mající své sídlo i hlavní správu na území 
Společenství může změnit svou právní formu 
na evropskou společnost, pokud měla 
nejméně po dva roky dceřinou společnost 
podléhající právu jiného členského státu. 
Změna právní formy nemá za následek ani 
zrušení společnosti původní, ani založení 
nové právnické osoby. 

Pokud se firma, která působí ve více člen-
ských státech, stane evropskou společností, 
stačí, aby se zapsala jen v jednom státu, a její 
status bude uznán i v ostatních členských 
státech. Místem registrace je stát, v němž je 
faktické sídlo firmy.

Michal Ruml

KROMĚ JIŽ ZAVEDENÝCH ZKRATEK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, 
TEDY A. S. ČI S. R. O., SE V BUDOUCNU BUDEME STÁLE ČASTĚJI 
SETKÁVAT I SE ZKRATKOU ZCELA NOVOU – SE. POUŽÍVÁ SE 
PRO OZNAČENÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI. PRVNÍ SPOLEČNOST 
TOHOTO DRUHU JIŽ BYLA V ČR ZALOŽENA.

Výhodou evropských 
společností je možnost 
měnit sídlo v rámci celé 
EU a využívat příznivěj-
ších daňových podmí-
nek v daném státu
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Nebojte se zadlužit

Pořízení bytu či rodinného domku je vždy jen prv-
ním krokem při budování vlastního bydlení. Tím 
druhým, neméně důležitým a finančně náročným 
krokem je pořízenou nemovitost odpovídajícím 
způsobem vybavit. Právě k tomuto účelu slouží 
americká hypotéka. 

Jaká vlastně je?
Americká hypotéka je na rozdíl od hypotéky kla-
sické úvěrem neúčelovým. Znamená to, že vypůj-
čené peníze můžete využít libovolným způsobem 
dle vlastního uvážení. S klasickou hypotékou 
nemá však společnou jen část názvu, ale i fakt, 
že musí být vždy zajištěna nemovitostí. Právě 
způsob zajištění ji svým způsobem hendikepuje, 
ale na druhou stranu i zvýhodňuje oproti konku-
renčním úvěrovým produktům. Díky kvalitnímu 
zajištění má totiž americká hypotéka výrazně nižší 
úrokové sazby než její největší konkurent, spotře-
bitelský úvěr. Bohužel ne každý zájemce o úvěr 
má k dispozici nemovitost v osobním vlastnictví, 
kterou by mohl za tuto hypotéku ručit. O to 
výraznější je tento fakt v případě, kdy americkou 
hypotéku chcete využít na vybavení domácnosti 
a museli jste svůj nově pořízený dům či byt již 
zastavit za hypotéku klasickou. Že to vypadá 
jako neřešitelná situace? Opak je pravda. Na trhu 
již totiž existují hypotéky, které v sobě kombinují 
účelovou i neúčelovou část a jsou zajištěny jen 
jedinou nemovitostí. Příkladem je například oblí-
bená Hypotéka 2 v 1 od ČSOB. 

Lepší úroky
Kdy je lepší dát americké hypotéce přednost 
před spotřebitelským úvěrem a kdy naopak 
preferovat spotřebitelský úvěr? Těžko odpově-
dět. Záleží vždy na tom, zda máte k dispozici 
nemovitost k zajištění či jak velkou částku si 
vlastně chcete půjčit. Pokud potřebujete méně 
než 100 000 korun, pak na americkou hypoté-
ku rovnou zapomeňte. Právě stotisícová hrani-
ce je totiž minimální možnou výší, kterou většina 
bank u americké hypotéky nabízí. Oproti tomu 
spotřebitelský úvěr dostanete už od 20 000 
korun či dokonce ještě méně. Obecně lze říci, 
že americká hypotéka se hodí na pořizování 

nákladnějších investic, jako jsou právě vybavení 
domácnosti či koupě automobilu. Spotřebi-
telský úvěr je pak spíše určen na financování 
investic menších, jako je třeba koupě dovolené 
či elektroniky. V tabulce níže naleznete srovnání 
úrokových sazeb amerických hypoték na 
našem finančním trhu nabízených. Aby však 
srovnání bylo úplné, podívejme se, jak se pohy-
bují úrokové sazby u konkurenčních úvěrových 
produktů. Neúčelové spotřebitelské úvěry mají 
úrokové sazby od 8 do 15 % p. a., kontoko-
rentní úvěry kolem 15 až 17 % p. a. a za úvěr 
z kreditní karty zaplatíte cca 20 % p. a. 

mr

Rychlý růst úvěrů obyvatelstvu z posledních let pokračoval i v roce 2006

OSOBNÍ FINANCE
OSOBNÍ FINANCE

Rychlý růst úvěrů poskytnutých bankami 
našim domácnostem je v poslední době vět-
šinou českých médií svým způsobem zne-
užíván. Senzacechtivá média však v tomto 
případě hledají problém na místě, kde žádný 
není. Ptáte se proč? Ano, čísla mluví jasně 
– zadluženost českých domácností opravdu 
roste rychlým tempem, nicméně roste z níz-
ké základny a ve srovnání se západní Evro-
pou je stále nízká. Podle Zprávy o finanční 
stabilitě 2006, kterou nedávno vydala Česká 
národní banka, podíl ohrožených úvěrů na 
celkových úvěrech obyvatelstvu nejen že 
neroste, ale dokonce poprvé od konce roku 
2000 klesl pod 3 %. Přesto však nelze naše 
média za jejich „zbytečné strašení dluhem 
domácností“ jen kritizovat, působí totiž jako 
určitá prevence či „zdvižený prst“ a pomáhá 
tak před neuváženým zadlužováním. 

Většinu úvěrů tvoří hypotéky
Rychlý růst úvěrů obyvatelstvu z posledních 
let pokračoval i v roce 2006. Celkový objem 
úvěrů dosáhl k 31. 12. 2006 hodnoty 495 
mld. korun. Roční tempo růstu tak činilo 

30,4 %, což je sice ve srovnání s rokem 
2005 o 3,6 % méně, ale celkový roční 
přírůstek úvěrů byl o 20 % vyšší než v roce 
2005. Postupně se tak začíná vytrácet 
efekt velké dynamiky růstu v důsledku nízké 
počáteční základny. Podívejme se blíže na 
strukturu zadlužení. Úvěry na bydlení na 
konci roku 2006 tvořily 75 %, spotřebitel-
ské úvěry 20 %. Jak jsme již uvedli, podíl 
ohrožených úvěrů na celkových úvěrech 
obyvatelstvu klesl pod 3 %. To je způsobe-
no právě dominantním zastoupením méně 
rizikových úvěrů na bydlení.

Růst zadlužení obyvatelstva v ČR byl v roce 
2006 důsledkem aktuálního i očekávané-
ho růstu příjmů, konkurenčního boje mezi 
bankami a přetrvávajících nízkých úrokových 

sazeb. Významnou roli v poptávce po úvě-
rech na bydlení sehrála i pokračující nejistota 
týkající se budoucích cen nemovitostí. Ta 
je spojena především s nejistotou ohledně 
sazby DPH na stavební práce od roku 2008.
Určitým úvěrovým fenoménem loňského 
roku je konsolidace úvěrů, která patrně měla 
na zdravý základ zadluženosti našich do-
mácností také vliv. Při konsolidaci úvěrů jsou 
klientovi obvykle nabídnuty výhodnější úro-
kové sazby (Bawag bank) či možnost snížení 
měsíční splátky (GE Money Bank). Konku-
rence v oblasti úvěrů tak stále roste. Fakt, že 

se banky v dobrém slova smyslu „přetahují“ 
o klienty, působí proti růstu úrokových sazeb 
a tlačí na snižování poplatků. 

Michal Ruml

BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ ÚVĚRY DOMÁCNOSTEM (MLD. KČ) 
Typ úvěru 1998 2000 2002 2004 2005 2006

Bankovní úvěry na bydlení 28,7 54,4 96,9 203,6 268,4 371,3

Bankovní úvěry spotřebitelské 34,4 40,7 60,3 81,2 114 127,7

Nebankovní úvěry spotřebitelské 6,8 20,2 28 46 105 117,2

Zdroj: ČNB

SROVNÁNÍ AMERICKÝCH HYPOTÉK
Banka Název úvěru Fixace 1 rok Fixace 3 roky Fixace 5 let

BAWAG bank
Neúčelový hypoteční úvěr 
amerického typu

5,17 % 5,59 % 5,74 %

Citibank Americká hypotéka 7,15 % 7,40 % 7,76 %

Česká spořitelna Spotřebitelský hypoteční úvěr od 4,90 % – –

Česká spořitelna Hotovostní hypoteční úvěr od 6,00 % – –

ČSOB Americká hypotéka 7,05 % 7,45 % 7,75 %

GE Money Bank Americká hypotéka 5,79 % 6,39 % 6,59 %

HVB bank Majordomus speciál 4,75 % 5,16 % 5,35 %

Hypoteční banka Americká hypotéka 7,05 % 7,45 % 7,75 %

Komerční banka Úvěr Garant 7,02 % - -

Raiffeisenbank Hypotéka Universal 6,46 % 6,91 % 7,34 %

Volksbank Americká hypotéka 5,70 % 6,20 % 6,50 %

Živnostenská banka Hypoteční úvěr neúčelový 6,25 % 6,70 % 6,97 %

Zdroj: Internetové stránky bank

Když se řekne 
americká hypotéka...

AMERICKÁ HYPOTÉKA 
JE Z POHLEDU VÝŠE 
ÚROKOVÉ SAZBY 
NEJLEVNĚJŠÍM 
NEÚČELOVÝM ÚVĚROVÝM 
PRODUKTEM NA 
FINANČNÍM TRHU. 
MŮŽETE JI VYUŽÍT NA 
VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI, 
KOUPI AUTOMOBILU ČI NA 
POŘÍZENÍ NÁKLADNĚJŠÍ 
DOVOLENÉ. 

OBJEM ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH BANKAMI 
DOMÁCNOSTEM JIŽ NĚKOLIK LET ROSTE VÍCE NEŽ 
TŘICETIPROCENTNÍM TEMPEM A ZADLUŽENOST 
NAŠICH DOMÁCNOSTÍ SE TAK NEUSTÁLE RYCHLE 
ZVYŠUJE. PŘESTO PODÍL OHROŽENÝCH ÚVĚRŮ NA 
CELKOVÝCH ÚVĚRECH KLESL POPRVÉ OD ROKU 
2000 POD 3 %.
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Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 
každý občan ČR, který buď v Británii pracuje, 
nebo má alespoň dostatek prostředků, aby se 
uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. 
Povolení k pobytu potvrzuje, že daná osoba má 
plná práva svobodného pohybu v rámci EU. 
O toto povolení lze požádat podáním žádosti na 
formuláři EEC1 (ten lze získat na oddělení formu-
lářů žádostí, viz www.ind.homeoffice.gov.uk).
V Británii můžete založit tyto druhy obchodních 
společností: podnik jednotlivce (sole proprietor-
ship), společnost s ručením omezeným (private 
limited company), akciovou společnost (public 
limited company), komanditní společnost (limited 
partnership), veřejnou obchodní společnost 
(partnership) či pobočku zahraničního společen-
ství (branch).

Daňový systém
Nejpřitažlivější na britském daňovém systému je 
jedna z nejnižších sazeb daně z příjmu fyzických 
osob, nízká míra osobních daní a nízké sociální 
odvody, rozsáhlý systém daňových úlev či místní 
daně neodvíjející se od příjmů. Hlavním výběrčím 
daní je berní úřad – HM Revenue and Customs 
(HMRC). Firmy a jednotlivci se sídlem či trvalým 
pobytem ve Spojeném království zde zdaňují své 
celosvětové zisky a příjmy. Sazby daně z příjmů 
fyzických osob jsou rozděleny na nižší, základní 
a vyšší sazbu a mají progresivní charakter. Sazba 
této daně se pohybuje v závislosti na typu a výši 
příjmu od 10 do 40 procent. Zákonem o dani 
z příjmu jsou zároveň stanoveny odpočitatelné 
položky před výpočtem daně. Rozlišují se odpo-
čitatelné položky na jednotlivce a manželský pár, 
zvláštní sazby existují pro osoby starší 65 a 75 
let. Daň z příjmu právnických osob je progresivní 
a pohybuje se od 0 do 30 %. Při výpočtu zda-
nitelného zisku se používají veškeré standardní 
nástroje včetně odpočitatelných položek.
Individuální podnikatelé musí podat daňové 
přiznání nejpozději do 31. ledna. Překročení této 
lhůty se trestá pokutou 100 GBP (britských liber). 
Podnikatel musí odvádět na zdravotní a sociální 
pojištění minimálně 2,10 GBP týdně s tím, že po-

kud roční zisk před zdaněním činí 4895–32 760 
GBP, pak podnikatel odvádí dalších osm procent 
ze svého zisku. Pro všechny (tj. zaměstnance, 
zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně 
činné) platí, že pokud výše ročního zisku před 
zdaněním dosáhne částky 32 760 GBP, pak 

odvody na zdravotní a sociální pojištění činí ještě 
1 procento z částky nad tímto horním limitem.

Zvyklosti pracovního trhu
Zkušební doba nesmí překročit tři měsíce a musí 
být smluvena písemně. Zaměstnanec má nárok 

na průměrnou pracovní dobu max. 48 hodin 
týdně, 11 hodin odpočinku v kuse během 
24 hodin, přestávku v práci, pokud je pra-
covní doba delší než 6 hodin, 1 den týdně 
volno a max. 8 hodin noční práce během 
24 hodin. Legislativa nijak neupravuje délku 
přesčasů ani práci o nedělích. Zaměstnanci 
náleží nárok na 4 týdny dovolené ročně. 
Délka výpovědní lhůty při výpovědi pracovní 
smlouvy ze strany zaměstnavatele závisí na 
délce pracovního poměru daného zaměst-
nance (1 až 12 týdnů). Minimální mzda je 
odstupňována podle věku zaměstnance.

Táňa Švrčková,

podle materiálu projektu Pravidla pro volný pohyb 

služeb a usazování v EU (redakčně kráceno)

Soubor vznikl jako součást projektu Pravidla pro volný 

pohyb služeb a usazování v EU  ve spolupráci se Sva-

zem obchodu a cestovního ruchu ČR a expertů z Euro 

Info Centra Praha. Projekt byl uskutečněn za finanční 

podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce 

informování o evropských záležitostech v ČR.

OSOBNÍ FINANCE

Zatímco uhlí bylo zdrojem 
energie 19. stolení a ropa 
energií století minulého, 
budoucnost bude patřit uranu. V důsledku 
globalizace světové ekonomiky neustále 
rozšiřují své kapacity, energetická ná-
ročnost, a tedy i poptávka po energii se 
dramaticky zvyšují. Je více než jasné, že 
tento trend bude pokračovat i do budoucna. 
Odhady odborníků předpokládají, že během 
následujících 10 let vzroste poptávka o více 
než polovinu. V současnosti je sice možné 
využívat i alternativní zdroje energie, jako 
jsou voda či vítr, ovšem je otázkou, zda mo-
hou do budoucna zajistit dostatečný přísun 
energie a uspokojit rostoucí poptávku.
Vyspělé ekonomiky si uvědomují svoji 
nynější závislost na energii, především ropě 
a zemním plynu, a chtějí-li docílit energe-
tické soběstačnosti, musí bezpodmínečně 
přehodnotit dosavadní energetickou politiku. 
Řešením by mohl být právě uran, který je 
několikanásobně účinnější než fosilní paliva. 
Tato strategická surovina se tak do budouc-
na může stát zajímavou investiční příležitostí. 
Proč? Důvodem je nejen cena, která v po-
sledních letech stoupla na několikanásobek, 
a zvyšující se objemy těžby, ale především 
rostoucí poptávka po této komoditě, která 
výrazně převyšuje nabídku.
Ten, kdo chce dosáhnout zajímavého zhod-
nocení, nemusí nakupovat přímo uranovou 
tyč, ale může investovat do společností, kte-
ré s uranem přicházejí do styku, a profitovat 
z nich. Příkladem mohou být perspektivní 
společnosti vlastnící uranové doly, u kterých 
výnosnost jejich akcií během posledního 
roku dosáhla i trojciferného růstu.

Lukáš Buřík

Vývoj ceny uranu za poslední rok 
(v USD)

Zdroj: Bloomberg, Colosseum

Tip na výhodnou investici:

Uran září 
výnosy

Kdy, kam a proč?
Díky různým balíčkům a připojištěním si ces-
tovní pojištění zachovává určitou variabilitu. 
Každý si může zvolit takové parametry, 
které budou vyhovovat jeho potřebám. 
Jednotlivé druhy cestovních pojistek se totiž 
liší rozsahem krytí rizik a limitem plnění, tj. 
maximální výší částky, kterou pojišťovna 
v případě vzniku pojistné události vyplatí. Již 
před samotným sjednáním smlouvy o ces-
tovním pojištění by měl člověk vzít v úvahu 

možná hrozící rizika a kritéria, která mohou 
výši pojistné částky ovlivnit – tzn. cíl a účel 
cesty, současný zdravotní stav atd. 
Po zvážení těchto a jiných rizikových faktorů 
je dobré zvolit si pojistnou částku v dosta-
tečné výši.

Dejte pozor na výluky!
Každá pojišťovna má ve svých všeobec-
ných podmínkách tzv. výluky z pojištění, tj. 
v jakých případech je pojišťovna zbavena 
odpovědnosti a odmítá plnění. Ve výlukách 
nejčastěji narazíme na destinace či výčet 
států, ve kterých hrozí zvýšené riziko ať už 
válečných nepokojů, či terorizmu nebo na 
činnosti, které není v zahraničí radno pro-
vádět. Proto nezapomeňte před samotným 

podpisem pozorně prostudovat veškerou 
smluvní dokumentaci, abyste pak nebyli 
překvapeni. 

Pojištění i do EU? Raději ano
Cestovní pojištění není vhodné pouze na 
cesty do vzdálených destinací, ale jeho 
uzavření by měl zvážit i cestující do někte-
rého ze států Evropské unie. V zemích EU 
má sice každý nárok na nezbytnou lékař-
skou zdravotní péči za stejných podmínek 

jako místní občané. To ale neznamená, že 
zdravotní pojištění plně pokryje veškerá ri-
zika a výdaje, resp. že zdravotní péče bude 
poskytnuta automaticky a zcela bezplatně. 
V členských státech EU není výjimkou, že 
se pacienti podílejí formou spoluúčasti na 
úhradě poskytnuté zdravotní péče, jako je 
ambulantní a stomatologická péče, hospi-
talizace, úhrada léků atd. A právě z cestov-
ního pojištění je tato spoluúčast hrazena. 
Navíc ve vyspělých státech EU existuje 
mnoho soukromých zdravotnických zařízení, 
která nejsou součástí systému veřejného 
zdravotního pojištění. Cestovní pojištění 
pomůže pokrýt veškeré náklady vynaložené 
na úhradu plateb v těchto zařízeních.

Lukáš Buřík

Jednotlivé druhy cestovních pojistek se liší 
rozsahem krytí rizik a limitem plnění

Pozor na finty 
v cestovním 
pojištění

LÉTO JE V PLNÉM PROUDU A ŘADA Z NÁS SE 
POOHLÍŽÍ PO EXOTICKÝCH MÍSTECH KDE STRÁVIT 
PÁR DNÍ ODPOČINKU. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE UŽ 
DNES SAMOZŘEJMOSTÍ, ALE POZOR: NĚKDY MŮŽE 
SKRÝVAT NEPŘÍJEMNÉ PŘEKVAPENÍ.
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SERVIS

Jak podnikat 
ve Velké Británii

ZALOŽENÍ S. R. O.
Přibližná délka procesu založení s. r. o. ve Velké Británii je 18 dní. 
Přibližné náklady na založení činí 150 GBP.

krok činnost náklady trvání instituce

1.
kontrola jedinečnosti názvu 

společnosti
zdarma 1 den

Companies House/ WebCheck www.

companieshouse.gov.uk

2.

příprava společenské 

smlouvy, vyplnění formulářů 

10 a 12

cca 96 GBP 1 den notář

3.

registrace dokumentů 

o založení spol. v registru 

spol. u Companies House

50 GBP 1 den Companies House

4.
registrace k DPH na 

daňovém úřadu
zdarma 15 dní HM Revenue and Customs (HMRC)

5.

registrace k „pay as you 

earn“ – dani z příjmu 

a odvodům státního pojištění

zdarma 8 dní HM Revenue and Customs (HMRC)

6.
nahlášení se k pojištění 

odpovědnosti za škodu 
zdarma 1 den

pojišťovací společnosti: 

www.abi.org.uk/CompanyList

zdroj: WB

DO VELKÉ BRITÁNIE SMĚŘUJÍ KAŽDOU SEZONU PROUDY 
PRACOVNÍKŮ NEJEN OD NÁS. ZNAČNÝ POTENCIÁL ALE MŮŽE 
MÍT I PRO VÁS JAKO PRO ZAMĚSTNAVATELE. POKUD CHCETE 
POČÍTAT SVŮJ ZISK V LIBRÁCH, NABÍZÍME VÁM ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O PODNIKÁNÍ V TÉTO ZEMI.

Firmy a jednotlivci 
se sídlem či trvalým 
pobytem ve Spojeném 
království zde zdaňují 
své celosvětové zisky 
a příjmy

Companies House/ WebCheck www.
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PRÁVO A DANĚ

Autorská práva aneb
Za užívání se platí

Autorské právo a práva s ním související jsou 
upravena v Autorském zákoně č. 121/2000 
Sb., ve znění mnoha novelizací. Předmě-
tem autorských práv jsou tzv. autorská díla, 
přičemž autorské dílo je zákonem definováno 
jako „dílo umělecké a dílo vědecké, které je 
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora 
a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné 
podobě včetně podoby elektronické, trvale 
nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, 
účel nebo význam“.

Co ukončí jen smrt?
Autor má ke svému dílu dva druhy práv – osob-
ností a majetková. Do osobnostních práv náležejí 
právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo oso-
bovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda 
a jakým způsobem má být jeho autorství uvede-
no při zveřejnění a dalším užití jeho díla, a právo 
na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit 
svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do 
díla. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, 
jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.
Nejvýznamnějším majetkovým právem autora 
je právo své dílo užít, a to v původní nebo 
jiným zpracované či jinak změněné podobě, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, a udělit jiné osobě smlou-
vou oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci). 
Právem dílo užít se rozumějí zejména právo na 
rozmnožování díla, právo na rozšiřování originá-
lu nebo rozmnoženiny díla, právo na pronájem 
originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na 
půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, 
právo na vystavování originálu nebo rozmnože-
niny díla, právo na sdělování díla veřejnosti živě, 
ze záznamu a prostřednictvím médií.

Pozor na citace
Bez udělené licence od autora lze dílo užít 
pouze v případech stanovených zákonem, 
a to buď pro osobní potřebu fyzické osoby, 
jejímž účelem není dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchod-
ního prospěchu, nebo na základě tzv. zá-
konných licencí. Do zákonných licencí patří 
např. právo citací, právo užít dílo k úřednímu 
účelu či za účelem zpravodajství o aktuální 
události.

Obdobně jsou upravena práva s autorským 
právem související, mezi něž patří právo 
výrobce zvukového-záznamu k jeho zázna-
mu, právo výrobce zvukově obrazového 
záznamu k jeho prvotnímu záznamu, právo 
rozhlasového a televizního vysílatele k jeho 
vysílání, právo nakladatele a právo výkonné-
ho umělce k uměleckému výkonu. Výkonem 
výkonného umělce je výkon herce, zpěváka, 
hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, 
režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, 
recituje, předvádí nebo jinak provádí umě-
lecké dílo a též výkon artisty.
Autor, výkonný umělec, výrobce zvukových 
a zvukově obrazových záznamů, rozhlasový 
a televizní vysílatel a nakladatel mají nárok 

na odměnu v souvislosti s rozmnožová-
ním zveřejněného díla pro osobní potřebu 
pomocí přístroje k zhotovování tiskových 
rozmnoženin na papír nebo podobný 
podklad anebo na podkladě zvukového, 
zvukově-obrazového nebo jiného záznamu 
či rozhlasového nebo televizního vysílání 
jejich přenesením pomocí přístroje na nena-
hrané nosiče záznamu. Tuto odměnu jsou 
ze zákona povinni platit výrobci a dovozci 
přístrojů k zhotovování rozmnoženin zázna-
mů a k zhotovování tiskových rozmnoženin, 
výrobci a dovozci nenahraných nosičů 
záznamů a poskytovatelé rozmnožovacích 
služeb za úplatu. Tato odměna se platí pro-
střednictvím tzv. kolektivních správců práv, 
kteří ji pak distribuují příjemcům.

Kde je reproduktor, tam je platba
Stejným způsobem, tedy prostřednictvím 
kolektivních správců, se pak platí i odměna 
autorům za užití jejich díla sdělováním veřej-
nosti prostřednictvím médií. Povinnost platit 
tuto odměnu dopadá např. na ty, kteří šíří 
autorská díla prostřednictvím reprodukčních 
přístrojů v ubytovacích zařízeních, pohos-
tinstvích či dopravních prostředcích, resp. 
všude tam, kde příjemcem šířeného díla je 
zákazník předmětného provozu.
Nejznámějším takovým kolektivním správ-
cem je Ochranný svaz autorský (OSA), dále 
sem patří např. INTERGRAM či DILIA. K vý-
konu kolektivní správy práv autorských či 
podobných je potřeba oprávnění udělované 
Ministerstvem kultury ČR.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát

Zákon, v němž 
dnes znamená 
již včera

PRYČ JE DOBA TEMNÉHO STŘEDOVĚKU, KTERÝ NEZNAL 
COPYRIGHT. DNESKA UŽ VĚRU NEZNÁMÝ AUTOR Z LIDU 
PÍSNIČKU NESLOŽÍ ANI KDEKOLI JEN TAK NEZAZPÍVÁ... 
VŠE JE USMĚRŇOVÁNO MANTINELY Z PARAGRAFŮ POD 
NÁZVEM AUTORSKÝ ZÁKON. A TI, CO JEJ NEDODRŽUJÍ, 
SE ŘADÍ K NOVODOBÝM PIRÁTŮM.

Autor má ke svému dílu 
dva druhy práv – práva 
osobností a práva 
majetková

Realita, na kterou autorský 
zákon reaguje, se mění 
nevídaně rychle. Přicházejí 
nové technologie, které 
umožňují lépe tvořit i šířit 
autorská díla, na druhé 
straně jsou však pro autory 
a držitele práv nebezpečné 
– vždyť umožňují únik 
jejich příjmů a tak ohrožují 
existenci tvorby dalších 
autorských děl.
Funkce autorského zákona 
se mění v souvislosti s tím, 
jak se mění role duševního 
vlastnictví a informací. 
Dnes, kdy data „tečou“ 
po sítích, je stále těžší 
určit hranice tohoto 
zákona. Pro někoho 
znamená autorský zákon 
a jeho hlídání klidnější 
pohled na výpis z účtu, 
zaslouženou odměnu za 
povedené dílo, někdo 
považuje poplatky z něj 
vplývající za „výpalné pro 
autorské svazy“. A výraz 
„ochrana“ autorských 
práv za propagandistický 
termín firem vlastnících 
autorská práva. Autorské 
právo je určeno pro autory, 
spotřebitele – a byznys...
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Co finanční 
úřad „skousne“ 
a co už ne

PRÁVO A DANĚ

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
zakotvuje povinnost platit tyto poplatky, které 
jsou určeny k financování Českého rozhlasu 
a České televize. Poplatková povinnost dopadá 
v podstatě na každou fyzickou i právnickou 
osobu (s nemnoha výjimkami). Formálně se 
sice poplatky platí za vlastnictví, držbu či užívání 
zařízení technicky způsobilého k reprodukci roz-
hlasového a televizního vysílání, avšak současná 
právní úprava, účinná od roku 2005, považuje 
za poplatníka těchto poplatků každého, kdo je 
odběratelem elektřiny, ledaže tento odběratel 
Českému rozhlasu nebo České televizi písemně 
čestně prohlásí, že není vlastníkem příslušné-
ho zařízení. Za zařízením technicky způsobilé 
k reprodukci rozhlasového a televizního vysílání 
se pak považuje vše, co je takové reprodukce 
schopno – tedy i mobilní telefony, autorádia či 
počítače. Umí-li příslušné zařízení reprodukovat 
rozhlasové i televizní vysílání, poplatek se platí 
za obojí. Fyzické osoby platí poplatky za jeden 
přístroj bez ohledu na to, kolik přístrojů faktic-
ky vlastní nebo užívají, naopak fyzické osoby 
– podnikatelé a všechny právnické osoby – platí 
poplatky za každý vlastněný či užívaný přístroj. 
Poplatek se samozřejmě platí bez ohledu na 
to, zda takové zařízení je k reprodukci vysílání 
opravdu užíváno, a zcela bez ohledu na to, zda 
jeho uživatel sleduje vysílání Českého rozhlasu 
nebo České televize.

Poplatek jako skrytá daň
Shora uvedené znaky činí z rozhlasového a tele-
vizního poplatku skrytou daň, a to daň z určitého 
majetku. Jestliže jsme nuceni platit za užívání 
radiopřijímače a televizoru Českému rozhlasu 
a České televizi, aniž by bylo rozhodné, zda jsme 
diváky (posluchači) těchto vysílatelů, pak se tato 
povinná platba ani jinak vnímat nedá. Skutečnost, 

že platby jdou mimo státní rozpočet a oficiálně 
i mimo výpočty daňového zatížení, na tom vůbec 
nic nemění. Ostatně stejně, na to nahlíží Nejvyšší 
soud, a to v rozsudku, o kterém bude řeč dále.

I na pokoji se šíří dílo...
Aby toho totiž nebylo málo, při rozhodování 
v jedné trestní věci podal Nejvyšší soud výklad 
hotelového pokoje jako místa, kde dochází 
k dalšímu veřejnému šíření vysílaného díla. Tento 
názor pak Nejvyšší soud drží i ve svých dalších 
rozhodnutích. No, a protože podle Autorského 
zákona má autor díla, výkonný umělec, výrobce 
zvukových a zvukově obrazových záznamů, 
jakož i majitel dalších souvisejících práv právo 
na odměnu mimo jiné za zpřístupňování díla 
vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje 
technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či 
televizního vysílání, je např. provozovatel hotelu 
s umístěnou televizí či radiopřijímačem (ale platí 
to samozřejmě obdobně pro provozovatele 
všech zařízení a provozoven navštěvovaných 
zákazníky – restaurací, plováren apod.) povinen 
vedle televizních a rozhlasových poplatků platit 
ještě i tuto odměnu. Zde nastupují na scénu tzv. 
kolektivní správci autorských a příbuzných práv, 
např. obávaná OSA (Ochranný svaz autorský), 
která se „proslavila“ svými požadavky na úhradu 
odměn např. za písničky zpívané u táboráku či 
folklórními kroužky. S nárokem na odměnu může 
za hoteliérem přijít v podstatě každý z kolektivních 
správců disponujících oprávněním uděleným 
ministerstvem kultury.

Nemravné zpoplatnění
Tedy fakticky dochází ke zpoplatnění jednoho 
a téhož přístroje dvěma (či dokonce více, podle 
počtu dostavivších se kolektivních správců) 
povinnými platbami. Obě paradoxně musí být 
placeny bez ohledu na to, zda jsou ve zpoplat-
něném období užívané či nikoliv – u televizních 
a rozhlasových poplatků to plyne přímo ze 
zákona, u platby odměn autorům to dovodil 
Nejvyšší soud, který konstatoval, že pro po-
souzení, zda nehrazením autorských odměn za 
šíření díla prostřednictvím televizorů umístěných 
v hotelu došlo či nedošlo k naplnění skutkové 
podstaty trestného činu porušování autorského 
práva, není podstatné zjišťovat, zda hosté tyto 
televizory pouštěli, a postačí pouze zjištění, že je 
pouštět mohli.
Takto pojaté zpoplatnění je nemravné hned dvo-
jím způsobem, jednak samotným faktem dvojího 
„zdanění“ a jednak skrýváním těchto „daní“ do 
jiných právních předpisů a jiných terminologií.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát

NÁZOR 
PRÁVNÍKA:

Dvojí poplatky

Ochranný svaz autorský (OSA) je 
nejznámějším z tzv. kolektivních 
správců autorských a příbuzných práv. 
Proslul již několika „veselými“ případy, 
zde jsou ty nejpovedenější:

•  OSA, která má sama právní formu 
občanského sdružení, zakázala v roce 
2002 státní instituci Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
hudební produkci jako „trest“ za to, že 
tato státní instituce odmítla podepsat 
s OSA novou smlouvu;

•  v roce 2004 vyměřila OSA radnici 
v Děčíně pokutu 397 Kč za to, že město 
OSA 10 dnů předem neoznámilo veřejnou 
produkci spočívající ve zpěvu písní 
dětským souborem Březňáček prezidentu 
Klausovi při jeho návštěvě města; děti 
zpívaly prezidentovi mimo jiné českou 
hymnu;

•  v roce 1999 vysvětlila OSA majiteli 
restaurace ve Štětí, že pokud si někdo 
v jeho restauraci drnká na kytaru sám pro 
sebe, není nutno platit poplatky, avšak 
pokud jej bude někdo poslouchat, už 
se jedná o veřejnou produkci; hostinský 
na to reagoval vyvěšením cedule „Zákaz 
poslechu živé hudby“...;

•  v roce 1998 OSA začala vymáhat poplatky 
za veřejnou produkci čínských hudebních 
děl v čínské restauraci, a to přesto, že 
žádné čínské autory OSA nezastupovala;

•  v roce 2004 OSA vydala bez vědomí 
autora souhlas televizi Prima s užitím 
písně „Voda má, voda má rozpuštěné 
vlasy ...“ k upoutávce na díl Studna ze 
seriálu 30 případů majora Zemana; když 
se autor ozval, OSA přidala radu, aby se 
soudil s televizí...;

•  v roce 2005 OSA vymáhala peníze od 
kroměřížské pedagogické školy za dvě 
minuty reprodukované hudby pouštěné při 
slavnosti vyřazování absolventů školy;

•  OSA pravidelně vybírá poplatky za 
hudbu pouštěnou radnicemi obecním 
rozhlasem, která rámuje obecní hlášení.

 pm

Mgr. Petr Mikysek, advokát

STROHÉ JE ZNĚNÍ 
DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 
A ZELENÝ JE STROM 
ŽIVOTA – DALO BY SE 
ŘÍCI PŘI POSUZOVÁNÍ 
ROZLIČNÝCH VÝDAJŮ 
PŘI PODNIKÁNÍ, 
TEDY ZEJMÉNA PŘI 
ROZHODOVÁNÍ SE, 
ZDA JSOU TYTO 
VÝDAJE DAŇOVĚ 
UZNATELNÉ ČI NE. 
NENÍ ŽÁDNÝM 
TAJEMSTVÍM, 
ŽE NE VŽDY SE 
NÁZOR DAŇOVÉHO 
ÚŘEDNÍKA NA URČITÝ 
VÝDAJ SHODUJE 
S NÁZOREM 
PODNIKATELE.

Zákon o daních z příjmů umožňuje podnikatelům 
a firmám uplatnit jako výdaje daňové ty, které jsou 
výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Toť 
vše. Dále zákon výslovně uvádí některé výdaje, 
které – i když splňují výše uvedené kritérium 
– za daňové neuznává nikdy. Typicky se jedná 
například o výdaje na reprezentaci, tedy například 
pohoštění. Pojďme se nyní podívat na některé 
výdaje, které vévodí hitparádám sporů s finanč-
ními úřady.

Oblečení?
Otázka daňové uznatelnosti výdajů na různé 
oblečení je otázkou stejně starou, jako je daňový 
zákon sám. Celkem bez problémů je v zákoně 
upravena daňová uznatelnost tzv. pracovních 
oděvů, s kterou v praxi nebývají žádné problémy 
– jedná se například o montérky, pracovní obuv, 
pracovní rukavice atd. Spory s finančními úřady 
ale vznikají v oblasti výdajů na oblečení, které lze 
současně krom podnikání využít i v běžném ob-
čanském životě – tedy společenské šaty, obleky, 
boty atd. 
Na jedné straně zde stojí logický názor podnika-
telů, že je naprosto nemožné jednat s obchodním 
partnerem bez náležitého obleku, a proto výdaj 

na tento oblek musí být přece daňově uznatelný. 
Na druhé straně je zde však ustanovení zákona 
o daních z příjmů, které hovoří o tom, že za 
daňově neuznatelné se považují výdaje na osobní 
spotřebu, za kterou by se právě třeba společen-
ský oblek dal považovat, protože se dá nosit 
třeba v případě návštěvy divadla.
Doporučujeme postupovat v každém případě 

vždy velmi individuálně a s ohledem na přiměře-
nost. Například tedy výdaj advokáta či podnika-
tele poskytujícího finanční poradenství na oblek 
a boty lze považovat za daňově uznatelný v plné 
výši, ovšem s ohledem na časovou a hodno-
tovou přiměřenost takového výdaje – v tomto 
případě třeba jednoho obleku v běžné ceně za 
rok. Toto však neplatí u výdajů typu brýle (kromě 
pracovních) a hodinky. Tyto výdaje nedoporuču-

jeme uplatňovat jako daňové, i když pochopitelně 
nelze vyloučit situaci, že jako daňové budou 
akceptovány.

Motocykly, čtyřkolky, sportovní a luxusní 
vozidla?
U těchto výdajů nebývá zpravidla problém s jejich 
obhajobou, avšak opět záleží na podnikatelské 
činnosti a přiměřenosti takovéhoto výdaje. Lze si 
například představit výdaj na pořízení motocyklu 
u lékaře, který na něm jezdí za svými pacienty. 
Na druhou stranu však může být problém třeba 
s výdajem na pořízení čtyřkolky v obchodní firmě, 
která má kanceláře v centru velkoměsta a je 
zcela evidentní, že čtyřkolku ke svým služebním 
cestám vzhledem k poloze kanceláře a provozo-
ven používá velmi sporadicky. Co se týče spor-
tovních a luxusních vozidel, je na ně nahlíženo 
jako na běžné osobní automobily používané pro 
firemní účely.

Fotoaparáty, kamery, domácí kina, TV atd.?
U této kategorie výdajů každý pracovník finanční-
ho úřadu vždy zbystří svou pozornost. Ze strany 
podnikatele je tedy nutné prokázat, že zmíněné 
zařízení je umístěno v provozovně určené k pod-

Ne vždy se názor 
daňového úředníka 
na určitý výdaj shoduje 
s názorem podnikatele

„Veselé“ 
případy OSA
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Využívání ekonomického 
poradenství, ano či ne?

K čemu je ekonomické řízení firmy? 
Každý manager potřebuje pro řízení firmy nástroje, které mu pomá-
hají vést firmu k prosperitě. Jsou přímé nástroje řízení jako příkazy, 
porady apod. a nepřímé nástroje řízení mezi něž patří ekonomické 
řízení firmy.
Ekonomické řízení firmy obsahuje celou řadu prvků, které ve své prová-
zanosti jsou nedílnou součástí každého podnikání, jako jsou např. con-
trolling, finanční řízení, řízení nákladů, řízení oběžných aktiv, managerské 
účetnictví, investiční rozhodování, finanční analýza, hmotná stimulace ...
Controlling je koncepce řízení zaměřená na výsledek, která koordinu-
je plánování, kontrolu a informační toky, controlling je „hospodářským 
svědomím“ firmy.
Finanční řízení je zajištění vhodného způsobu financování aktivit firmy 
a zajištění maximálně efektivního využití majetku. Součástí finanční-
ho řízení může být i stanovování optimální výše jednotlivých složek 
oběžných aktiv čili co nejmenší „umrtvení“ finančních zdrojů v této 
části majetku. Zvlášť zajímavé se může jevit využití finančního řízení 
u podnikatelských seskupení.
Účinné managerské účetnictví v podstatě zahrnuje systém kalkula-
ce nákladů a výkonů zaměřené na řízení, investiční rozhodování a fi-
nanční účetnictví. Řízení nákladů je velice účinný způsob pro zlepšo-
vání výsledku hospodaření, zvlášť důležité je řízení režijních nákladů 
či využití nových metod jako jsou procesní řízení nákladů nebo řízení 
nákladů podle aktivit (ABC/M).
Finanční analýza slouží nejen ke zkoumání jevů minulých, ale také 
jako podklad pro rozhodnutí do budoucna. Systémy hmotné stimu-
lace slouží k propojování cílů firmy s cíly vnitropodnikových jednotek 
a jednotlivých pracovníků.
Uplatňování nových metod v ekonomickém řízení malých a středních 
firem jako jsou CRM, Balanced Scorecard, může být jednou z konku-
renčních výhod pro každého podnikatele.
Výše uvedené prvky ekonomického řízení jsou pro fungování prospe-
rující firmu potřebné a nezbytné. Zavádění a využívání těchto prvků 
zvláště u malých a středních podniků je časově i odborně náročné 
a odborní pracovníci v těchto firmách často nemají pro to dostatek 
prostoru. Na to, abyste ve Vašich firmách měli fungující a průhledné 
ekonomické řízení, Vám slouží ekonomické poradenství a naši eko-
nomičtí poradci. 

Jak je prováděno ekonomické poradenství ?
Nejčastější způsobem poskytování ekonomického poradenství je práce 
na řešení zadaného problému. Poradci provedou analýzu současného 
stavu, navrhnou řešení a zúčastňují se i realizace navrženého řešení, jakož 
i následného sledování výsledků realizace. V některých případech postačí 
klientovi pouze navržené řešení a zavedení si provede vlastními silami.
U malých a některých středních firem se provádí ekonomické po-
radenství jako průběžné konzultace nad vybranými ekonomickými 
problémy nebo i jako suplování práce ekonomického úseku. To platí 
zvlášť u firem, kde ekonomika prováděná vlastními silami je ztotožňo-
vána pouze s vedením účetnictví.
Jakýkoli výše uvedený způsob ekonomického poradenství zohledňu-
je při provádění našimi poradci propojenost ekonomiky a daní, eko-
nomiky a účetnictví a ekonomiky a řízení. Tato komplexnost našeho 
poradenství je jednou z předností, kvůli níž se na nás klienti obracejí 
a proč s námi celá řada firem spolupracuje již několik let.

Nakolik takové ekonomické poradenství přijde?
Odměna za poskytování ekonomického poradenství odráží kvalitu slu-
žeb a přínos pro klienta. Pokud lze výsledek poradenství kvantifikovat, 
odvíjí se velká část odměny od tohoto výsledku, neboť to nejlépe odráží 
spoluzainteresovanost poradce na realizaci navrhovaných řešení. Tato 
část je pak stanovena jako podíl na celkovém efektu, malá část odmě-
ny je stanovena paušální částkou a kryje pouze náklady poradce.
Jiný způsob stanovení odměny, nejčastěji používaný v případech, 
kdy výsledek nelze přesně určit, je pevná částka za vyřešení úkolu. 
Tato částka odráží často výši nákladů, kterou by klient vynaložil při 
jiném způsobu řešení, např. vlastními silami.
V jiných případech poskytování poradenství se používá hodinová 
sazba, která se pohybuje v sazbách 1.500 až 3.000 Kč podle ná-
ročnosti řešených problémů. Při pravidelném poradenství můžeme 
počítat s paušální sazbou 5.000 až 8.000 Kč měsíčně dle rozsahu 
poskytovaných služeb při využití služeb poradce jedenkrát měsíčně, 
při častějším využití se cena za poradenství přiměřeně zvyšuje.
Z více než 15-letých zkušeností s poskytováním ekonomického po-
radenství můžeme potvrdit, že částky použité na kvalitní ekonomické 
poradenství vždy přinesly klientům efekty mnohonásobně převyšující 
vynaložené prostředky.

Při uvažování, zda při fungování Vašich firem používat služeb poradenských společností, 
Vám jistě přijde vhod krátký rozhovor, který nám poskytl ing. Jiří Gawel, předseda 
představenstva poradenské společnosti BETA Brno,a.s.. V rozhovoru jsme mu položili 
otázky, které se týkají ekonomického poradenství.

Služby jako 
červený hadr
„Kdybychom měli sestavit žebříček nejčas-
tějších sporů v oblasti daňových výdajů, 
které vznikají mezi podnikateli a finančními 
úřady, museli bychom nutně začít u služeb 
nehmotné povahy všeho druhu. Zejména 
služby reklamní, marketingové a konzultač-
ní působí na pracovníky finančního úřadu 
jako červený hadr na býka a nutno říci, že 
často i oprávněně. Velké množství podni-
katelů totiž stále žije v iluzi, že na prokázání 
takovéto služby v nákladech stačí pouze 
faktura a smlouva a tím je vše vyřešeno. 
Pracovníci finančních úřadů však požadují 
další důkazy a jejich volba je v podstatě 
na podnikateli, neboť ten nese primárně 
důkazní břemeno. Pokud se podnikatel 
dostane do situace, že žádné jiné důkazní 
prostředky kromě faktury a smlouvy již 
nemá, nastává onen okamžik sporu. Tako-
váto situace, kdy finanční úřad opakovaně 
vyzývá k prokázání a podnikatel opako-
vaně odpovídá, že už všechno prokázal 
fakturou a smlouvou, nemůže skončit jinak 
než doměřením daně ze strany finančního 
úřadu. V praxi tedy nabádáme podnika-
tele k ostražitosti při definici smluvních 
podmínek takovýchto služeb a upozorňu-
jeme, že je třeba disponovat skutečnými 
důkazy o provedené službě již v momentě 
poskytnutí služby, a nikoli důkazy namáha-
vě shánět až při daňové kontrole, kdy se to 
již s největší pravděpodobností nepodaří. 
Přesto se s železnou pravidelností tyto pro-
blémy opakují a ve finále – pokud finanční 
úřad neudělá procesní chybu – končí 
většinou v neprospěch podnikatelů.“ 

NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY:

Karel Poch

nikání (kancelář, obchod) a že je zcela využíváno 
pouze pro firemní účely. V praxi je situace taková, 
že pokud se výše uvedené prokáže, výdaje na 
tato zařízení finanční úřad nijak nezpochybňuje.

Zahraniční pobyty, jazykové kurzy, výjezdní 
zasedání?
Tato kategorie výdajů má určitá specifika. 
Žádného ze správců daně zřejmě nijak výrazně 
nezaujme účet za dvě noci strávené v pracovním 
týdnu v hotelu v Budapešti, avšak jistě upře svou 
pozornost kupříkladu k hotelovému účtu z lyžař-
ského letoviska v Rakousku za ubytování během 
silvestrovského týdne. Samozřejmě není nijak 
vyloučeno, že i na lyžařském pobytu v Alpách 

je možno vést obchodní jednání či absolvovat 
kurz němčiny pro obchod, ale tyto výdaje na 
ubytování, cestovné atd. je třeba poměrně zkrátit, 
protože je zcela jasné, že částečně sloužily 
k osobní spotřebě podnikatele. Totéž platí u za-
hraničních jazykových kurzů – pokud je pobyt ob-

jednán u renomované jazykové školy, s daňovou 
účinností výdaje zřejmě nebude problém, ale 
třeba v případě zakoupení letního zájezdu k moři 
u cestovní kanceláře a následného zapsání se 
do jazykového kurzu až na místě pobytu je třeba 
opatřit si dostatek důkazních prostředků pro ob-
hájení všech těchto výdajů. U výdajů této skupiny 
platí samozřejmě teorie přiměřenosti dvojnásob.

Reklamní předměty, reklama, poradenství, 
zprostředkování, lobbing?
V žádné jiné z předchozích kategorií nevzniká 
tolik sporů mezi podnikateli a správci daně jako 
v této. Protože se v praxi jedná o nemalé částky 
a tyto služby jsou převážně nehmotné povahy, je 
třeba si opatřit již v průběhu poskytování těchto 
služeb všechny možné dostupné důkazní pro-
středky. Jakmile se totiž dostaví daňová kontrola 
a od poskytnutí služby uplynulo třeba již několik 
let, je důkazní situace pro podnikatele velmi 
svízelná. 
Doporučujeme tedy uchovávat na určeném místě 
ve firmě všechny reklamní předměty a materiály, 
korespondenci s dodavateli, zápisy z jednání atd. 
U služeb této nehmotné povahy je velmi obtížné 
stanovit cenu obvyklou, ale i na tuto skuteč-
nost je třeba dát si pozor. Pracovníci finančních 
úřadů mají v dnešní době velmi dobré informace 
například o cenách reklamních služeb a každé 
výraznější odchýlení od těchto cen bude zcela 
jistě předmětem jejich bedlivého zkoumání.

Karel Poch, daňový poradce

PRÁVO A DANĚ

„Správce daně 
nezaujme účet za dvě 
noci v pracovním týdnu 
v hotelu v Budapešti, 
avšak hotelový účet 
z lyžařského letoviska 
v Rakousku určitě ano.“

Když se berňák zeptá...

Každý z podnikatelů si jistě zkoušel představo-
vat situaci, že bude muset finančnímu úřadu 
zdůvodňovat nějaký daňový výdaj, který by mohl 
vzbudit zájem správce daně při kontrole. 
Co všechno je podnikatel povinen předložit 
finančnímu úřadu a kdy naopak finanční úřad 
prokazuje své závěry podnikateli? Primárně 
je povinnost dokazovat oprávněnost svých 
daňových výdajů na podnikateli. V daňovém 
řízení platí jakási „presumpce viny“. Finanční 
úřad může vyzvat podnikatele, aby prokázal 
oprávněnost jakéhokoliv z výdajů a potažmo 
oprávněnost nároku na odpočet daně z přida-
né hodnoty. Zde v praxi nastává onen kámen 
úrazu. Ukázkový příklad. Podnikatel má ve 
svých výdajích zaúčtovánu fakturu na něko-
lik stovek tisíc korun za poskytnuté reklamní 
služby, a sice za prezentaci jména své firmy na 
golfovém turnaji. Má řádně uzavřenou smlouvu 
a obdržel fakturu, kterou reklamní agentuře 
uhradil bankovním převodem. Správce daně při 
daňové kontrole vznesl na podnikatele dotaz, 
jestli může prokázat, kde a jak uvedené reklamní 
služby proběhly. Podnikatel ukázal správci daně 
smlouvu a fotodokumentaci, kde bylo viditelné 

jeho logo na golfovém hřišti. Tím považoval 
věc za prokázanou. Správce daně se však 
s těmito důkazními prostředky nespokojil a zaslal 
podnikateli výzvu, aby  prokázal, co konkrétně 
tyto služby obsahovaly, a aby přesně popsal, 
kdo konkrétně s firmou jednal, kdo a v jakém 
formátu připravoval a předával podklady k pre-
zentaci atd. V tomto okamžiku většinou nastane 
v dosud bezproblémovém daňovém řízení zlom. 
Podnikatel trvá na svém „vždyť už jsem jim 
ukázal smlouvu a fotky“. Finanční úřad však také 
stále trvá na svém. Kdo má pravdu? 
Samozřejmě finanční úřad. Pokud vyzve podni-
katele k doložení dalších důkazních prostředků, 
ten je povinen správci daně vyhovět. Pokud tak 
neučiní, riskuje pokutu a doměření daně, tedy 
vyhození tohoto výdaje z daní. 
Pokud ve lhůtě doloží vše požadované a příp. 
navrhne ještě jiné důkazní prostředky, situace se 
obrací. V tuto chvíli je míč na straně finanční-
ho úřadu, a ten musí případně prokázat, že 
v předložených důkazních prostředcích existují 
nesrovnalosti. Finanční úřad může pochopitelně 
vyzvat podnikatele k dalšímu doplnění důkaz-
ních prostředků, avšak již v souladu se zásadou 
přiměřenosti a hospodárnosti a podnikatele 
nelze jen tak do nekonečna vyzývat k prokázání 
čehokoliv čímkoliv.          kp
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Vy ještě 
nemáte jachtu? 
Neuvěřitelné!

STYL
STYL

„Zájem o jachty v posledních letech roste, 
jejich prodej stoupá zhruba o 20–30 % ročně,“ 
uvádí Vladislav Bezecný, jednatel společnos-
ti Bemex Boot. „Poměr koupených jachet 
k půjčeným je asi 1:10 000,“ doplňuje Daniel 
Guryča, majitel Navy Centra. Přesné statistiky 
však neexistují, hlavním problémem je definice 
jachty. „Pokud počítám pouze lodě, které jsou 
spuštěny natrvalo na moře, předpokládám, že 
se počty nových lodí všech značek pořízených 
v České republice pohybují v několika desít-
kách ročně,“ dodává Bezecný.

Od sportovních po luxusní
Nejprve se tedy rozhodněte, za jakým účelem si 
jachtu pořizujete. Toužíte po vzrušení? Vsaďte 
na sportovní řady – například Hunter 25 (od 

670 tisíc Kč) – nebo na francouzské linie sériově 
vyráběných lodí Dufour. Zajímá-li vás originál, 

poohlédněte se u firmy Wauquiez. Podle zá-
kladních modelů Pilot Salon 40 a 47 vám vyrobí 

jedinečný lodní šperk (od 7 milionů korun). 
Představujete si dovolenou s přáteli na Jadranu 
nebo delší pronájem? Jachty Cyclades patří 
na českém trhu mezi nejprodávanější. Jedno-
duše se ovládají, udržují a mají poměrně nízké 
náklady při vysokém pohodlí. Nejlevnější a také 
nejprodávanější typ tzv. Bavaria Cruiser 30 se 
dvěma kajutami a 6 lůžky seženete již za 1,4 
milionu Kč, nejnovější model Vision 50 se vejde 
do 5,6 milionu Kč. Dobrý poměr cena – výkon 
nabízí i polská loděnice Delphia Yachts nebo 
turecká Egeyat, která se specializuje na menší 
exempláře. Mezi nejprodávanějšími „prcky“ 
u nás vede typ Skippi 650 cruiser – 6,5 metru 
na délku pro 2 až 4 osoby za 450 tisíc Kč. 
Milujete-li ovšem luxus, zalovte ve francouz-
ských vodách nebo v řadě Oceanis od Be-

V Evropě si jachty 
pořizují manažeři, 
bankéři či movití lidé 
hlavně kvůli odpočinku, 
v USA je důkazem 
moci, prestiže 
a tučného konta

neteau. „Ačkoliv i zde volí privátní majitelé až 
v polovině případů typ Cyclades,“ upřesňuje 
Vladislav Bezecný. 
Cena jachty závisí na její velikosti – laicky 
řečeno, čím delší, tím dražší. „Plachetnice 
Benetau, což je loď dlouhá šest a půl metru, 
prodáváme od zhruba 700 tisíc do 20 milionů 
korun při verzi devatenáctimetrové,“ uvádí 
Vladislav Bezecný. Odhad Daniela Guryči 
je střízlivější: „Již za půl milionu lze sehnat 
slušnou jachtu.“ Oba však shodně doporučují 
se před koupí detailně informovat o tom, co je 
v ceně. Většina firem totiž nabízí jachty s roz-
dílnou základní výbavou. Někde po provedení 
transakce můžete ihned začít brázdit vlny, 
jinde musíte dokoupit motor nebo plachty. 

Zaplatit a vyplout!
Pokud nevlastníte jachtu, ale chtěli byste 
strávit dovolenou na vodní hladině, můžete 
si ji pronajmout. Kde? Od nejznámějšího 
a nejlevnějšího Chorvatska (od 5000 Kč za 
osobu a týden) přes vzdálenější Řecko (od 
7600 Kč) až po tropický Karibik (od 30 800 
Kč). Do přístavu pohodlně přicestujete autem 
nebo letadlem, přesednete na připravenou 

loď a plavba může začít! Lze si pronajmout 
i kapitána, vlastníte-li však námořní průkaz, 
postavte se za kormidlo sami. 
Na Orlík se specializuje Yacht Club Barrandov 
– za pronájem sportovní Soliny 27 zaplatíte 
v hlavní sezoně 2500 Kč za den. Na vlastní 
jachtě vyrazte třeba na Slapy, Lipno, Vltavu 
nebo Labe. 

Pronajměte své plavidlo
Málokdo si může dovolit strávit na palubě ce-
lou sezonu, proto část roku svou jachtu přes 
zprostředkovatelské agentury pronajímá. Jako 
předmět zisku ji lze zanést do nákladů a ode-
číst z daní. V Česku je nejznámější společnost 
Kiriacoulis SA (www.vltava-yacht.cz), která 
se postará o veškerý servis; od koupě přes 
přezimování až po přípravu na vyplutí. Vy si vy-
berete loď a týdny, kdy ji chcete mít pro sebe. 
Výhodou je, že kromě počáteční investice nic 
neplatíte, ani za nic neručíte. Volit můžete ze tří 
programů financování.
První – zaplatit loď celou, po dobu charterové-
ho programu dostáváte garantovanou částku 
jako podíl na výnosu (podle typu a umístění od 
6,5 do 11 % z ceny lodě ročně) bez ohledu na 
konkrétní hospodářský výsledek. 
Například za jachtu Bavaria 37 kotvící v Chor-
vatsku dostáváte každý rok 10 % ceny, během 
kontraktu na dobu pět a půl roku vám jachta 

vydělá 55 % ceny. Roční výnos se liší podle 
typu jachty a domovského přístavu, nejnižší je 
6,5 % ročně za Greenland 34 v Itálii nebo Kari-
biku. Za jeden kontrakt vyděláte třetinu ceny. 
Chcete-li své peníze rychleji zpět, pronajmě-
te jachtu jen na tři a půl roku. Za Bavarii 37 
v Chorvatsku získáte ročně 12 % a celkový 
výnos 42 %, pokud ji pronajmete třikrát za 
sebou, získáte 26 % ceny jako zisk.
Můžete zaplatit pouze polovinu ceny a zbytek 
se doplatí z provozu lodi. Platí pravidlo, že čím 
kratší kontrakt, tím více investujete na začátku 
(zhruba 50–77 % z ceny).
Třetí možností je úplná kontrola nad finanč-
ní stránkou pronájmu. Sice platíte servis 
kolem pronájmu, ale získáte veškeré výnosy 
z provozu a větší možnost vlastního rozhodo-
vání. Tento typ se hodí pro lidi s duší hráče, 
protože finanční bilanci lze dopředu jen těžko 
odhadnout. Na druhou stranu můžete vydělat 
více než v předchozích případech a jachtu 
častěji využívat. 
Po celou dobu pronájmu za ni neplatíte DPH. 
Lodě jsou pojištěny na plnou hodnotu své 
ceny většinou u společností Pantaenius, 
Ethniki Hellenic nebo Lloyds, včetně pojištění 

proti vandalizmu nebo teroristickým útokům. 
Před vyplutím si však sjednejte pojištění pro 
záchranu na moři. Již přijmutí vlečného lana se 
totiž platí!

Proč v Evropě a proč v USA?
Jachting se liší na obou stranách oceánu 
– zatímco v Evropě si jachty pořizují manaže-
ři, bankéři či movití lidé za účelem odpočinku 
a nového způsobu dovolené, ve Spojených 
státech jde především o moc, prestiž a pe-
níze. Doložit své postavení a vliv nemůžete 
lépe než podle přísloví „Owning a yacht will 
sink your financy.“ Od určité finanční hladiny 
jachtu mít musíte. Muži se zde setkávají 
na pracovních schůzkách, vlivné rodiny 
domlouvají sňatky svých potomků. Obeplou-
vají nejznámější města v Evropě či na jezeru 
Michigan. Také v Evropě již podnikatelé obje-
vili kouzlo strategického plánování na palubě. 
Utužují zde pracovní kolektiv či poznávají 
konkurenci na tzv. manažerských jachtách. 
Například manažeři Mountfieldu mohou na 
„podnikovou rekreaci“ také na firemní jachtu 
v Chorvatsku. Na jachtu vyplouvající z pří-
stavu na Ibize zval svého času k jednáním 
své obchodní partnery tehdejší šéf Chema-
polu Václav Junek. A následovníků má dnes 
nepochybně hodně...

Kristina Šemberová 

Slušnou jachtu lze koupit už za pět set tisíc, 
nebo také za dvacet milionů korun... 

JACHTAŘSKÁ 
ETIKETA

•  Na palubu nevstupujte bez vyzvání. 
Byť byste byli hostem kapitána, pokaždé 
ho požádejte o dovolení. Jelikož jachta 
nemá zvonek, musíte se zeptat z břehu. 

•  Nepřípustné jsou divoké, hlasité večírky, po-
kud jachta kotví v marině vedle ostatních lodí.

•  Na lodi se neťuká při přípitku, protože 
cinkot sklenek by budil kamarády 
námořníky, kteří na mořském dně spí svůj 
věčný sen a bylo by jim líto, že nemohou 
být s námi.

•  Pravidlo platné od vydání britského 
královského dekretu z 19. století, kdy byly 
stropy kajut nízké a muži při náklonu lodi 
padali: i na zdraví královny se pije v sedě. 

•  Na lodi nepískejte, přivoláte tím vítr a bouře.
•  Prádlo nesušte za plavby, protože na lodi 

smějí vlát jen vlajky – a to také pouze 
přes den. 

•  Ale hlavně – nikdy neodporujte kapitánovi!

OD BIKIN 
PO VEČERNÍ RÓBY

Pro pobyt na jachtě potřebujete pouze plavky 
a nepromokavou bundu, ale toužíte-li po 
speciálním vybavení, zalovte u firem Plastimo 
(bundy od 7500 a kalhoty od 750 Kč), TBS 
nebo francouzské Aigle (bunda od 3500 Kč, 
kalhoty od 4000 Kč a holinky od 1590 Kč). 
Obecně platí, že na jachtu byste se měli 
obléknout sportovně a ležérně. 

V Americe je nezbytností pro pány tričko 
s vyhrnutým límečkem, pro dámy bikini 
a večer róba a lodičky. Nikdy nevstupujte 
na jachtu ve venkovních botách! Výjimku 
lze udělat u nového páru s bílou podrážkou, 
pokud to kapitán dovolí. Nikdo nechce mít na 
světlé palubě černé šmouhy...

MÍT JACHTU – TO UŽ DÁVNO NENÍ VÝSADOU BOHATÝCH 
MILIARDÁŘŮ, KTEŘÍ SI NA NÍ UŽÍVAJÍ SE SVÝMI HVĚZDNÝMI 
MILENKAMI. POD VZDOUVAJÍCÍMI SE PLACHTAMI 
MŮŽETE STRÁVIT POKLIDNOU DOVOLENOU S RODINOU, 
ADRENALINOVOU JÍZDU S PŘÁTELI NEBO NA JEJÍ PALUBĚ 
ORGANIZOVAT VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ČI PRACOVNÍ SCHŮZKY, 
PŘIČEMŽ NÁKLADY NA JEJÍ POŘÍZENÍ SI ODEČTETE Z DANÍ...
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Nepodceňujte 
odlišnosti jednání 
s Němci

ETIKETA

Žijeme v představě, že my, Evropané, sdílíme 
velmi podobné hodnoty, zásady a standar-
dy, zásadní odlišnosti se prostě neočekávají, 
především u sousedních kultur, jako jsou Němci 
nebo Rakušané. Omyl! Odborník na německou 
obchodní kulturu, profesor Ivan Nový, má letité 
zkušenosti s vedením mezikulturálních seminářů 
ve firmách, jako jsou Bosch, Siemens či Škoda 
Auto. Podle něj problémy začínají už mnohem 
dříve, než se obě strany osobně setkají.

Než zasedneme k jednacímu stolu 
„Německá strana požaduje ve značném časo-
vém předstihu podrobný plán prvního setkání 
se spoustou detailních informací. Nedivte se, 
když vám z německé firmy pošlou harmono-
gram jednání s rozpisem div ne na minuty, 
i když má k setkání dojít třeba až za rok. 
Němci se snaží předem řešit všechny možné 
– a často i nemožné – problémy, které mohou 
nastat. Proto posílají další a další e-maily s řadou 
dotazů, upřesnění atd. Vždy se jedná o věcné 
a konkrétní záležitosti. Vyžadují informace, 
které česká strana mylně chápe jako zbyteč-
né omezování. Z německé strany nic nesmí 
být ponecháno náhodě, improvizace nemá 
prostor,“ vysvětluje Ivan Nový.

Uvolněte místo odborníkovi!
„Výběr osob, které se mají poprvé setkat, 
vychází především z odborných znalostí nut-
ných pro navázání obchodního vztahu, nikoliv 
z jejich pracovní pozice,“ zdůrazňuje profesor 
Nový. „Řídící pracovníci nezdůrazňují svůj vyšší 
post, diskuze je otevřená, konkrétní, konečné 
rozhodnutí respektuje názory podřízených 

a v okamžiku, kdy se k němu dospěje, je 
jednoznačně závaznou normou.“ Zároveň 
profesor Nový varuje: humor do obchodního 
jednání nepatří! „Ušetřete si vtipy, které mají 
„odlehčit atmosféru!“

Když Češi mlží...
Velmi citlivým bodem je zcela odlišné chování 
obou kultur v případě konfliktu: „Češi se co 
nejdéle snaží vyhnout problému, především 
jeho přímému označení. Vnější signály o tom, 
že něco není v pořádku, lze opět vyčíst z kon-
textu. Neodpovídáme obratem, nepozveme 
někoho na jednání, vyhýbáme se přímé kon-

frontaci... Německá strana není schopná tyto 
informace dešifrovat a očekává přímou osobní 
debatu a otevření problému, aby se mohl 
řešit. Nepřímé náznaky v kontextu vnímá jako 
pasivitu a neochotu problém vyřešit. Pocity 
nejsou pro Němce důležité, důležitá jsou fakta 
a především snaha najít co nejrychleji společné 
řešení, “ vysvětluje Nový.

O práci jen v práci
Česká strana, která vidí svou silnou stránku 
především ve flexibilitě a ve schopnosti im-

provizace a která si hlavně cení přátelských 
a neformálních vztahů, bývá zaskočena 
německým přísným oddělováním pracov-
ních jednání a volného času. „Nejlépe to 
můžeme ilustrovat na návštěvě restaurace 
po skončených obchodních rozhovorech. 
Němečtí partneři ukončili jednání a chtějí se 
bud‘ připravovat na další den, nebo se jen 
pořádně vyspat. Češi naopak očekávají, že 
když se s pivem v ruce všichni více sblížíme 
a uvolníme, vyřešíme snáze i body, které se 
nám zatím vyřešit nepodařilo. Na to však 
Němci neslyší a dál než k výměně dílčích 
nepřímých informací o postojích a názo-
rech partnerů nedojdete. Lépe se navzájem 
poznáte, ale vaše otázka, kolik má váš 
obchodní protějšek v Německu dětí, bude 
považována za nevhodnou. Sport je naopak 
velmi přijatelným tématem ke konverzaci,“ 
radí Nový.

Čas nemá čas!
Pokud uspějete a navážete úspěšný obchodní 
vztah, určitě časem dojde i k osobnímu sblíže-
ní a k výměně osobních informací. Pochopíte 
také rychle, že velká sebejistota Němců není 
automaticky založena na vlastním sebehod-
nocení, ale je spíše snahou přesvědčit o svých 
nemalých pracovních schopnostech a důvěry-
hodnosti. 
Nejdůležitější hodnotou německé obchodní 
kultury je čas. Čím důležitější je úkol nebo oso-
ba, se kterou jednáte, tím více času vám vše 
zabere. Nezapomeňte: v Německu víc než kde 
jinde platí, že dochvilnost je nade vše!

Marcela Žebrakovská

„Z německé strany nic 
nesmí být ponecháno 
náhodě, improvizace 
nemá prostor.“

Mezi českými obchodníky panuje názor, že školení 
v „business culture“ a komunikaci s jinými kulturami jsou 
potřeba pouze před jednáním s partnery z exotických zemí. 
Před cestou do zámoří se připravují už jen ti prozíravější. 
A Německo? Nad tím většina obchodníků mávne rukou. 
K jejich velké škodě! 

Jiná na molech, 
jiná v civilu

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní stylistky: „Červené triko 
dokazuje, že Diana nemusí odmítat ani výrazné barvy. Nepodléhá 
však iluzi, že perfektní figura snese všechno. Oceňuji také to, že 
respektuje harmonii vystupování a oblékání – při její otevřenosti 
a bezprostřednosti by romantický ,obal‘ působil pitoreskně. 
Diana zřejmě ví, co chce – v životě i v šatníku.“

DIANA KOBZANOVÁ (25) PATŘÍ OD ROKU 2001, KDY 
ZÍSKALA KORUNKU MISS ČESKÉ REPUBLIKY, K NAŠIM 
NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM MODELKÁM. NESPOKOJILA 
SE VŠAK SE ZAŘAZENÍM DO KATEGORIE ŽEN, U NICHŽ 
ROZHODUJÍ HLAVNĚ IDEÁLNÍ MÍRY. 

Je také produkční Miss Eurosport, hlavně však chce uspět jako 
moderátorka: má svůj pořad na rádiu Frekvence 1 a bude opět 
moderovat noční show třetí řady VyVolených televize Prima.

MŮJ STYL

A také by si mohla otevřít butik s džínami, má jich v šatně 
desítky. Vlastně nemohla… „Já se jich nerada zbavuji, kupuji 
si nové a trpělivě vyčkávám, kdy dostanu chuť navléknout si ty 
dřívější. Jinak si kupuji poměrně málo věcí, raději však dražší.“ 
Výjimku tvoří specialita modelek, které Diana také podlehla: 
„Jednou za čas si nakoupím i deset obyčejných triček nebo 
tílek bez potisku, v mnoha barevných provedeních, tzv. ,na 
lítačku‘. Prostě pro situace, kdy nevadí, že mi na ně ukápne 
kečup či balzamikový ocet, což skoro nejde vůbec vyprat.“

„V civilu se líčím jen minimálně – stačí řasenka, tvářenka, 
lesk na rty či jen obyčejný jelení lůj. Ke kadeřnici musím 
každé tři týdny, vlasy mi rostou hrozně rychle, na kos-
metiku nechodím, žel, vůbec. Protože já bych nejraději 
šla v ten moment, kdy se mi nečekaně naskytne volno, 
objednávat se předem – na to já prostě nejsem.“

Mimo předváděcí mola vyznává Diana sportovní styl, potkat ji v civilu 
můžete nejčastěji v džínách, bavlněném triku (většinou značky Re-
play), v teniskách či v létě v obuvi typu flip flop (neboli „vietnamkách“, 
ovšem nejčastěji od Diora). Klíče od auta (upřednostňuje velké SUV, 
které promění za jízdy v kancelář, občas se projede ve sporťáku) 
hledá v pořádné „brašně“ nejlépe značky Vuitton. Do ní se hravě 
vejde také flakon parfému od Stelly McCartney. A to vše v barvě 
tmavě modré, černé či pastelové, nikdy v křiklavě oranžové či světle 
modré. „Nikdy mě neuvidíte ani v batikovaném triku, rozevláté sukni 
či v halence s volánky. Na romantiku prostě nejsem.“

Nepotrpí si ani na doplňky. „Když třeba 
dostanu dárek, například náušnice, nosím 
je pořád, dokud se mi líbí.“ Jinak žádná 
bižuterie, a když zlato, tak jen bílé. Hodinky 
také jen výjimečně, pokud ano, tak ovšem 
ze sbírky těch vzácných, které má „v truhle“ 
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SLEDUJETE V KINĚ FILM ZAHRANIČNÍ PRODUKCE, NECHÁVÁTE SE 
UNÉST DĚJEM I „OBRÁZKY“ – A NAJEDNOU VÁM BLESKNE HLAVOU: 
„TOTO MÍSTO PŘECE ZNÁM. VŽDYŤ JE TO NEDALEKO...“ JAK BY 
NE – VŽDYŤ SE NATÁČELO V ČESKU! TOM CRUISE, BEN KINGSLEY, 
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT, MATT DAMON, SEAN CONNERY, WESLEY 
SNIPES, BRUCE WILLIS, ROMAN POLANSKI, MORGAN FREEMAN, 
TERRY GILLIAM I DALŠÍ – HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMOVÉHO NEBE SI 
U NÁS PROSTĚ PODÁVAJÍ DVEŘE. NEBO PODÁVALY?

REPORTÁŽ
REPORTÁŽ

Česko – filmařský ráj.
Jak dlouho ještě?

Prahu a Českou republiku začali objevovat 
zahraniční filmaři na začátku 90. let. Tenkrát bylo 
možné natáčet takřka kdekoliv – neexistovala 
téměř žádná omezení, vše bylo nesrovnatelně 
levnější a od začátku tu byli k dispozici zkušení 
filmoví profesionálové. Ti měli na co navazovat, 
protože už v období před rokem 1989 se v bar-
randovských studiích ročně točilo několik desítek 
filmů na vysoké technické a filmařské řemeslné 
úrovni. Brzy po roce 1989 se český filmový prů-
mysl stal pevnou součástí globálního trhu.

Američané (stále) v Praze
Po roce 2000 se postupně zvyšovaly ceny. 
Důvodem nebyl jen ekonomický růst, ale 
i změna kurzu koruny vůči euru a především 
americkému dolaru. I proto už je natáčení 
především pro americké produkce relativně 
dražší než dříve. Z hlediska objemu zakázek ve 
filmovém průmyslu ale dlouhodobě tvoří zahra-
niční filmové projekty každoročně minimálně 
třetinu obratu, zhruba polovinu tvoří reklamní 
zakázky a zbytek česká filmová tvorba.
Image českých filmařů je spjata s názorem 
– vysoká kvalita práce za přijatelnou cenu. 
„Především u projektů, které vyžadují nákladné 

stavby, dekorace, výpravu, početný komparz, 
není cena rozhodujícím faktorem. Je zkrátka 
levnější postavit londýnskou čtvrť na Barran-
dově než ve studiích v Londýně nebo jinde 
v západní Evropě. V poslední době se u nás 
realizují zejména takové zakázky. Zahraniční 
partneři oceňují, že čeští spolupracovníci se 
nebojí navrhovat levnější nebo funkčnější 
řešení, čímž šetří práci i náklady,“ říká Ludmila 
Claussová z Czech Film Commission.
Podle ní se velká americká studia jako napří-
klad Universal, Fox, Paramount, Disney a jejich 
produkce vracejí k nám natáčet celkem pravi-
delně, v menší míře i některé německé nebo 
francouzské firmy, protože při předchozích 
zakázkách tu byly velmi spokojené s místními 
spolupracovníky. Vrátil se i americký nízkoroz-
počtový film Hostel, který se v Česku natáčel 
v roce 2005 a jeho pokračování Hostel II. pak 
loni. Podobně i produkce prvního dílu Letopisů 
Narnie (Chronicles of Narnia), jehož část se 
točila v Česku, a nyní se v barrandovských 
studiích natáčí pokračování Letopisů Narnie: 
Princ Caspian.

Film je průmyslové odvětví...
V České republice vyrostl za uplynulých 17 
let zásluhou soukromého sektoru velmi silný 
filmový průmysl, a to bez podpory ze strany 
státu nebo státních institucí. Teď se ale vlivem 

vnějších okolností dostává do situace, kterou 
sám nevyřeší. Zakázek prozatím moc neubývá, 
takže se může zdát, že není potřeba nic řešit. 
Ale ostatní země, resp. jejich vlády, nespí, uvě-
domují si, že filmový průmysl poroste. Finanční 
a daňové pobídky se tak již stávají realitou i ve 
filmovém průmyslu. A to pro české filmaře pra-
cující pro zahraniční produkce rozhodně není 
důvod k optimizmu. „V posledních dvou letech 
se výrazně mění situace na světovém trhu, 
a to nás ohrožuje,“ varuje Ludmila Claussová. 
Byť nejsou české firmy ochotné zveřejňovat 
objem zakázek, ročně projdou tímto odvět-
vím tisíce milionů korun. To ostatně potvrzuje 
i studie, kterou nechalo vypracovat Minis-
terstvo kultury ČR ve spolupráci s Českou 
filmovou komorou v roce 2006. Podle ní je 
dopad filmového průmyslu na ekonomiku 
jasně prokazatelný. Zahraniční producent utratí 
nejen určitou sumu bezprostředně na zajištění 
výroby filmu, ale patří k tomu i vedlejší výdaje 
– za ubytování, stravování atd.. „Už nyní se 
ukazuje, že pobídky nejsou pro investory nebo 
producenty bezvýznamné. Některé projekty, 
o kterých se uvažovalo, že by se realizovaly 
u nás, nám utekly, například Spielbergův film 

Mnichov nebo Hellboy II, jehož první díl se 
přitom točil v Praze před třemi lety,“ dodává 
Ludmila Claussová. 
Pokud se tedy nevyřeší systém pobídek, které 
už řada jiných států zavedla, ostatní země 
nás podle odborníků lehce předhoní. „Nikdo 
nechce po státu obrovské investice a budová-
ní infrastruktury. U nás jde jen o instituciona-
lizaci investičních pobídek, které jsou v jiných 
průmyslových odvětvích běžné, i pro filmaře. 
Je potřeba oddělit filmový průmysl od kultury 
a umění. Potřebujeme, aby vláda ukázala, že 
o filmový průmysl stojí,“ vysvětluje Ludmila 
Claussová.
Zářným příkladem podpory zahraničních 
filmařských aktivit je Maďarsko, kde je princip 
fungování pobídek jednoduchý: 20 % nákladů 
na film, které zahraniční producent v této zemi 
skutečně utratí, může ve formě daňového cer-
tifikátu nabídnout ke koupi kterékoli maďarské 
firmě, která si tuto částku může odečíst jak 
z daní, tak i z daňového základu. Zahraniční 
filmová výroba se za dva roky platnosti systé-
mu zčtyřnásobila. O podobných stimulech se 
uvažuje i v pobaltských státech, v Polsku nebo 
Rumunsku. 
„Na ministerstvu kultury se vypracovává nový 
zákon o kinematografii, který by měl řešit i po-
bídky pro zahraniční produkce na podobném 
základě, jaký je v Maďarsku. Věcný obsah při-
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„Je zkrátka levnější postavit londýnskou čtvrť 
na Barrandově než ve studiích v Londýně 
nebo jinde v západní Evropě.“
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pravila pracovní skupina složená ze zástupců 
filmařů, jejich profesních sdružení, distribu-
torů a dalších zainteresovaných subjektů. 
Paragrafové znění by mělo být předloženo 
vládě v říjnu,“ vysvětluje prezident Asociace 
producentů v audiovizi Pavel Strnad. 
„Při přípravě zákona vycházíme z tezí 
filmařské obce. Problematika nepřímé pod-
pory kinematografie a fiskálních stimulů je 
předmětem jednání se zástupci ministerstva 
financí, neboť jejich zavedení by muselo být 
v souladu s připravovanou reformou veřej-
ných financí,“ říká mluvčí Ministerstva kultury 
ČR Marcela Žižková. Podle ní by mohl zákon 
začít platit od ledna 2009, i když nyní nelze 
odhadnout délku legislativního procesu.

... a proto potřebuje pobídky
Že se, pokud jde o vstřícnější podmín-
ky v jiných zemích, nejedná jen o planá 
varování, potvrzuje Veronika Finková ze 
společnosti Etic Films: „V dubnu loňského 
roku jsem byla v Los Angeles na jednání se 
Sony Television o filmu The Company, který 
se mohl podle mých zkušeností z velké části 
realizovat v Praze, ale odpověď producen-
ta byla jednoznačná - 20procentní úleva 
v Maďarsku rozhodla o tom, kde se bude 
natáčet. Jen za poslední rok nás odmítlo pět 
zahraničních produkcí právě kvůli absenci 
pobídek, zkrátka to pro ně nebylo výhodné.“
Ještě v roce 2003 se u nás točilo relativně 
hodně projektů, dnes už jich spousta od-
chází do Budapešti nebo do Berlína. „Karta 
se obrátila, musíme producenty aktivně 
přesvědčovat, aby nám dali vůbec šanci na 
srovnání s jinými potenciálními konkurenty, 
aby si nechali od nás udělat rozpočet na 
natáčení v Česku. K tomuto kroku se do-
pracujeme jen u čtvrtiny z nich, ostatní námi 
oslovení producenti nás odmítnou s tím, že 
jsou již rozhodnuti jet natáčet jinam,“ popi-
suje aktuální situaci Veronika Finková. 
Bez odezvy na českém trhu nezůstaly ani 
pobídky, které zavedlo od začátku letošního 
roku Německo. Zatímco dříve převažo-
valy podle Filipa Heringa ze společnosti 
Wilma Film při podnikání a spolupráci se 
zahraničními evropskými produkcemi spíše 
výhody pro obě strany, v posledních letech 
se to obrací v nevýhody. „Největšího počtu 
zakázek a největších obratů jsme dosahovali 

především před vstupem do Evropské unie. 
Svým způsobem byly některé věci složitější 
právě proto, že jsme v Unii nebyli, ale pro 
zákazníky bylo finančně velmi výhodné točit 
u nás. Vstup do EU pro nás a především pro 
naše zahraniční partnery znamenal zdražení 
zakázek, protože se začala účtovat DPH. 
Daň se sice podle zákona zahraničnímu 
producentovi vrátí do šesti měsíců, ale 
vezmeme-li v úvahu, že v rozpočtu musíte 
počítat například s tím, že 14 milionů korun 
musí jakoby přebývat na pokrytí DPH, není 
to zanedbatelná částka, i když ji nakonec 
dostanete zpátky,“ vysvětluje Filip Hering. 
Pokud se jedná o film z kterékoli západo-
evropské produkce, který není náročný 
na komparz, stavby, dekorace, například 
o detektivku ze současnosti, natáčení u nás 
se už tak nevyplatí. „Když k tomu připočte-
me německý sofistikovaný systém podpory 
podnikání ve filmové branži, stáváme se 
pro evropské produkce méně zajímavými 
partnery. Tato oblast zůstává stranou, třeba 
i proto, že podle mnoha lidí je nezařaditelná, 
a žádné systematické podpory se u nás 
zatím nedočkala,“ dodává Filip Hering. 

Mohli jsme mít Valkyrii
Německé podpůrné programy jsou určeny 
pro všechny filmaře bez rozdílu, zda jsou 
domácí nebo cizí. Pokud splní podmín-
ky, například že zakázka zaměstná určitý 
počet nebo podíl německých pracovníků, 
mají nárok na 20procentní dotaci z celého 
rozpočtu. Do Německa se tak v posled-
ních letech dostávají projekty, které by se 
za stejných technických podmínek mohly 
realizovat u nás. A i když jsou ceny a mzdy 
v Německu vyšší, ve výsledku se díky dotaci 
náklady dostanou na srovnatelnou úroveň 
jako u nás. V těchto týdnech se připravuje 
ve studiích poblíž Berlína – v Babelsbergu 
– velkofilm Valkyrie o nezdařeném atentátu 
na Hitlera, v němž hlavní roli hraje Tom Cru-
ise. „To je jeden z projektů, o jehož realizaci 
v České republice se původně uvažovalo,“ 
podotýká Veronika Finková. 
Vedle toho se i jednotlivé spolkové země 
snaží přilákat jak německé, tak i zahraniční 
produkce, a to formou různých gran-
tů. „Paradoxně tak dochází i k tomu, že 
například mnichovský producent natáčí 

látku s mnichovskou tematikou ve studiích 
v Horním Vestfálsku, protože tam získal grant. 
Ale konečný efekt je, že v současné době ně-
mecké produkce točí převážně doma a u nás 
zakázek ubývá,“ říká Filip Hering.

Peníze znamenají moc
Trh se v současné době proměňuje, ale roz-
hodně nelze říci, že by skomíral. Výrazně uby-
lo projektů s menšími rozpočty (film s celko-
vým rozpočtem 20 milionů dolarů, u kterého 
se předpokládá, že se u nás při jeho realizaci 
utratí například třetina, tedy zhruba sedm 
milionů dolarů). Většina z nich se přesunula 
do levnějších destinací, některé americké pro-
dukce naopak natáčejí ve Spojených státech. 
„Řada amerických států totiž nabízí výhodné 
podmínky filmařům, třeba v podobě daňových 
úlev nebo odpočtů, podobně jako v Evropě. 
Od několika významných amerických produ-
centů mám potvrzeno, že už pro ně přestává 
být finančně zajímavé točit u nás nebo vůbec 
v Evropě, pokud třeba v Novém Mexiku mají 
pobídku ve výši 25 procent odečitatelných 
z nákladů na film,“ říká Veronika Finková. 
Do Prahy v posledních letech přicházejí 
takové americké velkofilmy, které chtějí točit 
v Evropě a mají dostatek financí, že se mohou 
rozhodovat mezi Prahou a Londýnem, nikoli 
mezi Prahou a Budapeští nebo Bukureští. 
V cenovém poměru Londýn – Praha je šance 
získat velké projekty, ale takových je podle 
Veroniky Finkové ročně poměrně málo. Navíc 
pokud zůstanou podmínky nastavené tak, jak 
jsou dnes, budou se u nás točit jen skuteč-
ně velké projekty, náročné na výpravu. To 
potvrzuje i Pavel Strnad: „Trend posledních 
tří let ukazuje, že se u nás budou realizovat 
především větší zakázky, které vyžadují vysoký 
standard služeb – kvalitní štáby a infrastruktu-
ru. K odlivu dojde v oblasti projektů s nižším 
objemem investic.“ To ale nemusí být výhod-
né, jak by se mohlo zdát. „Už dnes často 
jednají tito zákazníci z pozice moci a často si 
vyjednávají velmi nadstandardní podmínky, 
které jsou pro české dodavatele nevýhodné. 
Diverzifikace a konkurence projektů, která 
tu ještě v současné době relativně je, zmizí,“ 
vysvětluje Veronika Finková.

Agent 007 byl soběstačný
Nelze přesně říci, kolik procent Čechů se podílí 

na natáčení zahraničních filmů. Každá zakázka 
je podle filmařů v tomto ohledu individuální. 
Například na natáčení poslední bondovky Ca-
sino Royale, kdy se v českých médiích neustá-
le zdůrazňovalo, že agent 007 točí u nás, se 
vedle britsko-americké produkce podílelo jen 
velmi málo českých spolupracovníků. U jiných 
projektů jsou Češi součástí štábu i na poměr-
ně významných pozicích. Většina lidí v obo-
ru jsou živnostníci. Možná i proto není film 
chápán jako rovnocenný jiným průmyslovým 
odvětvím, kde jsou většinou lidé zaměstnaní, 
fungují silné odbory nebo lobbistické skupiny. 
Pokud by zkrachovala velká továrna s 2500 
zaměstnanci, znamenalo by to problém 
minimálně pro úřady práce v okolí, kterým by 
přibylo 2500 nezaměstnaných. Zanikne-li ale 
produkční firma, nezaměstnanost v regionu to 
rozhodně neovlivní. Už nyní někteří z filmař-
ských profesí odcházejí za prací do zahraničí 
– například kameramani, osvětlovači, vedoucí 
výroby nebo maskéři. 

Reklama na reklamy?
V oblasti filmové produkce reklam je situace 
výrazně odlišná. V tomto oboru nefungují 
žádné pobídky nebo daňové odpočty. Hned 
od začátku 90. let se u nás začal reklamní 
filmový byznys rozjíždět, a to nejen kvůli níz-
kým cenám a dobré kvalitě, ale – stejně jako 
u filmů – i kvůli zajímavým lokacím. I když se 
může stát, že časem se nejvytíženější lokace 
„okoukají“, ale stále se ještě poměrně velká 
část reklam točí i ve studiu; stavby a dekorace 
se u nás ještě dlouho budou vyplácet. „Ne-
dokážu odhadnout, jaký vliv na zakázky bude 
mít zavedení eura u nás, zda se díky tomu 
nepřiblíží ceny na úroveň západní Evropy, to 
by mohlo znamenat úbytek práce,“ říká Filip 
Sirový ze společnosti Armada Films.
V současné době se v Česku točí reklamy 

pro agentury a produkční firmy nejen z celé 
Evropy, ale i ze Spojených států amerických, 
Japonska, Jižní Koreje nebo v posledních 
letech i z Číny. „V souvislosti s razantním 
rozvojem čínského trhu se rozvíjí samozřejmě 
i reklamní průmysl, poptávka je především po 
režisérech a kameramanech ze západních 
i českých produkcí. U nás se pro čínský trh 
točí reklamy na zboží vyráběné buď v Evropě, 
nebo ve Spojených státech – auta, elektroni-
ka, kreditní karty, kuriózně málokdy na čínský 
produkt,“ vysvětluje Filip Sirový. 
V poslední době se sice objevují zahraniční 
produkce, které nakonec dají přednost reali-
zaci zakázky v jiné zemi, a to právě ve chvíli, 
kdy je rozhodující jen cena. Řada reklam se 
točí v Rumunsku, ale i v zemích bývalého 
Sovětského svazu. „To ale neznamená, že 
bychom měli méně práce. Řekl bych, že 
v posledních letech se točí minimálně stejně, 
možná i o trošku více,“ dodává Filip Sirový. 
Podle něj poptávka po reklamních spotech ze 
strany klientů jak z českého, tak i zahraničního 
trhu, je zatím natolik stabilní, že spíše popírá 
názory na přesycenost diváků reklamou. 
„Na druhou stranu je možné, že se reklama 
postupně bude vyvíjet jiným směrem než 
nyní, kdy se většinou upíná ke zviditelnění 
konkrétního produktu nebo značky, a půjde se 
spíš cestou nějakého kreativního příběhu, na 
jehož konci se dozvíte, že vám ho „přinesla“ 
konkrétní firma. Domnívám se, že reklamních 
zakázek rozhodně nebude ubývat, spíše se 
bude měnit jejich obsah a způsob zpracová-
ní,“ uzavírá Filip Sirový. 

Gabriela Středová

REPORTÁŽ
REPORTÁŽ

PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DOPAD PRODUKCE ZAHRANIČNÍCH FILMŮ NA ČESKOU EKONOMIKU V ROCE 2004
Přímá investice Nepřímá a INDUCED Celkem

Objem produkce 
(výše investice)

160 mil. USD 160 mil. USD 320 mil. USD

Zaměstnanost (ekvivalent 1 prac. místa 
s plným úvazkem po dobu 1 roku)

4850 4850 97 000

Podíl na HDP 68 mil. USD 68 mil. USD 136 mil. USD

Daňové odvody 28 mil. USD 28 mil. USD 56 mil. USD

Zdroj: Economic Impact Study of the Film Industry in the Czech Republic. Olsberg, SPI. March, 2006

VIDĚLI JSTE JE?

JAKÉ ZAHRANIČNÍ 
FILMY SE U NÁS 
TOČILY:

•  Mission: Impossible (USA, 1996)

•  The Peacemaker (USA, 1997)

•  Les Fleurs d’ Harrison 
(Harrison’s Flowers (FR, 2000)

•  From Hell (USA, 2001)

•  The Affaire of the Necklace (USA, 2001)

•  Bad company (USA, 2002)

•  Blade II (USA, SRN, 2002)

•  Hart's War (USA, 2002)

•  The Bourne Identity (USA, SRN, 2002)

•  XXX (USA, 2002)

•  The League of Extraordinary Gentlemen 
(USA, SRN, ČR, VB, 2003)

•  Hellboy (USA, 2004)

•  A Sound of Tunder (USA, SRN, ČR, VB)

•  Doom (USA, ČR, 2005)

•  Everything Is Illuminated (USA, 2005)

•  Hostel (USA, 2005)

•  Last Holiday (USA, 2005)

•  Lord of War (USA, 2005)

•  Oliver Twist (VB, FR, ČR, 2005)

•  The Brothers Grimm (USA, VB, ČR, 2005)

•  Casino Royale (USA, VB, ČR, SRN, 2006)

•  La Môme (La vie en rose) (FR, ČR, VB, 2006)

•  The Illusionist (USA, 2006)

•  The Pink Panther (USA, 2006)

LETOS SE U NÁS 
TOČILO NAPŘ: 

•  Der rote Baron (SRN)

•  The Brothers Bloom (USA)

•  The Chronicles of Narnia: 
Princ Caspian (VB/USA)

•  Wanted (USA)

•  Babylon AD (USA)

V PŘÍŠTÍM ROCE 
SE BUDE TOČIT:

•  Salomon Kane (FR, VB, ČR)

•  Faubourg 36 (FR)

VÝVOJ OBRATU ČESKÉHO FILMOVÉHO PRŮMYSLU DLE ASOCIACE 
PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (V MIL. KČ)
Rok 2003 2004 2005

Zahraniční filmová produkce 5024 1542 1961

Reklamní produkce 2371 2107 2048

Na natáčení bondovky 
Casino Royale se 
vedle britsko-americké 
produkce podílelo jen 
velmi málo českých 
spolupracovníků
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... a v civilu

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

nejširší výběr služeb – od kadeřníka, maséra přes 
bazény, cvičení až po výživu a restaurace.“ 
Klubové členství je prostě na vzestupu, lidé 
chtějí být součástí klubu, patřit do nějaké 
klubovou kartou privilegované skupiny, jejímž 
hlavním cílem, alespoň u většiny, údajně už 
není kult těla bez odpovídající duše, ale nao-
pak – harmonie obou. 
 A jsou i připraveni za to platit. Průměrná cena 
za hodinu s osobním trenérem se pohybuje mezi 
třemi až pěti stovkami. „Pokud je trenérova způ-
sobilost podložena vzděláním, servisem ve více 
oblastech – což zatím na rozdíl od Portugalska, 
Číny nebo Japonska nenabízí moc osobních 
trenérů v Česku – cena se pohybuje v přepočtu 
kolem tisícovky korun. A to je rámcový strop 
i u nás,“ říká osmadvacetiletý Libor Hrubý, který 
přiznává, že mimořádně trénoval i za tři tisíce (ale 
už moc přiznávat nechce, že s dětmi postižený-
mi mozkovou obrnou z pražského Jedličkova 
ústav třeba slaňuje na vozících bez nároku na 
honorář).

Zpátky k vytíženým
Vraťme se ale k těm, kteří jsou připraveni si za 
zdraví a formu platit vzhledem k omezeným 
časovým možnostem takřka neomezenou sumu: 
„Právě manažeři, lidé z byznysu, vědí, že úspěšný 
musí i vypadat úspěšně a funkčně. Tudíž potře-
buje relaxovat, uvolnit mysl, zapracovat na svém 
těle,“ pokračuje Libor Hrubý, k jehož klientům 
patří špičky ve svých oborech, lidé z vedoucích 
postů firem nadnárodních i ryze českých. „Pro lidi 
nadmíru vytížené jsou důležité relaxační metody 
od jógy přes různá dechová cvičení. Většina 

z nich neumí odpočívat a my je můžeme učit jak 
tělo vypnout a donutit je odpočívat. K nejčas-
tějším problémům patří správné držení těla, ale 
také naučit klienta jak zpomalit čas. Odstranit 
u manažerů rychlý běh v hlavě, kdy mozek jede 
v šílených rychlostech, naučit zvolnit – to jde 
těžko,“ vyzrazuje Libor Hrubý.
Motivace prvního kroku mířícího za trenérem 
je individuální – tou nejčastější je „shodit kila“. 
Manažeři se chtějí cítit lépe, být výkonnější. Tato 
rovnice prý prokazatelně funguje. 
Další cíle jsou různorodé: „ Někdo chce stíhat 
tempo svých odrostlých dětí například při 
cyklovýletech. Jistý manažer se chce dostat do 
takové formy, aby mohl za čtyři měsíce pokořit 
Mont Blanc.“

Největší problém – čas
Není těžké uhodnout, co je největším problémem 
manažerů v souvislosti s návštěvou fitness zaří-
zení kteréhokoli typu – čas. A to by se mělo cvičit 
i několikrát týdně... „Fixní termín si domlouváme 
hodně dopředu, ve chvíli, když ještě diáře nejsou 
plné. Jinak manažeři cvičí většinou ráno, před 
odchodem do práce, nejčastěji mezi sedmou 
a jedenáctou. Znám ale i muže z kategorie nej-
movitějších, ovšem také nejpracovitějších, a ten 
vyžaduje termín od páté hodiny ranní.“ 
Ke klientům, jejichž výdrž Libor Hrubý obdivuje 
a přístupu si váží, patří jistý vrcholový manažer 
jisté velké a úspěšné firmy: „Je po infarktu, má 
kýlu a cukrovku. Navíc mu je šedesát! Ale ví, že 
pokud chce být v rámci možností co nejzdravější 
a stále úspěšný, musí cvičit!“

až

TROJSKOK DO PODNIKÁNÍ
Ještě jí tleskali, ještě jí fandili, ale Šárka 
Kašpárková už přemýšlela, zda bude jednou 
sportovní manažerkou. Návštěva kama-
rádčina přítele, u něhož spatřila relaxační 
přístroj, však její plány změnila.
„Nevěřím zázračným přístrojům, kde se člověk 
snad ani nehne, ale je přesvědčován, že se mu 
zrovna odbourává tuk, formuje postava – bez 
jakéhokoli pohybu! Není to tak dávno, co jsem se 
musela dostat na nějakou závodní váhu, a dobře 
vím, že kdybych nic nedělala a neupravila stravo-
vací režim, tak se na ni dostat nemohu. Takže při 
volbě strojů, které ve studiu mám, hrálo velkou 
roli to, že nejsou jenom pasivní, ale lidé jsou nu-
ceni vydat svoji energii, aby se dopracovali k cíli, 
který si stanovili.“
 Než se ovšem studio dostalo do dnešní fáze, vy-
žadovalo, pochopitelně, investice. Narazila jste při 
vyřizování úvěru na problémy? „Nenarazila, žádný 
jsme si totiž nevzali. Rady okolí, že nejlépe se žije 
z půjček, jdou mimo mne, byla jsem vychováva-
ná podle zásady – chtít jen to, na co mám. Od 

začátku, v říjnu tomu budou dva roky, si studio 
vydělalo samo na sebe, žádný měsíc jsme nebyli 
ve ztrátě. Stroje budeme odepisovat čtyři roky 
a za ty čtyři roky se náklady snad vrátí.“ 

Tak nejen záštita?
K naivitě má šestatřicetiletá Šárka Kašpárko-
vá daleko, nicméně – byl „skok“ do podnikání 
těžší než původní představy? „Kdybych vědě-
la v začátcích, co to všechno obnáší, možná 
bych raději skákala dosud,“ říká s nadsáz-
kou. „Zabrat mi dalo zejména vyřizování na 

úřadech. A to jsem měla štěstí, že mi kvůli 
jménu vycházeli vstříc.“ Jméno jistě sehrálo 
roli i při získávání klientů: „Ze začátku určitě 
velkou. Lidé chodili ze zvědavosti, jestli mne 
tady potkají. Většina si myslela, že jménem 
studio pouze zaštiťuji, pak byli překvapeni: „To 
mi nikdo ani neuvěří, že to vy jste mě tady za-
pojovala do těch strojů.“ Teď si ale myslím, že 
už to funguje na doporučení klientů. A nejčas-
těji přicházejí samozřejmě ženy, a to ve věku 
od 18 do 68 let, od maminek na mateřské po 
zaneprázdněné podnikatelky.“ 
Vrcholoví sportovci se jen výjimečně rozloučí se 
sportem navždy. Po ukončení kariéry chodila 
Šárka pravidelně běhat, začala hrát tenis, občas 
zavítala do posilovny – a občas na některý ze 
svých strojů: „Běhala jsem ve skafandru na pásu, 
ale chodím zejména na přístroj vakonaut – zpev-
nit oblast břicha, které je mojí krizovou oblastí.“

Bude podnikat i Šebrle?
Ví o někom ze slavných kolegů-sportovců, kdo 
by se na podobné podnikání chtěl dát také? 
„Asi jsme inspirovali Romana Šebrleho, který se 
chystá otevřít letos velký sportovní komplex a byl 
se u nás podívat už několikrát.“ Že by měl buňky 
i na jedenáctiboj – včetně disciplíny Podnikání? 
„Nadšení mu nechybí. Jelikož však chce i na 
olympiádu v roce 2008, nevím, jak se mu podaří 
vše skloubit. Ze začátku, než si vše sedne, než 
se všechno ustálí, je důležité, aby tam člověk byl 
co nejvíce, aby to fungovalo podle jeho představ. 
Pokud jsem v Brně, jsem tady denně, přičemž 
obě naše zaměstnankyně jsou nesmírně šikovné 

„Kdybych věděla 
v začátcích, co to 
všechno obnáší, 
možná bych raději 
skákala dosud.“

– samy vyhledávají novinky na internetu, v časo-
pisech, přemýšlejí, co by šlo zlepšit, dokážou si 
poradit v každé situaci.“
Proměna atletky v podnikatelku nebyla, zdá se, 
moc bolestivá – může nastat doba, že bude 
časem majitelkou například restaurace, hotelu, 
či snad „velkého fitka“? „Ač máme malinkaté 
prostory – přes 150 metrů čtverečních pronaja-
tých na deset let – dá to zabrat. Možná se někdy 
do něčeho většího dáme, ale v nejbližší době 
se chystám jen vychovat našeho nového psa 
– cottona, a hlavně – dcera Terezka jde do první 
třídy. Nechtěla bych, abychom někdy podnikali 
na úkor rodinného života.“  

ČINKY JSOU MINULOST
Libor Hrubý vyměnil judo na tatami za práci 
konzultanta, který zároveň pracuje ve 
fitness jako osobní trenér i manažer.
A svým svěřencům radí vyměnit činky za fyzi-
oterapii a cvičení, jež vedou ke zlepšení zdraví. 
Navíc se hledí už i na mentální stránku, což bylo 
v dřívějších fitness takřka tabu... To je momen-
tální trend v tělocvičnách a studiích, kde působí 
mnohonásobný mistr republiky v judu, který 
pobyl v nejlepších klubech u nás, ale i v klu-
bech rakouských, portugalských, japonských, 
jihoamerických. „V posledních dvou letech jsou 
patrné změny i u nás. Lidé chtějí lepší servis, 
hezčí prostředí, požadují, aby vše lépe fungovalo, 
roste zájem o ve světě hodně populární klubové 
členství. Což mohou být dvě verze – jedno klubo-
vé v malých, takřka rodinných fitness, ale hlavně 
druhé – velké klubové, kde je k dispozici co 

Od vrcholového 
sportu k byznysu

ONA – MISTRYNĚ SVĚTA V TROJSKOKU. ON – NĚKOLIKANÁSOBNÝ 
MISTR REPUBLIKY V JUDU. ŽE MAJÍ ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ 
S LIBOREM HRUBÝM NĚCO SPOLEČNÉHO? MAJÍ, AČ SE OSOBNĚ 
NEZNAJÍ... OBA SE TOTIŽ PO ODCHODU Z VRCHOLOVÉHO SPORTU, 
KTERÝ ZDRAVÍ PROSPÍVÁ JEN MÁLOKDY, ZAČALI VĚNOVAT TOMU, 
CO MÁ ZLEPŠIT ZDRAVÍ TĚCH, CO MOC NESPORTUJÍ. PRAVDA, 
ZA PENÍZE. ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ SI OTEVŘELA V BRNĚ HYPOXI 
STUDIO, LIBOR HRUBÝ JE OSOBNÍM TRENÉREM, GYM MANAŽEREM 
BALANCE CLUBU BRUMLOVKA, KONZULTANTEM A TAKÉ 
MANAŽEREM FIRMY SPORT COACHING & CONSULTING V PRAZE.
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„Odstranit u manažerů 
rychlý běh v hlavě, kdy 
mozek jede v šílených 
rychlostech, naučit 
zvolnit – to jde těžko.“
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Mistryně světa Šárka Kašpárková a její Postava na míru neboli studio, jehož hypoxi stroje fungují na principu vakuové terapie.

Libor Hrubý v akci...
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Internetová telefonie 
– soumrak telecomů?

DLÍ VAŠE LÁSKA ZA OCEÁNEM A VÁM SE STÝSKÁ? NEBO 
CHCETE „JEN“ UŠETŘIT SVÉ FIRMĚ PENÍZE ZA TELEFON? 
V OBOU PŘÍPADECH JASNÁ VOLBA: VOIP. VOICE OVER 
INTERNET PROTOCOL. 

TECHNOMÁNIE
TECHNOMÁNIE

Alexander Graham Bell by se dnes podi-
vil... A hned dvakrát. Poprvé, že vynález 
telefonu Kongres USA nakonec přiřkl 
Italovi Antonio Meuccimu, podruhé, kam 
se telefon za 120 let dostal. Mnozí z vás 
namítnou: analog a internetová telefonie 
jsou něco jiného! Technologicky ano, svojí 
filozofií ne. Mikrofon, sluchátko, číselník. 
Právě k maximální uživatelské shodě 
s klasickým telefonem směřují vývojáři 
digitálních komunikačních protokolů 
a hardware. Jak nám řekl Sten Tamkivi 
z vývojového centra Skype v Praze: „Naší 
vizí je, aby člověk za pár let volal přes 
Skype, aniž by věděl, že přes něj volá.“

Jak na to?
Nebudeme vás zatěžovat programátorskou la-
tinou. Stačí si povědět, že voláte-li přes IP síť, 
váš hlas je digitalizován a přenášen k příjemci 
v datových dávkách, tzv. paketech. Pokud na 
druhém konci zvoní IP telefon podobný tomu 
vašemu, datový paket v něm bude jednoduše 
převeden zpět na hlas. Jestliže voláte na ana-
log, datové pakety musí projít tzv. bránou, kde 
se přemění na hlas, a dále pokračují bellov-

skou, pardon, meucciovskou cestou veřejnou 
telefonní sítí. To je ovšem dražší, VoIP operátor 
musí platit majiteli linek. Za volání v rámci sítě 
vašeho provozovatele většinou neplatíte, navíc 
mnozí operátoři umožňují volat zdarma do 
partnerských sítí jiných operátorů.    
Provozovatelů VoIP sítí dnes u nás působí 
několik desítek. Nejdříve si nechte vybudovat 
firemní telefonní síť (volat v ní budete samo-

zřejmě zdarma), potom ji napojte přes tzv. 
router k vybranému operátorovi. Archaická 
sluchátka s mikrofonem připojená k počítači 
přes zvukovou kartu hoďte do koše – firmu 
je třeba vybavit VoIP telefony. Takový telefon 
je ve skutečnosti hardwarově řešený klient 

pro internetovou telefonii. Na první pohled 
ho nerozeznáte od klasického přístroje, ve 
skutečnosti je to však malý, jednoúčelo-
vý počítač se zvukovou kartou, displejem, 
síťovým rozhraním, procesorem a RAMkou. 
Místo pevného disku má paměť na principu 
flashdisku a v ní speciální operační systém. Při 
koupi telefonu musíte dát pozor – telefon musí 
využívat stejný protokol (komunikační kód) jako 
zvolený operátor. K využívání VoIP můžete do-
konce používat svůj starý telefon, jen k tomu 
budete potřebovat ATA (Analogue Telephone 
Adaptor), do nějž napojíte internetový kabel 
a původní přístroj. 

Co za to?
Počáteční investice není malá. Podle průzku-
mů celých 65 procent společností, které se 
rozhodly setrvat u klasické telefonie, uvádí 
pořizovací cenu jako hlavní důvod odmít-
nutí moderní technologie. V praxi je nutné 
přebudovat stávající datovou síť. Tato investice 
se však vyplatí, neboť každá firma je časem 
nucena svoji interní síť modernizovat. Primární 
výhoda bije do očí: volání přes internet vyjde 
levněji než běžným telefonem. Nejmarkantněji 

65 procent společností, 
které setrvávají 
u klasické telefonie, 
uvádí jako hlavní důvod 
odmítnutí moderní 
technologie vysokou 
pořizovací cenu

to pocítíte na zahraničních hovorech. Platí 
pravidlo, že čím dále voláte, tím více ušetříte. 
Zatímco u klasické telefonní linky je cena za 
spojení úměrná vzdálenosti mezi volajícími, 
VoIP nezná pojetí prostoru. Navíc – jak bylo 
již řečeno – za volání v rámci firemní sítě a sítě 
vašeho VoIP operátora neplatíte nic. 
Ceníky všech provozovatelů internetové 
telefonie obsahují: zřízení (často zdarma), 
vnitrostátní hovory, volání na mobil a do 
zahraničí. Výraz „měsíční paušál“ ve většině 
cenících chybí... Platí se rovněž za převedení 
starého telefonního čísla, kolem tisíce korun 
za „kus“. Ovšem od přechodu na VoIP se toto 
číslo stane přenosným a vy z něj můžete volat 
kdekoli na světě, kde připojíte svůj IP telefon 
k internetu. Takto si zavoláte pod svým číslem 
z práce, doma i na cestách. Ke standardním 
funkcím jako fax a záznamník přidává nová 
technologie řadu dalších výhod, o kterých si 
může dědeček analog nechat jen zdát. Můžete 
volat s vícero osobami najednou, posílat data, 
pomocí protokolu H.263 přenášet obraz a po-
řádat tak videokonference.

I VoIP má mouchy...
Zastánci klasických telefonů argumentují ne-
stabilitou a nedostatečnou robustností VoIP 
řešení. V ideálním případě je internetový pře-
nos hlasu čistý a plynulý, asi každý uživatel 
VoIP telefonu se však někdy setkal s problé-
my. Hlas se zasekává, jsou slyšet ozvěny, 
výjimečně hovor vypadne úplně. Tyto potíže 
bývají způsobeny chybami v toku dat VoIP 
linkami nebo jejich přehlceností. Problém není 
na straně technologie, nýbrž infrastruktury, 
a tudíž je řešitelný. S rozšiřováním VoIP sítí 
jejich provozovatelé slibují lineární růst kvality 
přenosu. Další věc, která může ohrozit pro-
bíhající hovor, je náhlý výpadek elektrického 
proudu. Telefonní linka je autonomní, počítače 
a IP telefony však s výpadkem elektřiny zmlk-
nou. Proto se firmám, pro které je nepřetržité 
spojení se světem důležité, doporučuje napo-
jit na počítačový systém záložní zařízení UPS 
(Uninterruptible Power Supply). V případě 
spadnutí připojení k internetu poskytovatelé 
VoIP nabízejí přesměrování hovoru na pevnou 
linku či mobil, aby nebyl přerušen hovor. 
Nejnovějším argumentem analogových 
starověrců je riziko průchodu virů, spyware 
či spamu VoIP linkami. Internetový telefon 
prý navíc může být snadno odposloucháván. 
Není však důvod znepokojovat se: řada firem 
dnes vyvíjí speciální firewally, jejichž úkolem 
je střežit VoIP brány. A zástupci „interneto-
vých telecomů“ kontrují. Roger Farnsworth 
ze společnosti Cisco Systems na začátku 
roku prohlásil: „VoIP systémy mohou být 
přinejmenším tak bezpečné jako tradiční 
hlasové systémy, a budoucí IP technologie 
nebo hlasové aplikace je učiní dokonce ještě 
bezpečnějšími.“

Na skok ve Skype
Švédsko-estonský vynález Skype je a není 
VoIP. K přenosu dat používá internet, ale na 
odlišném principu vlastního protokolu, a po 
celém světě má dnes 196 milionů aktivních 
uživatelů. Více než 30 % z nich jsou uživa-
telé firemní.

V nově otevřeném vývojovém centru Skype 
v Praze jsme se zeptali jednoho z ředitelů 
Stena Tamkiviho (oddělení eCommerce), jak 
bude vypadat internetová telefonie za pět 
let. „Služby budou především komplexněj-
ší. Dnes, než zahájíte komunikaci, pře-
mýšlíte: budu volat, chatovat nebo zapnu 
videocall...? V budoucnu se toto všechno 
spojí. Výsledkem bude plnohodnotná 
komunikace, jako já teď komunikuji s vámi. 
Zdokonalením protokolu bude to, co vnímá-
te smysly, ještě věrnější,“ popisuje svoje vize 
Sten Tamkivi. Ptáme se na vývoj hardware. 
„Lidé budou běžně používat normální telefo-
ny, ale s VoIP softwarem uvnitř. Svoje rodiče 
těžko naučíte volat přes počítač. Dáte jim 
obyčejný telefon a oni budou volat přes 
Skype, aniž by o tom věděli,“ pokračuje 
manažer z Estonska. 
Jak se vyvíjí váš vztah s klasickými tele-
komunikačními společnostmi? „Když se 
služby, jako je Skype, začaly objevovat, 
telecomy je vnímaly jako parazity,“ odpovídá  
Tamkivi. „Dnes už je to zastaralý stereotyp. 

Funguje normální spolupráce. Teleko-
munikační firmy již nestojí o to, prodávat 
minuty. Prodávají datové služby, my máme 
příjmy z hovorů do jejich linek.“ Nakonec 
jsme položili otázku Kateřině Frydryškové 
ze společnosti Télefonica O2, jak vážnou 
konkurenci představují pro klasického ope-
rátora služby typu Skype. „Skype konkrétně 
v České republice samozřejmě představuje 
konkurenční produkt vůči pevným linkám, 
protože rovněž nabízí hlasové služby. Na 
našem trhu ovšem není konkurencí zásad-
ní, protože pravidelně ho využívá poměrně 
omezený počet uživatelů ze skupiny tzv. 
early adopters. 
Tradiční uživatelé hlasových služeb vyžadují 
služby, které daný produkt nenabízí. Těmi 
jsou jednoduchost a okamžitá použitelnost 
pro volání do všech směrů bez nutnosti 
použití počítače, technická a obchodní pod-
pora uživatelů dostupná 24 hodin denně, 
česká geografická telefonní čísla a další.“ 
A tak si tedy počkejme, jakou odpověď na 
stejnou otázku dostaneme za pět let.

Mikuláš Černý

„VoIP systémy mohou 
být bezpečné jako 
tradiční hlasové systé-
my a budoucí IP tech-
nologie nebo hlasové 
aplikace je učiní ještě 
bezpečnějšími.“

Podle průzkumu britské ana-
lytické společnosti Informa 
Telecoms & Media v průběhu 
následujících pěti let VoIP 
sebere klasickým telefonním 
službám ve světě 100 miliard 
dolarů na tržbách, což zna-
mená pokles příjmů o 17 %. 
V roce 2010 by již hlasové 
služby neměly být pro tele-
komunikační operátory ve 
vyspělých zemích hlavním 
zdrojem příjmů. Těmi se mají 
stát datové služby.
Celkový podíl VoIP na hlaso-
vých přenosech v ČR dnes 
podle neoficiálních odhadů 
tvoří 25 %. Do roku 2010 by 
toto číslo mělo díky přílivu 
firemních zákazníků vyrůst 
až na 75 %.
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Který chutná nejvíce?
„Nejchutnější steak není biftek z nejlibovější 
svíčkové, ale steak entrecote z vysokého roštěn-
ce, ovšem upravený medium rare,“ prozrazuje 
Eric Zimmerman, hlavní manažer pražského 
steakhousu El Gaucho. Nechci z něj vymámit 
nic jednoduššího než tajemství dobrého steaku. 
A tak poznávám pravou svíčkovou, vysoký i nízký 
roštěnec, seznamuji se s tajuplnými názvy, jako 
jsou filet mignon, sirloin steak, t-bone steak, ent-
recote, flank steak, steak porterhouse, rib steak, 
rib eye, boneless... 
Podle zásad moderní kuchyně můžete v tomto 
steakhousu pozorovat kuchaře v akci a také si 
prohlédnout „flákotu“, která vám po kulinářském 
čarování přistane na talíři. A Eric Zimmerman za-
svěceně pokračuje: „Vidíte ten rozdíl? Entrecote 
je tučnější než biftek ze svíčkové, nejdražšího 
a nejlibovějšího kusu hovězího masa. Je ale proto 
šťavnatější, chuťově se v něm projevuje tzv. mra-
morování – struktura vlákna jemně prorostlého 
tukem.“ A koření? „U nás jenom solíme hrubou 
solí, necháváme vyniknout chuť samotného 
masa.“ Jaké používíte nádobí? „Nejlepší úprava 
je na lávovém grilu.“

Pan Dokonalý steak!
Eric Zimmerman vyzrazuje největší tajemství 
Dokonalého steaku. „Samotné maso! Odkud 
pochází, jak se s ním nakládalo za živa, jak 
bylo poraženo a tak dále. My dovážíme maso 

z Argentiny a Uruguaye. Říká se ,stejk jak bejk‘, 
ale mělo by se říkat ,stejk jak vůl‘, protože nejlepší 
steaky jsou ze skotského plemene Aberdeen 
Angus, případně anglického Shorthorn nebo 
Hereford v osmi měsících kastrovaného. Porážejí 
se tak ve třech letech. Výhodou je paradoxně 
dovoz ze zámoří. Maso totiž musí zrát, a to se 
právě děje cestou.“ 
Umíme my, Češi, poznat a ocenit dobrý steak? 
„Na mase si pochutnáte, ale vyžadujete větší 
množství omáček. To je dědictví svíčkové na 
smetaně. A taky se hodně díváte na cenu a raději 
zvolíte větší porci méně kvalitního masa a více 
příloh. Ale učíte se.“ 

Sázka na experiment
Už prostý výčet zvířat, jejichž maso můžete 
ochutnat v pražské restauraci Mount steak, 
zaplňuje mapu světa. Kromě domácích zvířat 
a zvěřiny také konina, chřestýš nebo kobra, 
bizon, zebra, pštros, krokodýl, antilopa, rejnok. 
Jsou to vůbec ještě steaky? Kuchař Jakub 
Stránský vysvětluje: „Jsou to upravené plátky 
mas, tedy ano. Hady připravujeme podle receptu 
dodavatele, nikdo s tím u nás nemá zkušenosti. 
Je to jako úhoř, ale moc masa na tom není. Kro-
kodýl je něco mezi rybou a kuřetem, bílé maso. 
Antilopa je podobná srnčímu. Dost lidí chce 
ochutnat koninu. Ale nejlepší je šťavnaté hovězí, 
třeba entrecote a na lávovém grilu. Jako příloha 
fazole nebo steakové hranolky.“

Co na to naše zdraví? 
Podle Víta Chaloupky, nutričního specialisty a po-
radce na výživu, jsou nutriční hodnoty libového 
steaku, zejména hovězího, ale také telecího nebo 
skopového pro člověka velmi výhodné a doporu-
čuje jej zejména pro vysoký obsah železa a látek 
důležitých pro výrobu testosteronu, mužského 
pohlavního hormonu. Z téhož důvodu ženám do-
poručuje lehčí, bílá masa, která naopak podporují 
tvorbu progesteronu a estrogenu. Také dietolož-
ka Zdeňka Kroužková bere hovězí steaky na mi-
lost. „Obliba hovězího masa v posledních letech 
výrazně klesá z důvodu obavy z nemoci šílených 
krav a srdečních a cévních onemocnění. Přesto 
bychom neměli jeho konzumaci zcela zavrhovat. 
S výjimkou vlákniny obsahuje většinu živin, které 
náš organizmus potřebuje, např. vápník, vitamin 
C a kyselinu listovou. Hovězí maso je cenným 
zdrojem bílkovin a základních minerálních 
látek – jodu, manganu, zinku, selenu, chromu, 
křemíku. Rovněž je významným zdrojem železa, 
které musíme do organizmu dodávat z důvodu 
správné krvetvorby. Libové hovězí maso obsahu-
je méně než pět procent tuku, asi polovinu tvoří 
tuky nasycené. Domnívám se, že konzumace 
červeného masa jednou či dvakrát do týdne je 
pro zdravého člověka zcela v pořádku.“

Iva Gočová
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GASTRONOMIE

OZVE SE „STEAK“ A SLINNÉ 
ŽLÁZY MAJÍ POHOTOVOST. 
V DŘEVNÍCH DOBÁCH 
AMERIKY SE MASO OPÉKALO 
NA DŘEVĚNÝCH KOLÍCÍCH 
VEDLE OHNĚ, NA TZV. STAKES. 
SNAD ODTUD TEN NÁZEV. 
STEAKY A STEAKHOUSY PATŘÍ 
K TOMU NEJLEPŠÍMU, CO NÁM 
A SVĚTU AMERIKA DALA.

Tajemství 
dobrého 
steaku

STUPNICE PROPEČENOSTI STEAKŮ

Very rare – má pouze na povrchu uzavřeny 
póry, jinak zůstává krvavý.
Rare – začíná od krajů růžovět, ale uvnitř je 
stále ještě rudý.
Medium rare – nejchutnější úprava, hnědá 
kůrka a šťavnatý, lehce načervenalý střed.
Medium – maso je už propečeno, pouze 
v samotném středu je ještě růžové.
Medium well – maso je již na řezu hnědé, 
ve středu ještě s náznaky růžové. Je sušší.
Well done – to, když uslyší kuchař, srdce mu 
krvácí místo toho steaku, protože ví, že žáda-
nou úpravou maso zcela znehodnotí – prope-
čeno skrz naskrz ztratí veškerou šťávu, začíná 
tuhnout nebo gumovatět. Nikdy well done!

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%!

e-stavebny_inzerce_A4.indd   1 5/4/07   2:56:05 PM
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Když se kámen 
mění v drahokam

JEN V POHÁDKÁCH SE MĚNÍ KÁMEN V ZÁŘIVÝ DRAHOKAM ZÁZRAKEM ČILI 
BEZPRACNĚ. NEŽ SE VE SKUTEČNOSTI STANE Z NEPODDAJNÉ, ČASTO 
NEVZHLEDNÉ HMOTY ŠPERK, CHCE TO HODNĚ ÚSILÍ, ZRUČNOSTI I TALENTU. 
A – SAMOZŘEJMĚ – TAKÉ DRAHOKAMY A ŠPERKY PODLÉHAJÍ VEŠKERÝM 
ZÁKONITOSTEM NEMILOSRDNÉHO BYZNYSU...

ŘEMESLA
ŘEMESLA

Odedávna si lidé spojovali jméno vrchu Kozá-
kov v Českém ráji s představou drahých ka-
menů zakletých ve valounech neboli peckách. 
V 16. století zde vzniklo brusičství drahých 
kamenů, kterému se věnovali řezáči a brusiči. 
Časem se jejich střediskem stal Turnov, kam 
se dovážely drahé kameny také z jiných míst.
 
Tradice řezáčů a brusičů
V roce 1884 zde vznikla odborná škola pro 
broušení a rytí drahokamů, zlatnictví a klenot-
nictví. Dnes je město v oblasti šperku evrop-
ským pojmem. Minulosti a současnosti šperku 
se v Muzeu Českého ráje věnuje PhDr. Mi-
roslav Cogan, hodně o problematice ví také 
odborný učitel broušení a rytí drahokamů na 
Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší 
odborné škole uměleckoprůmyslové v Turnově 
Ondřej Zajíc.
Bohatá tradice kamenářství sahající až do 
dob Rudolfa II., později příprava tzv. sklářské 

kompozice jako náhražka kamenů, založení 
specializované školy, ze které vyšly významní 
rytci drahokamů, představitelé české glyptiky. 
Co znamená tato jedinečná tradice pro umě-
leckořemeslné obory dnes?

„Počátky této tradice nejsou dodnes ještě ob-
jasněny,“ říká Cogan. „Její rozvoj umožnila po-
loha Turnova na křižovatce obchodních cest, 
kam se dostávala z Novopacka zkamenělá 

dřeva, z Jizerských hor heliotrop a z proslulého 
lomu Jizerka pak safíry. K rozkvětu umělec-
kého řemesla možná přispěl také úpadek 
rudolfínského kamenářství za třicetileté války. 
V oblasti Českého ráje pak pracovaly celé 
kamenářské rody. Ještě v 19. století se zde 
zhotovovaly spíše šperkové kameny a na jeho 
konci se výroba a zpracování barevné sklářské 
kompozice přenesly na sever na Jablonec-
ko, které se stalo proslulou oblastí bižuterie. 
Ve druhé polovině 19. století bylo zavedeno 
průmyslové broušení kamenů vzhledem 
k výkonnějšímu vodnímu a parnímu pohonu. 
Založení šperkařské školy znamenalo zvýšení 
kvality této práce. Napomohl tomu také elek-
trický pohon, později i karborundové brusy 
a zpřesnění technologických postupů. Škola 
také zajišťovala výchovu domáckých brusičů 
v okolí. Kolem roku 1900 vznikla brusičská 
továrna Františka Krause, největší firma svého 
druhu v Rakousko-Uhersku, která v Turnově 

„Každý kámen má předem určený výbrus 
podle fyzikálních vlastností suroviny.“ 

„Klasické klenotnictví 
dává přednost přírod-
nímu kameni s jeho 
odchylkami a nepřes-
nostmi, které šperku 
dodávají originalitu.“

působila až do druhé světové války.“
„O tradici se málo mluví,“ dodává odborný uči-
tel Zajíc. „Naproti tomu je dnes trh uzavřen. Do 
Evropy se dostává záplava zboží především 
z asijských zemí, které mají bohatá naleziště 
drahých kamenů. Jejich zpracování však není 
vždy na potřebné úrovni a dopracovává se 
v Evropě, například v Německu.“ 

Jak rozlomit a nerozbít
A jak probíhá proměna nevzhledného suro-
vého kamene v drahokam zářící ve šperku? 
„Nejdříve je třeba nalezený kámen narušit, 
abychom zjistili, zda obsahuje skutečně draho-
kam,“ pokračuje zasvěceně Ondřej Zajíc. „Staří 
zkušení sběrači již věděli jak uhodit kladivem, 
aby se např. pecka kozákovského achátu roz-
lomila, ale nerozbila. Řez je pak třeba zbrousit 
na kamenářských strojích, aby zmizely hrubé 
zářezy, a pomocí stále jemnějšího brusiva uhla-
dit a nakonec vyleštit. Tak je tomu v případě 
opracování plochých destiček. Složitější je 
to ale s broušením šperkových kamenů do 
faset. U granátu je třeba vybrat kámen podle 
jakosti a vybrousit kuličku. Teprve brus nechá 
působit světlo a dodá kameni jeho jasnou 
barvu, u černého granátu ohnivě purpurovou. 
Drobnější kámen se brousí kamenářským 
strojkem, kterým byl už od pozdního středo-
věku tzv. kvadrant. Tmelem se kámen připevní 
na dřevěný kolíček a vloží do kvadrantu, kde je 
třeba volit úhly jak ve vertikálním, tak horizon-
tálním směru. Na turnovské škole byl kvad-
rant na přelomu 19. a 20. století zdokonalen 
o takzvaný náboj, což je soustava několika 
různých ozubených koleček, která zajišťuje 
spolu se západkou pravidelné otáčení a na-
stavení kamene. Broušení se pak odehrává 
na horizontálním kamenářském stroji pomocí 
brusiva různých vlastností. Brusič drží dodnes 
kámen v levé ruce, protože pravou otáčel kru-
hem. Tento způsob zůstal zachován dodnes 
i přesto, že je pohon elektrický. Každý kámen 
má předem určený výbrus podle fyzikálních 
vlastností suroviny. Každá ploška je přesně 
určena a tvar výbrusu každého kamene musí 
být proveden s matematickou přesností, aby 
se uplatnily optické vlastnosti světla.“ 

Nedokonalý je originální
Některé drahé kameny byly v oblibě častěji 
v minulosti, jiné jsou populárnější dnes. „Stří-
dalo se to podle módních vln, které určovaly 
výběr kamenů. Jednou byl v módě granát, 
někdy vltavíny, vyžadující individuální práci,“ 
říká zkušený kamenář Zajíc a přiblíží i historii 
vzniku umělých neboli syntetických kamenů. 

„Náhražky za přírodní minerál začínaly vznikat 
koncem 19. století. Už před první světovou 
válkou se např. užíval syntetický tyrkys. Pro 
šperkové kameny je však jejich využití nevhod-
né. Jde o poměrně složitou výrobu vyžadující 
zvláštní podmínky, v nichž vznikají chemickými 
reakcemi za použití vysokých tlaků a enorm-
ních teplot. Využívají se proto do měřicích 
přístrojů v nejrůznějších odvětvích, například ve 
zdravotnictví, kosmickém výzkumu a podob-
ně. Tradiční klasické klenotnictví dává vždy 
jednoznačně přednost přírodnímu kameni s je-
ho individuálními odchylkami, nepřesnostmi, 
které však šperku dodávají originalitu, kterou 
postrádá uměle vytvořený, ale až nepřirozeně 
dokonalý chemický výrobek.“

Jak to bude zítra?
Jaká je ovšem budoucnost zpracování 
drahých kamenů a co ji podmiňuje, případně 
ohrožuje? 
„Jak jsem již konstatoval, dováží se velké 
množství levného zboží z Číny, Thajska, Srí 
Lanky, Madagaskaru, Indonésie a zaplavu-
je domácí trh, který saturoval široký zájem 
o levný šperk,“ říká Ondřej Zajíc. „Avšak pro 
ty, kteří vyhledávají kvalitu, zůstává u nás ještě 
stále otevřené pole pro dokonale řemeslně 
provedený individuální šperkový kámen. 
I v minulosti se střídalo období konjunktury 
s dobami úpadku, kdy se využívalo především 
zpracování skla. K rytému sklu se uchylovali 
především glyptici – rytci do drahých kamenů. 
Z šesti až osmi brusičů, kteří ročně vycházejí 
z turnovské školy, jich řemeslu zůstanou věrni 
jeden nebo dva absolventi. Doporučujeme jim, 
aby se pokusili hledat možnosti v zahraničí, 
kam vyjíždějí na zkušenou.“

České šperky dnes
„K prosazení našeho současného šperku 
v zahraničí,“ navazuje historik umění Co-
gan, „přispívají také mezinárodní šperkařská 
sympozia v Turnově i prezentace našich 
klenotníků v zahraničí, například v Německu, 
Francii, Nizozemsku... Významnou odmě-
nou jsou pro nás práce našich i zahraničních 
účastníků, které po jeho skončení získává do 
sbírek Muzeum Českého ráje. Některé z prací, 
vystavené v obměňované expozici, pak mo-
hou sloužit jako příklad a poučení významným 
výtvarníkům a designérům. Dokládají tendence 
současného šperku ve světě i vývoje domácí 
klenotnické tvorby.“ 

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident Sdružení pro 

umělecká řemesla Rudolfinea 
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DIVADELNÍ PRÁZDNINY. 
TAK TUTO CEDULI V ŘADĚ 
DIVADEL ZAŘADILI MEZI 
RELIKVIE MINULOSTI. 
PRÁZDNINY, KTERÉ 
PATŘÍVALY NEROZLUČNĚ 
K HERECKÉ PROFESI, 
JSOU V NENÁVRATNU. 
A NEJDE JEN O NATÁČENÍ 
SERIÁLŮ. ČESKÁ 
REPUBLIKA ZAŽÍVÁ BOOM 
LETNÍCH DIVADELNÍCH 
SCÉN. NA REPERTOÁRU 
JSOU OSVĚDČENÉ 
TITULY KOMEDIÁLNÍ 
I DRAMATICKÉ, 
PŘEDSTAVENÍ PRO 
DĚTI I MUZIKÁLY. 
PROFESIONÁLOVÉ 
SE POTKÁVAJÍ 
S OCHOTNÍKY, K VIDĚNÍ 
JSOU NEJRŮZNĚJŠÍ 
EXPERIMENTY. HRAJE 
SE NA JEVIŠTÍCH, 
V ZAHRADÁCH I NA 
HRADECH. 

KULTURA
KULTURA

Celé to začlo v roce 1994 představením 
Romea a Julie v areálu Nejvyššího purkrabství 
Pražského hradu.

JAK SE RODÍ TRADICE
Dnes už legendární zpracování Shakespearovy 
hry Romeo a Julie založilo novou divadelní tradi-
ci. Otcem myšlenky byl tehdejší prezident Václav 
Havel. Vyzval umělce, aby mu pomohli zpřístup-
nit Hrad veřejnosti, a divadlo se ukázalo jako 
skvělé lákadlo pro kulturymilovné návštěvníky. 
Úspěch byl nečekaný. Přesto trvalo další tři roky, 

než se divadlo na Hrad vrátilo. Ale od té doby 
se Shakespeare stal nedílnou součástí praž-
ského kulturního léta. Proč je tento projekt tak 
úspěšný? Protože od začátku vsadil na kvalitu. 
Hraje se klasik všech klasiků v novém, moderním 
překladu, představení jsou plná známých jmen, 
protože hrát na Slavnostech se stalo doslova 
prestižní záležitostí. Pořadatelé rok od roku 
vylepšují své služby až na hranici možností otev-
řené scény. Protože kouzlo plenéru je i v tom, 
že nad vámi kromě hvězd visí také nebezpečí 
zrušení představení kvůli nepřízni počasí. 

Podle Magdaleny Bičíkové, tiskové mluvčí 
Letních shakespearovských slavností, vedl 
úspěch podnikatelského záměru pořadatelů 
k otevření další scény na nádvoří Lichtenštejn-
ského paláce v budově HAMU na Malostran-
ském náměstí. Diváci se zkrátka už na hradní 
scénu nevešli – vloni jich přišlo pětašedesát 
tisíc. „Diváci oceňují nadprůměrnou úroveň 
našich inscenací. Vzpomeňte na Krále Leara 
v režii Martina Huby s Janem Třískou v hlavní 
roli. Ten se letos představuje v nejočekávanější 
novince, v představení Bouře. Roli otroka Ka-

libana vzal Jan Tříska mimo jiné proto, že jeho 
spoluhráčem v úloze vévody Prospera je právě 
slovenský herec Martin Huba.“ 
Je naplánováno celkem 159 představení, 
z toho 15 na brněnském Špilberku (vloni 11) 
a 29 v Bratislavě (14). Lístky na HAMU i na 
Hrad stojí stejně a vyprodány bývají nejdříve 
ty nejdražší do první zóny. Přes pořadatele 
si můžete zamluvit celé představení. Cena je 
smluvní. Potom přicházejí na řadu hromadné 
objednávky a nakonec volný prodej. Vždycky 
se na představení vydejte, protože o jeho 
případném zrušení se rozhoduje až na místě. 
Také lze hru přerušit a po deseti minutách do-
hrát. Pokud bylo odehráno 60 minut, vstupné 
se již nevrací. 
A jak se Letní shakespearovské slavnosti 
vyrovnávají s konkurenčními scénami? Opět 
Magdalena Bičíková: „My se proti nikomu 
nevymezujeme, to spíš oni proti nám. Jsme 
největší a nejnavštěvovanější divadelní festival. 
A konkurenci vítáme jako obohacení pro kul-
turymilovné diváky.“

A KDYŽ SE ZAČNE STMÍVAT...
Léto hereckých osobností v pražském Švan-
dově divadle odstartovalo do čtvrté sezony. 
Pořadatelé také vsadili na známá jména, 
ovšem zvolili poněkud komornější repertoár. 
Ve Švandově divadle na Smíchově proběh-
la v polovině června očekávaná premiéra 
francouzské konverzačky Půldruhé hodiny 
zpoždění s Milanem Lasicou a Danielou Kolá-
řovou. Pro Letní scénu Vyšehrad se pořadatelé 
rozhodli už vloni a také tady byli se svou vizí 
úspěšní. Diváci si sem cestu našli letos mimo 
jiné na komedii Vše o ženách. Hra chorvatské-
ho autora je skvělou příležitostí pro tři herečky 
– Janu Krausovou, Jitku Schneiderovou 
a Annu Šiškovou. Každá se během večera 
představí v pěti rolích. 
Jana Krausová k tomu říká: „Osobně raději 
hraji v divadle, kvůli koncentraci. Ale zase je to 
na Vyšehradě nádhera. Každá půlka předsta-
vení je jiná, už jenom jak na nás působí, že se 
najednou setmí. Jsem ráda, že se v létě hraje 
všude, kde to jenom trochu jde. Já to miluju. 
Ale letos jsem si toho vzala moc. Chtěla bych 
se podívat na své kolegy. Ttřeba na Picassa na 
Nový svět a do Litomyšle na operu. Chci být 
taky jenom divák.“
Pokud u vás bude pršet nebo pokud cestujete 
z daleka, raději si zavolejte, zda se některé 
z představení na Vyšehradě vůbec koná. Pod 
střechou ve Švandově divadle trvá léto až do 
poloviny září. 

Komorní rodinná atmosféra
Na Letní scéně pražského Divadla Ungelt na 
Novém Světě se letos bude hrát už potřetí. 
Diváci jsou stále lační výjimečných zážitků a tu, 
jim starobylé Hradčany dokážou poskytnout. 
Leckoho napadne, že tato část Prahy je už 
spojena se Shakespearovskými slavnostmi, 

ale Divadlo Ungelt si zachovává svou tvář 
a komorní rodinnou atmosféru i na své Letní 
scéně. Kapacitou 209 diváků patří k nejmen-
ším, i když výrazně převyšuje svou domovskou 
scénu. Loni bylo během pár dní beznadějně 
vyprodáno všech třicet večerů s Šesti taneč-
ními hodinami v šesti týdnech, ve kterých 
excelovali Chantal Poullain a Oldřich Kaiser. 
Letos se podobný úspěch čeká od Picassa 
s Milanem Kňažkem a Vilmou Cibulkovou. 
Tradicí jsou i recitály Marty Kubišové a jejích 
hostů. Novinkou je představení Vilmy Cibul-
kové a Miroslava Etzlera na villonovské téma 
Všechno jen do putyk a ženským. Na Novém 
Světě se vstupné nevrací po třiceti odehraných 
minutách. 

Využití hradních prostor
Pěkně to zní – Kašpar na Kašperku! Možná 
i proto tento divadelní spolek zavítá na zmíně-
ný hrad už pošesté. Někteří diváci se jedou až 
z Prahy podívat na své oblíbené představení 
v netypických a inspirativních podmínkách. 
Kašpar nezkouší nové speciální představení 
jenom pro Kašperk, upravuje stávající tituly, 
které jsou do daného prostředí vhodné. Popr-
vé to byl Májový Shakespeare, pak Růže pro 
Algernon a nyní Richard III. Během nočních 
zkoušek se inscenace dotvoří tak, aby co 
nejlépe využila hradní prostor. 

Letní, ale také Lesní...
Jak jednoduše také může vzniknout nová 
tradice, popisuje na příkladu Lesních slav-
ností divadla v Řevnicích Miloslav Šmejkal 
ze společnosti Altron, generálního partnera 
této akce. „Hráli jsme v areálu v Řevnicích 
ochotnické divadlo a moc se mi tady líbilo. 

Vlastní zkušenost tedy stála u zrodu myšlenky 
na zviditelnění tohoto prostoru. V roce 2005 
jsme zorganizovali Lesní slavnosti divadla 
Dejvického. Letos jsme do party přibrali ještě 
Činoherní klub, proto zjednodušení názvu na 
Lesní slavnosti divadla.“

Projekt, který nevyšel:
Divadlo Globe na pražském výstavišti. S vel-
kou slávou byla v roce 1999 postavena replika 
slavného londýnského divadla. Nejúspěšnější 
byla v roce 2001 inscenace Richarda III. s Pav-
lem Zedníčkem a Miroslavem Donutilem. Ale 
diváků chodilo i tak stále méně. Já sama jsem 
třikrát dostala lístky na náhradní termín a na-
konec peníze zpět. Pro nezájem se nehrálo. 
Poslední roky do Globe chodili už jen studenti 
architektury. V roce 2005 divadlo shořelo a tím 
také naděje na vzkříšení projektu. 
Někdy nestačí ani nápad, ani peníze, ani zvučná 
jména. Všechno to musí hrát do jedněch karet. 
Protože ne diváci si hledají své divadlo, divadlo 
hraje právě pro toho svého diváka. I v létě!

Iva Gočová

Tradice letních divadelních scén začala v roce 1994 představením 
Romea a Julie v areálu Nejvyššího purkrabství Pražského hradu

Kouzlo a záludnost 
českých letních 
divadelních scén

Stane se, že hlavním 
režisérem je déšť – 
některá divadla nevracejí 
vstupné například po 
třiceti, jiná po šedesáti 
odehraných minutách 

•  před známým otáčivým hledištěm 
v Českém Krumlově (www.ckrumlov.cz)

•  na zámku v Hluboké nad Vltavou 
(www.divadlohluboka.cz)

•  na Pražském hradě a v Lichtenštejnském 
paláci (www.shakespeare.cz)

•  na pražském Vyšehradě (www.studiodva.cz)

•  na Letní scéně Divadla Ungelt – na Novém 
Světě (www.letniscena.cz)

•  na hradě Kašperk (www.kasperk.cz)

•  v zámeckém parku ve Vlašimi 
(www.vlasimskypark.cz)

•  v prostorách Gorlice na pražském 
Vyšehradě (www.faust-vysehrad.cz)

•  v hradním areálu v Týnci nad Sázavou, 
při nepřízni počasí v kapli románské 
rotundy (www.mestotynec.cz)

•  v Lesním divadle v Řevnicích
(www.divadlovlese.cz)

•  v přírodním amfiteátru v Lokti 
(www.loket.cz)

•  na divadelní lodi Tajemství bratří Formanů 
v Praze 7 (www.formanstheatre.cz)

•  na vyhlídce hradu Kunětická Hora 
u Pardubic (www.vcd.cz)

KDE SE V SRPNU 
HRAJE?
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Jak se stát
milionářskou
superstar...

PAN ÚSPĚŠNÝ

V očích veřejnosti se proslavil jako přísný porotce 
v soutěži American Idol, kterou u nás vysílala te-
levize Nova pod názvem Česko hledá SuperStar. 
Jeho nesmlouvavé a jedovaté kritické „šlehy“ se 
staly jednou z hlavních atrakcí pořadu.

Dobře placená jedovatost
„Zlý“ arbitr z české verze, profesor zpěvu 
Eduard Klezla, je proti němu mírný jako 
beránek. Cowell a jeho oblíbená fráze „Nechci 
být hrubý, ale..“, následovaná drtivou kritikou 
nejen schopností, ale i třeba zevnějšku soutě-
žícího, je neodmyslitelnou součástí veleúspěš-
né soutěže. Proto mu společnost Fox vloni 
učinila velmi štědrou nabídku na účinkování 
v American Idol na dalších pět let. Ročně za 
to má podle New York Times dostávat 30 
milionů dolarů. Díky tomuto kontraktu a svým 
rozličným producentským aktivitám se „zlostný 
Simon“, jak o něm někdy hovoří média, umístil 
na 21. místě v letošním žebříčku nejbohatších 
celebrit podle časopisu Forbes. Jeho celkový 
příjem za poslední účetní rok činil údajně 45 
milionů dolarů.

Vyhazov ze školy – začátek úspěchu
Simon Cowell se motá kolem showbyznysu 
celý svůj život. Když mu bylo dvacet, vyhodili 
ho ze střední školy a jeho otec, který působil 
v nahrávací společnosti EMI, mu zde sehnal 
práci. Ambiciózní Simon se i díky otcovým 
známostem brzy stal asistentem šéfa A&R, 

který je v nahrávacích společnostech od toho, 
aby vyhledával umělce a staral se o jejich 
repertoár. Už v roce 1985 však Cowell založil 
vlastní label Fanfare Records. Ačkoliv docela 
prosperoval, kvůli krachu mateřské firmy musel 
za čtyři roky svou činnost ukončit. Jakkoliv to 
byl neúspěch, Cowellova producentská kariéra 
tím paradoxně začala strmě stoupat – jeho 
talentu si všiml nahrávací kolos BMG a za-

městnal ho jako A&R konzultanta. Simon se 
rychle stal producentskou hvězdou a projevil 
svůj mimořádný tah na branku, když nabídl 
kontrakt kapelám jako Westlife nebo Five, 
které se rychle staly globálními hvězdami.

Čich na peníze
Úspěch v hudebním průmyslu však byl jen 
začátkem. Cowell vždy věděl, že z pohledu 
producenta je důležité to, co bude v kurzu 
zítra. Začal se proto orientovat také na televizi. 
Klíčové bylo, že se v roce 2002 začal objevo-

vat v televizi jako porotce v soutěži American 
Idol, americké franchise britské soutěže Pop 
Idol, kterou vymyslel taktéž hudební producent 
– Simon Fuller. Cowell se tím okamžitě prosla-
vil a takřka přes noc se stal jednou z nejatrak-
tivnějších osobností amerického showbyznysu. 
V rozhovorech o sobě však správně říká, že je 
především podnikatel.
Již o rok později totiž založil produkční spo-
lečnost Syco a vymyslel a produkoval několik 
vlastních úspěšných soutěží. Například The X 
Factor, Britain‘s Got Talent či America‘s Got 
Talent, ve kterých také sám účinkuje nebo 
účinkoval jako porotce. Současně Cowell 
vytvořil nový hudební label Syco Records, 
který je nyní součástí impéria Sony BMG. Pros-
třednictvím něj stál Cowell doposud u vydání 
přes 50 milionů desek. Zatím nejvýraznějším 
počinem Syco Records je projekt Il Divo, 
čtveřice klasických zpěváků, které dal Cowell 
dohromady. Na labelu ale vycházejí alba také 
interpretům vzešlým přímo z Cowellových 
soutěží. Celkem se za své působení u BMG 
zasloužil o prodej více než 150 milionů hudeb-
ních nosičů. Vloni pak jako producent uvedl 
zbrusu novou reality show s názvem Ameri-
can Inventor, v níž soutěžící představují své 
vynálezy. Výherce dostane milion dolarů na to, 
aby svůj nápad proměnil v byznys. Těžko říct, 
s čím Simon Cowell přijde příště. Rozhodně to 
ale zase bude něco, na čem pořádně vydělá. 

Vojtěch Kučera

Podle časopisu Forbes 
je „zlostný Simon“ 
na jednadvacátém 
místě v žebříčku 
nejbohatších celebrit

TELEVIZNÍ SOUTĚŽE SE TĚŠÍ NEOBYČEJNÉ POPULARITĚ UŽ OD SVÉHO 
ZROZENÍ. OBZVLÁŠTĚ VŠAK NYNÍ, KDY OBRAZOVKY PO CELÉM SVĚTĚ 
ZACHVÁTILA VLNA HLEDÁNÍ SUPERSTAR A JINÝCH SOUTĚŽNÍCH REALITY 
SHOW. A NEOBYČEJNÁ PŘÍZEŇ DIVÁKŮ ZNAMENÁ NEOBYČEJNĚ PŘÍZNIVÝ 
STAV KONTA LIDÍ, KTEŘÍ ZA SOUTĚŽEMI STOJÍ. SVÉ BY O TOM MOHL 
VYPRÁVĚT ANGLIČAN SIMON COWELL (47) – MUŽ, KTERÝ V NICH ÚČINKUJE, 
PRODUKUJE JE A DOKONCE JE I TVOŘÍ...
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Obchodní 
obědy 
a večeře

Překlad německého 
originálu 
Geschäftsessen
Autoři: Lioba Werth, 
Christopher Thum
Překlad: Johana 
Dudichum
Počet stran: 108 
Cena: 200 Kč
Vazba: brožovaná
ISBN 978-80-7357-282-2
Vydalo nakladatelství ASPI, a. s., www.aspi.cz

Máte důležitou obchodní schůzku, která se má 
uskutečnit v restauraci? Jak si zajistit úspěch 
tohoto setkání a přitom působit suverénně 
a uvolněně? V této informativní příručce najdete 
mnoho důležitých rad profesorky psychologie 
Lioby Werth a odborníka v oblasti gastrono-
mie Christophera Thuma, podávaných velice 
čtivou formou. Autoři popisují konkrétní chování 
a jeho účinek při uvítání či loučení, při plánování 
menu, zmiňují se o způsobu držení skleniček či 
jak suverénně zvládnout nehody při stolování.

Etiketa není samoúčelná. S její pomocí signa-
lizujete ostatním, jak se chováte k lidem mimo 
pracovní prostředí. 

Předvídavým naplánováním akce a vhodným 
chováním v roli hostitele usnadníte celý průběh 
setkání a zároveň tím vyjádříte respekt vůči 
hostu a zdůrazníte jeho důležitost. Pokud se 
nacházíte v roli hosta, měli byste znát své 
možnosti, které přispějí ke zdaru obchodního 
jednání. Zkuste pomocí této knihy objevit a vy-
užít jeho potenciál! 

Publikace „Obchodní obědy a večeře“ vás se-
známí s pravidly chování v restauraci, s pravidly 
psychologie obchodního jednání, etiky, gastro-
nomie i se základy nauky o vínech. Naučí vás 
na nejvyšší úrovni využívat potenciál a možnosti 
obchodních setkání u jídla. 

V této knize se dozvíte, jak volit restauraci, 
jídelníček, zasedací pořádek, vhodný oděv, 
jak vést jednání, doporučení verbální i never-
bální komunikace, jak se suverénně chovat 
u stolu při objednávání chodů, jaké zvolit 
víno, jak jednání ukončit a mnoho dalších 
informací.

Účetnictví 
podnikatelů 2007

Autor: kolektiv autorů
Počet stran: cca 800
Vazba: plastová
Cena: 695 Kč
Vydalo nakladatelství 
ASPI, a. s., www.aspi.cz

Úplný a aktuální výklad všech oblastí účetnictví 
podnikatelů, se kterými se v praxi setkáte, a to 
ve znění předpisů pro rok 2007. Jedinečnost 
Merita spočívá v názornosti, jasném a stručném 
způsobu vyjadřování, které vždy směřuje 
k MERITU věci. Výklad je přehledně rozdělen 
do částí podle životního cyklu účetní jednotky 
(vznik, fungování a zánik), v rámci těchto částí 
jsou řešena jednotlivá témata, která se v daném 
období účetní jednotky vyskytují. Čtenářům jsou 
k dispozici úplná znění účetních předpisů.

Součástí průvodce je bezplatná aktualizace 
všech informací v roce 2007 na internetu 
www.aspimeritum.cz a v podobě tištěného 
newsletteru, který Vám je zasílán poštou. 

Daňová 
evidence 2007

Počet stran: 576
Vazba: laminovaná
Cena: 555 Kč
Vydalo nakladatelství 
ASPI, a. s., www.aspi.cz

Průvodce Vám v jednom svazku poskytne 
výklad všech oblastí, se kterými se setkáte při 
vedení daňové evidence, a to ve znění předpisů 
pro rok 2007. Výklad je členěn do pěti částí 
- zahájení vedení daňové evidence, průběh, 
ukončení či přechod na účetnictví, zástupné 
možnosti - v jejichž rámci jsou potom řešena 
jednotlivá témata. 

Součástí výkladu je nejen množství praktických 
příkladů, ale také souvislý příklad porovnávající 
vedení daňové evidence s vedením účetnictví či 
paušálními výdaji.

Včetně měsíční elektronické a čtvrtletní tištěné 
aktualizace.

Mzdy 2007

Kolektiv autorů
Počet stran: 850
Vazba: plastová
ISBN: 978-80-7357-240-2
Cena: 695 Kč
Vydalo nakladatelství 
ASPI, a. s., www.aspi.cz

Srozumitelný výklad všech povinností vůči fi-
nančnímu úřadu, správě sociálního zabezpe-
čení, zdravotním pojišťovnám, úřadu práce, 
kooperativě či pojišťovně, vůči zaměstnanci, 
který chce vždy obdržet správně vypočíta-
nou mzdu nebo příjem, ve znění předpisů 
pro rok 2007. 

Problematika je rozdělena do kapitol podle 
oborů činností, se kterými se mzdové účetní 
a personalisté denně střetávají.

Publikaci získáte včetně bezplatné aktualizace 
všech informací na internetu a v podobě čtvrt-
letního tištěného zpravodaje.

Řízení lidí

Autorka: Rosemary 
Thomson
Počet stran: 252
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7357-
267-9
Cena: 360 Kč (včetně 
5% DPH)

Z anglického originálu 
Managing People přeložil Josef Koubek
Vydalo nakladatelství ASPI, a. s., www.aspi.cz

Příručka poskytuje 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 ma-
nažeři neustále zápolí, zhustila celou problematiku 
do poměrně útlé knížky, aniž by opomenula něco 
z podstatných stránek řízení lidí.
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Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – podnika-
telské mise českých firem do zahraničí, setkání zahranič-
ních podnikatelů s jejich potenciálními partnery v ČR 
a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace: Komplexní a kva-
lifikované poradenské služby v otázkách Evropské unie 
a poskytování informací podnikům na požadavky jednot-
ného trhu EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání členů Eurok-
lubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění služeb
CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

Služby celní a certifikační: Ověřování a vystavo-
vání dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, ATA
karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní: Poradenské a kon-
zultační služby, předkládání vyjádření a odborných stano-
visek, osvědčení o skutečnostech v právních vztazích 
v mezinárodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání: Spolupráce se státní správou
na změnách v odborném a dalším vzdělávání, program
Akademie řemesel a služeb HK ČR, podpora systémových
změn pro zlepšení podmínek rozvoje lidských zdrojů ve
společnostech, projektová činnost v oblasti podpory vzdě-
lávání ve společnostech, zpracování standardů kvalifikací
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.

Informační servis: Komora.cz – měsíčník o podni-
kání a pro podnikatele; Aktuality – aktuální zprávy 
z komorové sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy HK ČR 
a další zájemce; Monitoring tisku – denní přehled infor-
mací o aktivitách komorové sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro podnikatele
od září roku 2003. Regionální kanceláře jsou otevřeny již
ve 172 městech a cílový stav je 205 informačních míst,
paralelně vzniklo 18 oborových koordinačních míst, která
se specializují na otázky z konkrétních oblastí podnikání.
Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z oblasti podnika-
telské praxe jsou na všech informačních místech pro pod-
nikatele k dostání oborové příručky o podnikání v jednot-
livých živnostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se nabízejí
komerční služby např. e-Aukce a Příručka pro oblast život-
ního prostředí.

Hospodářská komora 
České republiky vám nabízí 
nejširší škálu služeb 
pro podporu podnikání

Prosazujeme
jasný směr 

ve světě
podnikání
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HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2007
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 ministryní 
školství Danou Kuchtovou 
Co bude letos na českých školách konečně jinak 
a co je, naopak, pořád dobré? Rozhovor o tom, 
co bude,  i co nebude...

Reality show – proč 
a pro koho?

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Euro versus ČR
Kdy by se měla stát koruna česká minulostí? Co 
to bude pro nás znamenat?

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 výtisku.

•  Odebírá jej více než 13 000 
firem v České republice.

•  Jeho cílem je hájit zájmy 
podnikatelů, přinášet stano-
viska HK ČR a podnikatelů 
k legislativě, přispívat ke 
zlepšení podnikatelského 
prostředí v ČR.

Svět podle Krause
Nebýt partou oddaných dozorců

Nový podnikatelský zlatý důl – stačí dobrý 
nápad... Opravdu stačí? Více o tom 
v zářijové Komoře.cz.



OBJEDNÁVKY VSTUPENEK: MHF Pražský podzim, Příběnická 20, 130 00 Praha 3, tel.: 222 540 484, e-mail: vstupenky@prazskypodzim.cz
Informace a objednávky přes internet: www.prazskypodzim.cz

Příjem objednávek končí 31. 7.  •  Předprodej vstupenek od 1. 8. v pokladně Rudolfina

Pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause

Spolupořadatel hlavní město Praha
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12. září – 1. října 2007

12. 9. středa 19.30 Rudolfinum
NOVÁK V Tatrách
FLOSMAN Michelangelův kámen
SUK Fantastické scherzo

Pohádka
ROZHLASOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR Z VÍDNĚ
HOSPROVÁ, DE BILLY
Ceny vstupenek: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč

13. 9. čtvrtek 19:30 Rudolfinum
SCHUBERT Fierabras, předehra
SCHUBERT/BRAHMS 
An Schwager Kronos
Geheimes 
SCHUBERT/BRITTEN 
Die Forelle 
SCHUBERT/WEBERN 
Deutsche Tänze
Tränenregen
Wegweiser
Ihr Bild 
STRAUSS Aus Italien
ROZHLASOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR Z VÍDNĚ
HOLZMAIR, DE BILLY
Ceny vstupenek: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

14. 9. pátek 19:30 Rudolfinum
STRAVINSKIJ Jeu de cartes
I. HURNÍK Koncert pro hoboj, 

smyčcový orchestr a klavír
DEBUSSY La damoiselle élue
RAVEL Dafnis a Chloe, výběr
ČESKÁ FILHARMONIE, PRAŽŠTÍ PĚVCI
HAAN, BROŽKOVÁ, SWIERCZEWSKI
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

15. 9. sobota 19:30 Rudolfinum
BEETHOVEN klavírní koncert č. 5 „Císařský”
STRAUSS Alpská symfonie
STAATSKAPELLE DRESDEN, GRIMAUD, LUISI
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

16. 9. neděle 19:30 Rudolfinum
17. 9. pondělí 19:30 Karlovy Vary
UMĚNÍ BEL CANTA
ROSSINI Lazebník sevillský

Vilém Tell
MEYERBEER Hugenoti
DONIZETTI Lucia di Lammermoor

Norma 
Linda di Chamounix

BELLINI Náměsíčná
PONCHIELLI Gioconda
PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
RUTTER, LOPERA, OSSONCE
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

17. 9. pondělí 19:30 Rudolfinum
ZNÁMÉ OPERNÍ SBORY 
Z RUSKÝCH OPER
RIMSKIJ-KORSAKOV 
Pověst o neviditelném městě Kitěži
Carská nevěsta
ČAJKOVSKIJ Střevíčky
MUSORGSKIJ Boris Godunov

Soročinský jarmark 
BORODIN Kníže Igor
STÁTNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR RUSKA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
KUZNĚCOVÁ, DOLGOV, KISELEV, POLJANSKIJ
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

18. 9. úterý 19:30 Rudolfinum
PROKOFJEV 
Láska ke třem pomerančům, suita z opery
Klavírní koncert č. 3
Romeo a Julie, suita z baletu
STÁTNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR RUSKA
GINDIN, POLJANSKIJ
Ceny vstupenek: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

19. 9. středa 19:30 Rudolfinum
SIBELIUS Houslový koncert
MAHLER Symphony No. 7
ROTTERDAMSKÁ FILHARMONIE, KAVAKOS, GERGIJEV
Ceny vstupenek: 1490, 1190, 790, 490, (ST/SL) 290 Kč

20. 9. čtvrtek 19:30 Rudolfinum
MUSORGSKIJ Chovanština, předehra 
WAGNER Preludium a Isoldina smrt z lásky
RIMSKIJ-KORSAKOV Šeherezáda 
ROTTERDAMSKÁ FILHARMONIE, GERGIJEV
Ceny vstupenek: 1490, 1190, 790, 490, (ST/SL) 290 Kč

21. 9. pátek 19:30 Rudolfinum
DVOŘÁK Scherzo capriccioso 
BRITTEN Variace na téma Franka Bridge 
BERLIOZ Fantastická symfonie
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES, FISCHER
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

22. 9. sobota 19:30 Rudolfinum
MASSENET Scenes dramatiques
ELGAR Sea pictures, cyklus písní
GERSHWIN Klavírní koncert
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES
RICE, MARSHALL, FISCHER
Ceny vstupenek: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

23. 9. neděle 19:30 Rudolfinum
GLINKA Ivan Susanin, předehra
BALAKIREV Klavírní koncert č. 2
ČAJKOVSKIJ Suita č. 3
ČESKÁ FILHARMONIE, RUDIN, LAZAREV
Ceny vstupenek: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč

24. 9. pondělí 16:00 Rudolfinum
24. 9. pondělí 19:30 Rudolfinum
NEJSLAVNĚJŠÍ FILMOVÁ HUDBA 
Z HOLLYWOODU
E.T. MIMOZEMŠŤAN
VZPOURA NA BOUNTY
TANEC S VLKY
SCHINDLERŮV SEZNAM
HVĚZDNÉ VÁLKY
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
WILSON
Ceny vstupenek od 16:00: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč
Ceny vstupenek od 19:30: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

25. 9. úterý 19:30 Rudolfinum
BERLIOZ Benvenuto Celini, předehra
RAVEL Klavírní koncert pro levou ruku
DEBUSSY Moře
RAVEL Španělská rapsodie
ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE DE FRANCE
FLEISHER, LEVI
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

26. 9. středa 19:30 Rudolfinum
MEXICKÁ HUDBA 
V SYMFONICKÝCH ÚPRAVÁCH
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
MARIACHI VARGAS, BARRIOS
Ceny vstupenek: 990, 790, 590, 390, (ST/SL) 190 Kč

27. 9. čtvrtek 19:30 Rudolfinum
FIBICH Toman a lesní panna, 

symfonická báseň
BRITTEN Houslový koncert 
BRAHMS Symfonie č. 1
BAMBERŠTÍ SYMFONIKOVÉ, ZIMMERMANN, NOTT
Ceny vstupenek: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč

28. 9. pátek 19:30 Rudolfinum
BEETHOVEN Zasvěcení domu, předehra
VAUGHAN WILLIAMS Hobojový koncert 
BRUCKNER Symfonie č. 4 „Romantická“
BAMBERŠTÍ SYMFONIKOVÉ, MAYER, NOTT
Ceny vstupenek: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč

29. 9. sobota 19:30 Rudolfinum
STRAUSS Enšpíglova šibalství

Výběr z písní
SIBELIUS Symfonie č. 5
SYMFONICKÝ ORCHESTR NĚMECKÉHO ROZHLASU 
Z KOLÍNA NAD RÝNEM, KÜHMEIER, BYČKOV
Ceny vstupenek: 790, 590, 390, 190, (ST/SL) 90 Kč

30. 9. neděle 19:30 Rudolfinum
ELGAR Cockaigne, předehra 
WALTON Houslový koncert 
BEETHOVEN Symfonie č. 3 „Eroica“
BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA
EHNES, VOLKOV
Ceny vstupenek: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

1. 10. pondělí 19:30 Rudolfinum
MARTINŮ Motýl, který dupal, 

suita z baletu
DVOŘÁK Violoncellový koncert h moll
BARTÓK Koncert pro orchestr
BBC SCOTTISH SYMPHONY ORCHESTRA
POLTÉRA, VOLKOV
Ceny vstupenek: 890, 690, 490, 290, (ST/SL) 150 Kč

(ST místa k stání, SL místa za sloupy)
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