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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

PROČ ČTU KOMORU
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 Vážení a milí čtenáři,

o transformaci svých poboček na centra 
celoživotního vzdělávání. 
Polemický, ale to platí obecně, je názor na 
zavedení školného. Paní ministryně argu-
mentuje nerozvinutou střední třídou v ČR. 
Ale základním atributem středních vrstev je 
právě možnost samostatného a svobodného 
rozhodování o svém osobním rozvoji. Když 
ovšem tato možnost neexistuje, vznik střed-
ních vrstev je brzděn. Je to stará Zenónova 
otázka: co je dřív a kde je ten pevný bod? 
Redakci se podařil dobrý krok, když do čísla 
zařadila článek Život německého vysokoškoláka? 
Slevy, půjčky, příspěvky na dítě... na str. 20. I když 
jsou prezentovány zkušenosti je několika studen-
tů, člověk vystihne moderní trendy terciárního 
vzdělávání: diferenciace nabídky, svobodná volba 
studijního oboru, rozšiřování možností studia 
i za cenu zavedení poplatků za studium (školné) 
atd. Když na sebe škola musí umět vydělat na 
straně 16 je výstižná charakteristika starostí 
ředitelů soukromých škol. Článek jsem si přečetl 
s velkým zaujetím, protože odkrývá také jejich 
podnikatelskou roli, kterou se snaží realizovat 
se sociální odpovědností vůči studujícím i celé 
společnosti. V oblasti teorie podnikání se ve 
světě vydělil velmi populární nový obor „sociální 
podnikání“. Vystupující ředitelé se ve zmíněném 
článku představili řekněme jako vzoroví „sociální 
podnikatelé“. 
Při pozorném čtení jsem se musel vracet k článku 
Bez mistrů by nebyly ani zámky na str. 62. 
Zabývá se problematikou profesní a odborné 
přípravy, o které se psalo i v minulých číslech 
tohoto časopisu. V této oblasti se bohužel traduje 
několik neopodstatněných předsudků a mýtů. 
Např. cituji autora: „Řemeslo je obecně v krizi.“ 
Naopak, existuje velká poptávka po řemeslnících. 
Krize by vypadala jinak.
V tomto čísle vedle stálých rubrik naleznete i další 
podnětné články, které se týkají např. zavedení 
eura a mnoho praktických a užitečných rad pro 
podnikatele.

PhDr. Josef Jünger, CSc.

rektor Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava

měsíčník Komora.cz čtu pravidelně. Jednak 
jsem členem a funkcionářem HK ČR od jejího 
vzniku, a jednak jako rektor Vysoké školy pod-
nikání, a. s., Ostrava se o podnikání přirozeně 
zajímám z různých hledisek. Proto jsem se 
těšil na číslo 9, které je do značné míry orien-
továno na vzdělávání. 
V první řadě mne zaujal rozhovor s paní minis-
tryní Kuchtovou na straně 12. Jak už to bývá, 
některé pasáže bych zvýraznil a s některými 
bych si dovolil polemizovat. Předně vítám pod-
poru zřizování center vzdělávání všech občanů 
místo mechanického rušení škol. Naše Vysoká 
škola podnikání, a. s., Ostrava také usiluje 
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Prodat nezávislým
Podle prvního scénáře by energetické 
společnosti musely prodat své distri-
buční sítě jiným investorům, kteří na 
nich budou nezávislí. 
Druhý scénář předpokládá, že by ener-
getické společnosti mohly být i vlast-
níky distribučních sítí, ale jejich správu 
by musely svěřit do rukou nezávislého 
systémového operátora.

Dva rozdílné tábory
Kolem návrhu Komise se zajisté strhne 

značná diskuze, protože členské státy 
jsou rozdělené na dva tábory. Pro další 
unbundling jsou např. Velká Británie, 
Irsko, Nizozemsko nebo Španělsko. 
Na druhé straně barikády jsou pak 
především Německo a Francie, které 
jsou mateřskými zeměmi velkých ener-
getických koncernů jako E.On, RWE, 
Electricité de France. Komise navrhu-
je i posílit pravomoci energetických 
regulátorů a založit evropský regulační 
úřad.

za

Pracovníci Informačních míst pro 
podnikatele často odpovídají na 
dotazy, které mají společné téma: 
dotace z EU. V nemenší míře však 
přicházejí tradiční dotazy podnika-
telů i lidí, kteří s podnikáním chtějí 
teprve začít.

Dotace na školicí středisko
Chebská firma D.F.V. MATE vyrábí a opravuje 
průmyslové jeřáby, zároveň se specializuje na 
montáž dřevěných šindelových střech. Vedení 
společnosti se rozhodlo vybudovat moderní 
školicí středisko. „Centrum zamýšlíme umístit 
v nástavbě na současné administrativní budově,“ 
říká jednatel firmy Jiří Duchek. K vybudování 
nástavby by firma chtěla využít možnosti dotace 
z Operačního programu Podnikání a inova-
ce. „Obrátili jsme se na Informační místo pro 
podnikatele v Chebu. Během krátké doby jsme 
dostali odpověď s kompletními informacemi 
o operačním programu, datem uzávěrky žádosti 
a důležitými kontakty,“ prozrazuje Jiří Duchek. 
„V InMP nám rovněž doporučili agenturu, která 
se zaměřuje na vyjednávání dotací. Doporučení 
akceptujeme, přesto budeme na poradenskou 
firmu vypisovat výběrové řízení.“ 

Farma a jízdárna
Marek Heřmanský chce na svém pozemku na 
Pardubicku vybudovat farmu s koňmi a turis-
tickou jízdárnu. Výuka jízdy na koních má být 
předmětem podnikání. „Na začátku jsem neměl 
žádné informace,“ říká Marek Heřmanský. 
„Zajímalo mě, jakou musí mít kvalifikaci jezdecký 
trenér a také jaké má mít živnostenské oprávně-
ní, zda je nutné mít tuto osobu v zaměstnanec-
kém poměru...“ Pan Heřmanovský se obrátil na 
místní pracoviště InMP ve Svitavech. „Na od-
pověď jsem čekal pouhé tři dny a byl jsem mile 
překvapen: všechny dotazy byly zodpovězeny do 
detailů a opatřeny důležitými poznámkami. Po 
detailní kalkulaci jsem však zjistil příliš dlouhou 
návratnost investice...“ 

Podnikáme s InMP

ČÍSLO MĚSÍCE:

Česká národní banka zvedla úrokové sazby 
o čtvrt procentního bodu. Hlavní sazba vzrostla 
na 3,25 %. Banky nyní vyhodnocují situaci a dá 
se čekat, že v dohledné době zdraží úvěry. 

3,25 %

Zdroj: ČNB
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Soumrak 
energetických 
monopolů?

Evropská komise chystá další útok proti 
energetickým monopolům. V rámci legislativního 
návrhu, který je v posledních fázích přípravy 
navrhuje provedení ještě důkladnějšího oddělení 
výroby a distribuce energií (unbundling). 

Důležitá dohoda
Česká republika dosáhla dohody s Evropskou komisí ohledně národního plánu 
a priorit pro politiku soudržnosti na období 2007–2013, které jsou popsány v národ-
ním strategickém referenčním rámci. Naše republika bude mít v příštích sedmi letech 
k dispozici prostředky ve výši 26,3 miliard euro (co je přibližně 725 miliard korun). 
Budou určeny k spolufinancování čtyř hlavních priorit:
• podpora konkurenceschopnosti,
•  rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti,
• zlepšení životního prostředí,
• vyvážený rozvoj ekonomiky a zaměstnanosti.             ka

AKTUALITY

„První výkop
udal dobrý 
směr“

Reforma veřejných financí, kterou v polovině 
srpna schválila Poslanecká sněmovna, 
vytváří podmínky pro udržení ekonomického 
růstu České republiky a předpoklady pro 
snížení tempa zadlužování země, tedy 
každého z nás. Deficit státního rozpočtu je 
ale třeba řešit dalšími reformními balíčky, 
které budou dluh postupně snižovat. 

Už tento první výkop ale udal dobrý směr. 
Bez zavedení reformních kroků by tempo 
růstu ekonomiky v příštích letech s největší 
pravděpodobností začalo upadat, s při-
spěním těchto opatření je ale možné jej 
zachovat. 
Během prvního pololetí roku klesl v České 
republice počet podnikatelů se zaměst-
nanci o téměř deset tisíc na 186 tisíc, což 
je zhruba pětiprocentní pokles. S největší 
pravděpodobností se přitom jedná o firmy 
ze sektoru malých a středních. Podmínky 
pro tyto firmy by se díky právě schválené 
reformě měly zlepšit. Věřím, že i v dalších 
opatřeních vlády na ně bude pamatováno 
a taková situace se nebude opakovat. 

Výhody, které pomohou
Pro firmy i živnostníky reforma přináší řadu 
výhod. Mezi nejvýznamnější patří bez-
pochyby snížení daně z příjmu fyzických 
osob (a tedy i živnostníků) resp. zavedení 
jedné sazby daně ve výši 15% ze super-
hrubé mzdy v roce 2008. O rok později by 
dokonce mohlo dojít ke snížení na 12,5%, 
úroveň této daně v roce 2009 ale ještě bude 
předmětem další diskuze. Zároveň dochází 
přijetím reformy ke zvýšení základní odpo-

čitatelné položky na poplatníka a odpočita-
telných položek na manžela – manželku bez 
příjmu a na děti.

Fyzické podnikající osoby také pocítí zvýšení 
limitu obratu pro vedení účetnictví, který je 
dnes stanoven na patnáct milionů a reforma 
jej nově zvyšuje na 25 milionů korun.
Reforma zároveň přináší zrušení minimálního 

základu daně a zrušení povinnosti vlastnit 
registrační pokladnu s fiskální pamětí pro 
hostinskou a maloobchodní činnost, která 
měla platit od 1. 1. 2008.
Situace se zlepší i u právnických osob, kde 
dochází ke snížení daně z příjmu na 21 
procent ze současných 24% a o rok později 
na 20 procent. V roce 2010 budou firmy 
platit 19procentní sazbu. Toto snížení je ale 

doprovázeno zrušením některých výjimek 
pro základ daně z příjmu.

A co bude „bolet“?
K reformním opatřením, která podnikatelé 
pocítí negativně, patří zavedení ekologické 
daně a nepřímo také zvýšení spotřebních 
daní a dolní sazby daně z přidané hodnoty. 
Ta sice nemá na firmy přímý vliv, může se ale 
nepřímo odrazit v mírném snížení poptávky po 
některých produktech, například u ubytova-
cích služeb.

Zlepšení pro všechny
Sociální část reformy by měla mít pozitivní 
vliv tak, že zpřísnění podmínek pro vyplácení 
sociálních dávek zvýší motivaci pro hledání 
práce a pro upřednostnění aktivního přístupu 
k vlastní ekonomické činnosti před pasivním 
pobíráním sociálních dávek. Reforma zvyšuje 
motivaci k tomu, aby úspěšné firmy i fyzické 
podnikající osoby odváděly své daně v Čes-
ké republice a ne v zemích s výhodnějšími 
daňovými podmínkami. Nelze tvrdit, že jde 
o reformu, která nahrává pouze bohatým, jisté 
zlepšení pocítí i ty nejnižší příjmové skupiny.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Reforma zvyšuje motivaci k tomu, aby úspěšné firmy i fyzic-
ké podnikající osoby odváděly své daně v České republice

SLOVO PREZIDENTA

Během prvního polo-
letí klesl v České re-
publice počet podni-
katelů se zaměstnanci 
o téměř deset tisíc
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Obchodní jednání 
na míru pro Vás během
MSV 2007 v Brně

za účasti 250 fi rem z 24 zemí v rámci projektu match2succeed

3. - 4. 10. 2007
Brno-Výstaviště, Kongresové centrum 

EIC Brno CZ646 Tento projekt je fi nancován Evropskou komisí, DG Enterprise and Industry
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KOMORA POMÁHÁ

Úspora času i nákladů
„Účast na akci Kontakt – Kontrakt 2007 je 
zajímavá příležitost pro všechny, kteří chtějí 
čerpat největší benefity veletržní účasti při 
maximální úspoře času i nákladů,“ říká ředitel 
Regionální hospodářské komory Brno Petr 
Bajer. „Kontakt – Kontrakt 2007 je nejvýznam-
nější akcí, kterou letos pořádáme, tentokrát 
poprvé v rámci mezinárodního projektu 
,match2succeed‘ financovaného Evropskou 
komisí. Již minulé ročníky přinesly konkrétní 
výsledky v podobě stovek předjednaných 
kontraktů a letos si od setkání slibujeme ještě 
více, protože proběhne přímo na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu.“

Setkání po třech letech
Poslední setkání Kontakt – Kontrakt se na 
brněnském výstavišti uskutečnilo v listopadu 
2004 za účasti zástupců 23 regionů z devate-
nácti evropských zemí. Proběhlo 1470 jednání, 
z nichž vzešlo 459 příslibů spolupráce a 144 
předjednaných kontraktů. Letos je mezinárod-
ní platforma setkání zajištěna podporou part-
nerské sítě Euro Info Center působících téměř 
ve všech evropských zemích. Pořadatelé oče-
kávají zástupce přibližně 250 firem z čtyřiadva-

ceti zemí z oborů strojírenství, automatizační 
a řídicí technika, pohony a čerpadla, elektro-
technika, elektronika apod. Aby si účastníci 
našli k jednání ty nejvhodnější partnery, v rámci 
registrace vyplní profil popisující firemní aktivity 
a nabízený či hledaný druh spolupráce. Regist-
rační profily budou zveřejněny v elektronickém 
katalogu firem, ze kterého si účastníci vyberou 
potenciální partnery k jednání, a výsledek 
obdrží v podobě individuálního harmonogramu 
obchodních schůzek. 

Osvědčená koncepce
Koncepce b2fair (business to fairs) se již 
osvědčila na veletrzích jako Hannover Messe 
nebo AMB Stuttgart. Její vysokou efektivitu 
potvrdilo více než 75 % účastníků, podle 

kterých představuje dosažení maximálně 
možných výsledků s minimálními náklady 
a stráveným časem. Letos se projekt „match2-
succeed“ rozšířil na více míst a vedle Hanno-
veru se akce b2fair konají také na vedoucím 
skandinávském průmyslovém veletrhu HI In-
dustry v dánském Herningu, na mezinárodním 
veletrhu subdodavatelů Elmia Subcontractor 
ve švédském Jönköngu a na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. 

Jednání šitá na míru
Výhod této koncepce poprvé mohou plně vy-
užít i české firmy. „Setkání Kontakt – Kontrakt 
2007 plně podporujeme, protože jde o ob-
chodní jednání šitá přímo na míru dle principu 
nabídky a poptávky. Je to přidaná hodnota 
letošního Mezinárodního strojírenského 
veletrhu,“ uvedl ředitel obchodní skupiny a. s., 
Veletrhy Brno Jiří Rousek. 

Obchodní a investiční setkání evropských 
regionů Kontakt – Kontrakt 2007 proběhne ve 
dnech 3. až 4. října v prostorách Kongresové-
ho centra na brněnském výstavišti. 
Více informací na www.rhkbrno.cz nebo 
www.b2fair.com.

K – K 2007: dva dny 
obchodních jednání 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory EU.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH KAŽDOROČNĚ 
OTEVÍRÁ CESTU K NOVÝM ZAHRANIČNÍM KONTAKTŮM. 
LETOS JE TATO PŘÍLEŽITOST UMOCNĚNA SOUČASNÝM 
KONÁNÍM PÁTÉHO OBCHODNÍHO A INVESTIČNÍHO FÓRA 
EVROPSKÝCH REGIONŮ KONTAKT – KONTRAKT 2007, 
KTERÉ VE DNECH 3. AŽ 4. ŘÍJNA PŘÍMO NA VÝSTAVIŠTI 
POŘÁDÁ EURO INFO CENTRUM PŘI REGIONÁLNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE BRNO. K DVOUSTRANNÝM 
OBCHODNÍM SCHŮZKÁM SE SEJDE NA 250 FIREM ZE 
DVACETI ČTYŘ ZEMÍ CELÉ EVROPY.

Účastníci si vyberou 
potenciální partnery 
k jednání a výsledek 
obdrží v podobě har-
monogramu obchod-
ních schůzek
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Podnikatelé mohou 
požádat CzechInvest 
o dotace z OPPI

KOMORA POMÁHÁ
KOMORA POMÁHÁ

V dalším období bude možné získat finanční 
dotaci na projekty také v rámci nově připra-
vovaných programů Školicí střediska, Nemo-
vitosti, Poradenství, ICT a strategické služby, 
Spolupráce a Prosperita. 

Program Školicí střediska
V rámci tohoto programu budou mít podniky 
možnost zažádat o dotaci na výstavbu, rekon-
strukci, pořízení či vybavení školicích center 
nebo školicích místností. Cílem programu je 
podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kva-
litního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však 
bude, aby se ve školicích střediscích vzdělávali 
především zaměstnanci podniků působících 
v určitých vymezených oborech. V současné 
fázi programu se pod pojmem „vymezené 
obory“ rozumějí zpracovatelský průmysl, 
energetika, stavebnictví, aktivity spojené s in-
formačními a komunikačními technologiemi, 

biotechnologie a nanotechnologie.
Bližší informace o podmínkách, výši podpory, 
způsobu příjmu žádostí a další specifikace 
včetně vymezení podporovaných programů dle 
odvětvové klasifikace ekonomických činností 
(OKEČ) budou upřesněny ve Výzvě.

Program Nemovitosti
Cílem programu Nemovitosti je podporovat i sti-
mulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovi-
tostí včetně související infrastruktury a přispět tak 
k rozvoji funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení 
investičního a životního prostředí naší republiky. 
Program je zaměřen na podporu projektů realizo-
vaných ve všech hlavních fázích životního cyklu 
nemovitosti tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje 
i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude 
kladen zejména na regeneraci nemovitostí.
Poskytnutí dotace bude omezeno určitými pod-
mínkami – především vlastnictvím nemovitosti. 

(Příjemce podpory musí jednoznačně prokázat 
vlastnická práva k nemovitostem, které jsou 
předmětem projektu.) Dále velikostí pozemku, 
která je omezena minimální rozlohou 2 ha, resp. 
500 m2 podlahové plochy objektu. Zamýšlený 
projekt musí být také v souladu s platnou územ-
ně plánovací dokumentací. Podle podmínek musí 
činnost uživatele nemovitosti spadat do oboru 
zpracovatelského průmyslu nebo technologic-
kých center a strategických služeb. Příjemce 
dotace nesmí být zodpovědný za stav vyžadující 
regeneraci nebo rekonstrukci podnikatelské 
nemovitosti, která je předmětem projektu.

Poradenství
Poradenství v novém programovacím období 
2007–2013 umožňuje malým a středním podni-
kům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosa-
hovat kvalitnějších výsledků. S programem Po-
radenství budou mít malí a střední podnikatelé 

šanci získat zvýhodněné poradenské služby šité 
na míru, což jim zajistí možnost svobodně si 
vybírat z kvalitních a prověřených poradců. Dále 
se budou moci anonymně srovnávat s podniky 
z celého světa a stát se první volbou pro inves-
tory na místním trhu. Budou mít také přístup 
jak k ekonomickým a technologickým trendům, 
tak i k husté místní informační a poradenské 
infrastruktuře.

Služby programu Poradenství:
•  bezplatný přístup do databáze Národního 

registru poradců, který registruje prověřené 
a školené profesionály

•  program Konkurenceschopnost, který nabízí 
dotaci na poradenské služby

•  Český benchmarkingový index, nástroj umož-
ňující srovnání s odpovídajícími údaji firem 
z celého světa

•  program Rozvoj dodavatelů, který podpo-

ruje zvýšení úrovně a zviditelnění českých 
dodavatelů

•  Regionální informační a poradenské infra-
struktury nabízející bezplatný informační 
servis a cenově zvýhodněné poradenské 
služby 

•  aktivita Trendy, která usnadňuje sledová-
ní a srovnání světových ekonomických 
a technologických trendů s vývojem v České 
republice 

ICT a strategické služby
Program ICT a strategické služby je zaměřen 
na rozvoj informační a znalostní společnosti, 
a to díky podpoře tvorby nových ICT pro-
duktů a služeb. Počítá se s tím, že žadateli 
budou malé i velké firmy, které vytvářejí 
řešení založená na IT technologiích (tvorba 
a implementace IS/ICT řešení a aplikací) 
a společnosti nabízející některou z podpo-
rovaných strategických služeb, jako jsou 
zákaznická podpora, sdílené služby nebo 
servis hi-tech výrobků a technologií. Příjem-
ce podpory bude během realizace projektu 
vytvářet určitý počet nových pracovních míst 
a investovat do vzniku každého z nich po-
žadovanou částku. Pro výpočet způsobilých 
výdajů bude možné si vybrat mezi dvěma 
variantami, a to dotací na nově vzniklá pra-
covní místa či dotací na hmotný a nehmotný 
majetek související s realizací projektu. 

Program Spolupráce
Přetrvávajícím problémem mnoha malých 
firem není, jak se mnozí často mylně domní-
vají, velikost, ale jejich izolovanost. Jednu 
z možností jak nalézt relevantní partnery 
z oboru a řešit s nimi společné problémy 
nabízí program Spolupráce. Jeho cílem 
bude podporovat kooperační seskupení 
a rozvíjet komunikaci a spolupráci jak mezi 
firmami samotnými, tak mezi podnikatelskou 
a vědecko-výzkumnou sférou obecně. Všem 
zapojeným subjektům nabídne možnost 
získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky 
spolupráci a účasti na společných projek-
tech umožní zúčastněným zlepšit vzájemné 
vazby a nastolit dlouhodobé všestranně 
výhodné partnerství firem, vysokých škol, 
výzkumných ústavů, krajských samospráv 
a dalších institucí.
Do způsobilých výdajů budou zahrnuty: 
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodo-
bý nehmotný majetek a provozní náklady. 
Přesné vymezení způsobilých výdajů pro 
konkrétní aktivity bude blíže specifikováno 
v jednotlivých Výzvách.

Program Prosperita
Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedos-
tatečná komunikace a spolupráce mezi oblastí 
výzkumu reprezentovanou vysokými školami 
či výzkumnými institucemi a podnikatelskou 
sférou. Projekty programu Prosperita mají jediný 
cíl: přispět ke změně tohoto stavu a vybudovat 
takové zázemí, které posílí postavení inovativních 
českých firem.
Program bude podporovat zakládání a další roz-
voj vědecko-technických parků (VTP), podnika-
telských inkubátorů (PI), které vytvářejí podmínky 
pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních 
firem zaměřených na realizaci nových techno-
logií a konkurenceschopných výrobků a služeb. 
Firmy umístěné v inkubátoru nebo VTP mohou 
využívat technické zázemí, a to od kancelářské 
techniky, jednacích a konferenčních prostor až po 
laboratoře, dílny a další specializované prostory 
dle zaměření VTP či PI. Z programu bude možné 
čerpat finanční prostředky i na vybudování center 
pro transfer technologií (CTT) a také vytváření 
sítí Business Angels. CTT napomáhají transferu 
technologií do firem, poskytují odborné poraden-
ství a poradenství v oblasti ochrany duševního 
a průmyslového vlastnictví. Business Angels 
sítě představují zvláštní sdružení založená za 
účelem propojení nabídky finančních prostředků 
ze strany soukromých investorů a poptávky po 
finančních zdrojích ze strany firem s vysokým 
růstovým potenciálem. Základním cílem sítě je 
vytvoření databáze zajímavých podnikatelských 
projektů a jejich párování s nabídkou kapitálových 
zdrojů soukromých investorů. Investoři tohoto 
typu vkládají do firmy vedle potřebných financí 
především odborné know-how a manažerské 
zkušenosti. 
Maximální výše dotace v tomto programu bude 
činit až 200 milionů korun na způsobilé výdaje. 

Bližší informace o podmínkách a výši podpor, 
způsobu příjmu žádostí a další specifikace výše 
zmíněných programů budou upřesněny v jednot-
livých Výzvách na http://www.czechinvest.org/.

Přetrvávajícím problémem mnoha malých 
firem není jejich velikost, ale izolovanost

AGENTURA PRO 
PODPORU PODNIKÁNÍ 
A INVESTIC 
CZECHINVEST 
V RÁMCI OPERAČNÍHO 
PROGRAMU PODNIKÁNÍ 
A INOVACE (OPPI) 
V SOUČASNÉ DOBĚ 
PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI 
O PODPORU 
DO PROGRAMŮ 
MARKETING, INOVACE, 
EKO – ENERGIE, 
ICT V PODNICÍCH 
A POTENCIÁL. NOVĚ 
MOHOU PODNIKATELÉ 
ŽÁDOSTI PODÁVAT 
I PROSTŘEDNICTVÍM 
INTERNETU. PŘÍSLUŠNÉ 
ELEKTRONICKÉ 
FORMULÁŘE JSOU 
ZDARMA K DISPOZICI 
KAŽDÉMU, KDO SE 
ZAREGISTRUJE DO 
APLIKACE eACCOUNT 
NA WEBOVÉ STRÁNCE 
CZECHINVESTU – http://
www.czechinvest.org/
eaccount. 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



str. 12 str. 13září 07 ŠKOLSTVÍ
TÉMA

Fo
to

: J
ác

hy
m

 K
lim

en
t

MEDIÁLNĚ NEJDŘÍVE DANU KUCHTOVOU 
ZVIDITELNILA KAMPAŇ PROTI TEMELÍNU, 
V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU VŠAK MUSELY 
JÍT JEJÍ EKOLOGICKÉ AKTIVITY STRANOU: 
BYLA JMENOVÁNA MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. PRUBÍŘSKÝM 
KAMENEM JEJÍHO ÚŘADOVÁNÍ SE STALA 
STÁTNÍ MATURITA: VEJCE HOZENÉ 
PROTESTUJÍCÍM STŘEDOŠKOLÁKEM 
V PRAZE JI PRAVDĚPODOBNĚ ZASKOČILO, 
V ČERVNU SCHVÁLENÝ ODKLAD STÁTNÍ 
MATURITY O DVA ROKY VŠAK TUTO POTUPU 
SMAZAL. 

Že by nastala éra zvyšování prestiže 
učitelského povolání? 
Věřím tomu! Napomoci by měla už zmiňovaná 
reforma. Je ovšem nutné změnit obraz učitele 
i mediálně, s čímž souvisí také naše mediální 
strategie.

Chystá se rovněž změna ve vzdělávání 
učitelů? Podle mnoha názorů je zkost-
natělé a zřejmě ne náhodou jsou peda-
gogické fakulty pro mnoho studentů tzv. 
„záchytka“...
Bohužel, pořád ještě platí, že na pedagogické 
fakulty se hlásí ti, co nevědí kam... Přestože 
se na ně dostávají lidé ze začátku nevyhraně-
ní, z vlastní zkušenosti vím, že se pak v praxi 
profilují dobře. Problémem jsou peníze, ale 
to je jiné téma. Pedagogické fakulty budou 
v budoucnu více dbát na to, aby připravo-
valy učitele na novou, reformovanou školu. 
Jsou ovšem specializace – například pokud 
jde o budoucí učitele-informatiky – kde se 
rozhodně o „záchytku“ nejedná. Žel, po 
ukončení studií míří absolventi často jinam 
než do škol...

Jste zastánkyní dodatečného vzdělávání 
učitelů podle stupně škol, tedy systému 
atestací?
Pro dodatečné vzdělávání učitelů v každém 
případě. Musíme se smířit s tím, že nejen 
učitelé, ale celý systém vzdělávání bude jiný, 
než byl dosud. Představy, že někdo vystuduje 
vysokou, a tím má vystaráno na celý život, se 
musíme definitivně zbavit. Pochopitelně se to 
týká i učitelů.

Takže bez atestačních zkoušek...
Systém atestací na školách nepřipravujeme.
V každém případě si ale myslím, že ředitel 
jako manažer školy dostane možnost, aby 
vzdělávání nabízel a aktivní učitele podpo-
roval. Předpokládám, že ti se budou chtít 
pod tlakem trhu sami vzdělávat, protože 
poptávka bude po vzdělaných, zajímavých 
kantorech.

Za několik měsíců v ministerském křesle 
jste zažila zprávy o vzrůstající agresivitě 
žáků, šikaně, ale také o selhání pedago-
gů. Nenazrává doba, kdy bude mít školní 
psycholog ordinační hodiny i pro učitele? 
No, to je moc krásná myšlenka... Samozřej-
mě beru vaši otázku jako nadsázku, nicmé-
ně možnost, aby učitel mohl řešit vzdělávací 
problémy s psychologem, by mohla být 
užitečná. Ale určitě ne z důvodu, že by zde 
musel být psycholog pro obzvláště zničené 
či bezradné učitele. V rámci vysokoškolské-
ho studia dostávají budoucí učitelé vzdělání 
i v oblasti psychologie a myslím, že by právě 
tato část vzdělávání mohla být v budoucnu 
posílena.

„Elitní školy ano, 
ale ne od raného 
dětství“
Je září, začátek školního roku. Pokud 
bychom cestovali v čase – byla byste v tuto 
chvíli raději učitelkou, nebo žákyní?
Představa, že nastoupím jako učitelka, je pro mě 
velmi příjemná. Raději ovšem na střední školu. Na 
základní jsem učila pouze v rámci praxe.

Přitom na základní by na vás čekala reforma 
– osnovy by si měly školy vytvářet samy. 
Konec „diktátu ústředí“ čili výuka podle 
vlastních představ, tudíž alespoň teoreticky 
lepší a zajímavější než dosud.
Největší plus reformy vidím především v tom, že 
dává školám autonomii. Je to změna jednotného 
systému, konec centrálního řízení. Přichází doba 
daleko větší svobody pro školy než kdykoli dříve.

Vždyť to také patřilo k vašim prioritám při 
nástupu do funkce. Spolu s rozhodnutím 
nepřipustit, aby se ve školství propouštělo či 

se učitelům snižovaly platy. A také efektivně 
využít 130 miliard z fondů EU. Mimochodem 
– lze s evropskými penězi počítat i pro platy 
učitelů, nebo nikoli?
Ne. Ale je možné tyto peníze využít tam, kde 
budou učitelé aktivní a schopní připravit zajímavé 
projekty. Na ně lze evropské peníze využít. Ale 
není to mzda za učení, nýbrž jakoby „honorář“ za 
nadstandardní přístup a aktivity.

ŠEL BY KOMENSKÝ DO TOHO?
Proč by se měl dnes mladý člověk chtít stát 
učitelem...?
Právě teď je na to nejlepší čas! Dnes má šanci se 
ve školách setkat s tvůrčí prací, bude mít prostor 
pro kreativitu. Dokáže-li vymyslet téma, napsat 
projekt, prosadit ho – má perspektivu. Věřím, že 
ředitelé dají šanci mladým a tvůrčím lidem, a ti 
pak mohou díky evropským programům vylepšit 
situaci svých škol.



str. 14 str. 15září 07

Zdroj: Deutsche Akademische Austauschdienst

TÉMA

SROVNÁNÍ ROČNÍCH POPLATKŮ ZA STUDIUM NA VŠ VE SVĚTĚ 

Mgr. Dana Kuchtová 
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Váš názor na fyzické tresty ve škole? 
Rozhodně je nepodporuji. To nelze! Umím si 
představit, že i učiteli někdy „rupnou“ nervy a do-
jde ke zkratu. Nedovolila bych si posoudit nějaký 
drobný políček jako fyzické trestání, ale zavádět 
fyzické tresty nebudeme.

KAM PRO ZÁKLAD ŽIVOTA? 
V hitparádě problémů školství se na před-
ním místě stále drží slučování škol. 
K tomu se já vyjadřuji velice opatrně. Byla jsem 
místostarostkou a vím, jak je složité, když škole 
chybějí žáci a je přitom třeba platit provoz i další 
výdaje. Problém je, že slučování nebývá zcela 
citlivé. Bohužel, vedení školy jej ne vždy projedná 
s veřejností, ta se to dozvídá dodatečně. Jinak 
bych se spíše přimlouvala, aby tam, kde je to 
ekonomicky možné, se školy nerušily, ale aby 
byly využity spíše pro celoživotní učení. Aby škola 
nefungovala jenom jako centrum vzdělávání pro 
žáky, studenty, ale stala se místem vzdělávání 
i pro dospělé. Školu lze přece využívat pro kurzy, 
kroužky, na podporu mimoškolních volnočaso-
vých aktivit, pro obec, komunitu. Škola by měla 
být centrem vzdělanosti, nejenom místem, kde 
se učí děti.

Stále častěji se mluví o soukromých ško-
lách. Jak vnímáte jejich kredit? 
Myslím, že někdy soukromé školy o kredit spíše 
bojují, protože jsou nové, bez tradice. Nemají to 
lehké.

Mají u „zelené ministryně“ zelenou? 
V zákoně je rovnost všech typů vzdělávání, čili 
soukromé školy by měly mít stejné podmínky 
jako školy veřejné nebo státní. To je můj cíl a dou-
fám, že se to podaří. Mají samozřejmě možnost 
vybírat školné, ale kromě toho by měly od státu 
dostávat stejnou podporu jako dosud.

Soukromé školy jsou někdy také školami 
elitními, nejen pokud jde o postavení a pří-
jem rodičů žáků...
Elitní školy ano, ale ne od raného dětství, od 
základní školy. Pokud někdo chce od prvních 
let dělit děti na lepší a horší, dělá to špatně. Děti 
nezažijí přirozené sociální prostředí, předčasně se 
z něj vyčlení. Ti, co na to mají a chtějí, ať podpo-
rují klasické školy včetně malotřídek.

Tento recept jste ovšem zřejmě neměla na 
mysli, když jste slíbila pomoc vesnickým 
školám, kterým hrozí zánik...
Malotřídky poskytují žákům specifika, která velké 
městské školy nemají – všichni se znají, nedochá-
zí tam často k některým sociálně patologickým 
jevům, prevence je nejúčinnější. Malotřídky jsou 
však pro státní rozpočet finančně náročné. Naše 
ministerstvo se bude snažit jim vyjít vstříc zruše-
ním některých omezujících limitů. To znamená, že 
by měly mít možnost dostat výjimku, aby mohly 
mít nižší počet žáků. Aby nebyly rušeny byrokra-
ticky jen proto, že jich nemají dost. Podmínkou 
je ovšem spolupráce se zřizovatelem, stát to 
sám nezvládne. Jednou z možností je například 
příspěvek na školu z obecního rozpočtu.

Je zdánlivě předčasné ptát se na začátku 
školního roku na události, které nastanou 
za pár měsíců – nicméně: v jaké etapě je 
idea zrušení přijímacích pohovorů na střední 
i vysoké školy? 
To je složité téma, ministerstvo ovšem nemůže 
určit termín, od kdy to bude jinak. V letošním 
školním roce však s největší pravděpodobností 
ne. Přijímací zkoušky, které by zkoušely žáka 
z nabiflovaných vědomostí nazpaměť, nechce-
me. A snažíme se přispět k tomu, aby přijímací 
zkoušky nebyly vlastně zapotřebí vůbec. Aby 
ředitelé škol mohli přijímat uchazeče na zákla-
dě jiných kritérií. Uvažujeme o tom, že by žák 
– zájemce o další studium – přinesl na střední 
školu určité portfolio čili svou osobní složku, která 
by kromě vysvědčení, účasti na olympiádách atd. 
mohla obsahovat i další prvky. Například by to 
mohly být výsledky znalostních testů, kterých se 
žák dobrovolně zúčastnil v průběhu posledních 
ročníků. Do „portfolia“ by mohlo být zahrnu-
to například i výstupní hodnocení. Souhlasím 
s názorem, že přijímací zkoušky tak, jak se dělají 
dnes, nejsou ideální. Uděláme vše pro to, aby 
tento způsob vymizel.

Skončí záhy omezení, kdy se žák základní 
školy může hlásit pouze na jednu střední 
školu?
Pracujeme na tom. Ovšem zřejmě nebude mož-
né, aby si podal více než dvě přihlášky, protože 
by to bylo administrativně a technicky nesmírně 
náročné.

Abychom ale nezamluvily přijímací zkoušky 
ze střední školy na vysokou – měly by se 
podle vás zrušit?
Vysoké školy mají samosprávu, já bych přijímač-
ky zrušila ráda, ale není to v mé kompetenci. Si-
tuace se však mění a důkazem je i to, že některé 
školy je vůbec nevypisují a jiné využívají národní 
srovnávací testy studijních předpokladů od SCIO, 
které mají určitý jednotný standard.

Problematické je však i učňovské školství 
– jen 40 % vyučených pracuje v oboru, který 
absolvovali na SOU...
Také s tím nejsme spokojeni, chceme to řešit 
akutně. Máme nedostatek lidí vyučených v ur-

čitých oborech – například obráběče kovů, 
svářeče. Problém je zřejmě v tom, že žáci 
devátých tříd, kteří si vybírají další profesní smě-
řování, často netuší, co přesně chtějí. Vyberou 
si učební obor, absolvují ho, pak jsou konfronto-
váni s potřebami trhu práce a najednou zjišťují, 
že ten klade důraz zejména na znalost práce 
s počítačem. Chceme, aby i na učilištích, kde 
jsou žáci v tříletých oborech, byli připravováni 
tak, aby měli jazykové znalosti, aby dokázali 
pracovat s počítačem, aby se dokázali rychleji 
zorientovat a uplatnit na trhu práce. Aby měli 
možnost pokračovat v dalším vzdělávání.

DO FABRIK, NE DO MONTOVEN!
Absolventi terciálního vzdělávání, to zna-
mená ti, co mají víc než maturitu a ukončí 
studium na vyšších odborných a vysokých 
školách, se na trhu práce podle statistik 
uplatní patnáctkrát lépe než ostatní. Jste 
spokojena s úrovní vysokých škol?
Je to podobné jako s celkovou úrovní vzdělávání 
– je na vysoké úrovni, ale samozřejmě najdou se 
školy špičkové i ty slabší. Některé školy se navíc 
teprve etablují, myslím tím hlavně ty bakalářské, 
a jejich úroveň je poněkud nižší. Největší problé-
my této oblasti školství nejsou v tom, že bychom 
měli špatné vysoké školy, pokud jde o kvalitu vý-
uky. Ale v tom, že máme příliš mnoho oborů aka-
demických, teoretických, a malé procento oborů 
bakalářských. A také slabé propojení vysokého 
školství s praxí, s komerčním sektorem. Máme 
spoustu absolventů, kteří studují obory, po nichž 
není v praxi poptávka. Velké rezervy vidím právě 
v propojení studia s praxí. Vysoké školy by měly 
mít spíše charakter profesních nebo výzkumných 
univerzit. Profesních, což jsou bakalářské vysoké 
školy, je nedostatek. Ale nemůžeme zároveň jít 
cestou otevírání dalších a dalších univerzit ve 
všech okresních městech, to nejde. To bychom 
snížili kvalitu vzdělání.

Máte ministerskou vizi jak dosáhnout 
toho, aby se na vysokých školách studo-
valy obory a specializace, které potřebuje 
rychle se rozvíjející společnost – ať už jde 
o obory související s průmyslem, či jiné?
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí je u nás 
ve srovnání s Evropou pořád ještě nízký. Na 
druhou stranu do vysokoškolského vzdělávání 
dáváme už skoro totéž co západní země – blí-
žíme se k jednomu procentu HDP, v západní 
Evropě je to něco přes jedno procento, někde 
jedno a půl. Jenomže co do počtu absolventů 
a těch, kteří uspějí ve vystudovaných oborech, 
jsme pozadu. A to je právě tím, že máme málo 
bakalářských oborů. Těch, které se dokážou 
v praxi uplatnit.

V současnosti se tak trochu stáváme oblíbe-
nou „montovnou“ zahraničních firem... Jak 
dosáhnout pro náš pracovní trh ideálního 
stavu, aby tyto společnosti u nás nehledaly 

jen kádry pro dělnické profese, ale i specia-
listy, manažery, vzdělané odborníky?
Vysoké školství se neubírá směrem, který by 
chtěl jen doktory a magistry. Naopak, máme 
paradoxně opravdu nízký počet absolventů 
technických škol a z celkového počtu populace 
málo vysokoškoláků. Musíme to mírně zlepšit. 
Nebudeme snižovat kvalitu vzdělání univerzitní-
ho, špičkového, ale opakuji, mělo by přibý-
vat bakalářských oborů. A jejich absolventi, 
vysokoškoláci, ať jsou klidně na postech mistrů, 
ale erudovaných a ve špičkových provozech, 
samozřejmě patřičně ohodnoceni.

Řada vysokoškoláků si dnes dokáže při 
bezplatném studiu vydělat docela slušné 
peníze. Vy a vaše strana, jediná z vládních 
stran, jste byli proti zavedení školného na 
VŠ. Nezměnila jste názor? Jste už za-
stáncem systému státem garantovaných 
půjček pro studenty či podpory spoření?
Pokud jde o bezplatné studium – mám pořád 
stejný názor. V současné době zavedení 
školného není možné. Stále ještě není etablo-
vaná střední třída, která by byla schopna svým 
dětem platit například jiné ubytování než na 
koleji, dojíždění a k tomu hradit i přímé školné. 
Ztratili bychom mozky z rodin sociálně slabších, 
a to by byla – za deset či patnáct tisíc korun 
školného – příliš vysoká cena. Na druhou 
stranu existuje už hodně studentů, kteří by si 
za studium rádi zaplatili, protože se na vysokou 
školu kvůli nedostatku míst nedostanou. Je 
to problém a je třeba ho řešit. Připravujeme 
systém odloženého školného – a já se k němu 
přikláním. To je promyšlený systém fungující 
už v jiných zemích. Spočívá v tom, že splá-
cet studium, ovšem jenom jeho část, začnou 
absolventi ve chvíli, kdy dosáhnou určité výše 
platu. Třeba po pěti šesti letech od ukončení 
studií. Funguje v něm princip solidarity, jelikož 
„dlužník“ bude v podstatě přispívat v tu chvíli na 
studujícího člověka, který bude splácet zase až 
za pár let. Je to záležitost složitá, dlouhodobá. 
Současně se systémem odloženého školné-
ho připravujeme systém půjček pro studenty 
a podporu spoření na studium.

Nemrzí vás, že se za dobrým vzděláním 
odjíždí často do ciziny? A ne vždy je hlav-
ním důvodem studium cizího jazyka...
Neviděla bych to tak jednoznačně! Vždyť na 
druhou stranu i k nám přijíždí studovat hodně 
zájemců ze zahraničí. Rozhodně si nemyslím, 
že bychom poskytovali nekvalitní vzdělání.

Patříme údajně k zemím s největší závis-
lostí dosaženého vzdělání na rodinném 
zázemí. 
U nás je zřetelně vidět, že na vysoké školy 
chodí nejvyšší procento studentů ne z rodin 
bohatých, ale z těch, kde rodiče vedli děti ke 
vzdělání, ve kterých je ke vzdělání kladný vztah. 

Souvisí to často i s tím, že to jsou často už 
i rodiče sociá lně lépe postavení.

Existuje prý učitelský sen o vlivu škol na
společnost. Jste zastáncem myšlenky: 
„Jaká je společnost, taková je škola“,
nebo „Jaká je škola, taková je budoucí
 společnost“?
V obou variantách chybí jedno důležité slovo: 
rodina. Škola vliv má, ale rodina má vliv zcela 
zásadní. Proto doplňuji: jaká je rodina a škola, 
taková je společnost. 

Máte dceru, přejete si, aby byla jednou 
učitelkou?
Jsem liberál, ať si vybere sama. Zatím samozřej-
mě kopíruje maminku. I když... nedávno jsem 
se jí ptala, zda bude chtít být ministryní, a bez 
zaváhání řekla: určitě ne!

Andrea Žbodáková

se narodila 18. června 1961. 
Vystudovala Pedagogickou 
fakultu JU v Českých 
Budějovicích. Pracovala 
jako středoškolská 
učitelka, překladatelka, 
konzultantka. V letech 
2000–2003 byla předsedkyní 
ekologického Sdružení 
Jihočeské matky, od r. 2003 
jeho místopředsedkyní 
a mluvčí. V roce 2006 se 
stala místostarostkou 
Českého Krumlova, po 
nástupu na ministerský post 
požádala o uvolnění z této 
funkce a zůstala členkou 
zastupitelstva. Ve Straně 
zelených je od roku 2003, 
o rok později se stala její 
první místopředsedkyní. Je 
rozvedená a má osmiletou 
dceru Kateřinu.

Německo 0 – 1300 €

Velká Británie Dle oboru: 1000 – 14 000 € pro obyvatele EU, 10 000 – 35 000 € pro cizince

Itálie 430 – 3000 €

Rakousko 720 € pro obyvatele EU, 1450 € pro cizince 

Nizozemsko cca 1500 €

Francie 150 – 420 €, soukromé školy v průměru 5500 €

Finsko 3500 – 12 000 € pro studenty ze zemí mimo EU

Švýcarsko 1200 – 5000 €

Japonsko státní cca 3900 €, soukromé 8000 €

USA státní v průměru 3500 €, soukromé od 16 000 €

„Máme příliš mnoho 
oborů akademických, 
teoretických, a malé 
procento oborů 
bakalářských.“
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Rodiče mají právo zvolit pro své dítě typ 
vzdělání, který odpovídá jejich náboženské-
mu, filozofickému a pedagogickému přesvěd-
čení, vyplývá z článku č. 14 Listiny základních 
práv a svobod Evropské unie. Kdysi to byl 
pro nás „jen“ článek č.14, dnes už, naštěstí, 
i skutečnost...

Od církevních po různé jiné
První základní školy na našem území byly 
církevní – zřizovaly je církve už v jedenáctém 
století. Církve mohou být zřizovateli škol 
i v našem současném systému. Nejvíce škol 
je zřizovaných státem, resp. kraji, a pak jsou 
školy soukromé. Lépe je snad říkat nestátní, 
tolik to neevokuje peníze, které „stejně skončí 
v kapse managementu“, jak se s oblibou často 
a nepodloženě říká... 
Na zahřívací otázku – Jak se cítí v čele „svých“ 
soukromých škol? – odpověděli ředitelé někte-
rých z nich různě: 
 „Jednoznačně jako podnikatel,“ prohlásil Karel 
Kostka. (Střední škola Kostka ve Vsetíně, jejíž 
součástí je střední škola podnikání, bankovnic-
tví a cestovního ruchu, šestileté gymnázium se 
zaměřením na humanitní předměty a pedago-
gické lyceum.)
„Já se cítím spíš jako drobný živnostník,“ svěřil 
se naproti tomu Václav Klaus mladší. ( PORG 
– První obnovené reálné gymnázium v Praze. 
Všeobecné denní osmileté studium vzniklo roku 
1990 jako první nestátní škola po roce 1948.)
„Od samého začátku jsme museli dělat marke-
ting, museli jsme se sami starat o to, abychom 
měli žáky, takže já se konkurence nebojím. 
Cíleně se na ni připravuji,“ dodal Michal Musil 
(Gymnázium Jana Palacha v Praze. Všeo-
becné čtyřleté studium se zaměřením na cizí 
jazyky. Jedno z prvních soukromých gymnázií 
u nás, založeno na jaře 1991.)

Boj o dotace
Jak už bylo naznačeno v úvodu, jako by syno-
nymem výrazu soukromá škola bylo slovo pe-
níze. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy 
a Slezska se už 15 let aktivně podílí na tvorbě 
legislativních norem. Zastupuje přes 360 privát-
ních škol a školských zařízení od mateřských až 
po vyšší odborné školy. Tajemník Sdružení Petr 
Jadrný k otázce peněz říká: „Celá historie Sdru-
žení by se dala shrnout pod pojem boj o státní 
dotace. Leckdy nám šlo o holé přežití, například 
v roce 1995, kdy ministerstvo školství u větši-
ny typů soukromých škol bezdůvodně snížilo 
státní dotaci o deset procent. Různé tendence 
obrátit dotační politiku proti soukromým školám 
a omezovat vliv celého sektoru šly během doby 
napříč politickým spektrem. Lidé na toto téma 
hodně slyší.“
A tak logicky následuje dotaz na uvedené 
ředitele soukromých škol: Jak jste na tom 
z hlediska státních dotací dnes? 
Václav Klaus: „Máme nejvyšší hodnocení od 

České školní inspekce, takže máme přiděleno 
maximum toho, co může soukromá škola 
dostat. A to je 90 % čehosi. Když to hodně 
přeženu, tak školství stojí dejme tomu, sto 
miliard a dětí jsou třeba dva miliony. Prostým 
podílem dostaneme peníze, které by měly jít 
za žákem. Dnes to tak není. Tento tzv. norma-
tiv je už naprosto umělé číslo, které s realitou 
nekoresponduje. To dokazuje skutečnost, že 
těch tzv. normativů je teď asi 260, podle obo-
rů. Normální člověk to není schopen sledovat 
a také tomu nerozumí. Nejvíce mě na tom 
irituje, že není přesně definováno, co je to ten 
normativ. To je pro nás strategické. Protože 
nemáme finanční problémy, tak já nejsem 
nijak bigotní v tom, jestli dostáváme 90 nebo 
85 procent. Ale čeho? Pro mne je důležitější 
transparentnost a pořádek celého systému. 
Nákladové hospodaření v duchu: počet škol 
krát 12 měsíců, krát platy, krát houby na utírání 
tabule, krát jánevímco, a škola pro 800 dětí je 
poloprázdná...To prostě není v pořádku.“ 
Téměř opačný názor vyjádřil Karel Kostka: 
„My jsme se stávajícím systémem spokojeni. 

Nespokojeni jsme ovšem s výší neinvestiční 
dotace. S tím, že nemáme nárok na plný nor-
mativ. Nemáme nárok na prostředky pro další 
vzdělávání pedagogů. To, že nemáme nárok 
na investiční dotace, považuji za správné, 
vyrovnává to tržní rovnováhu mezi státními 
a soukromými školami. Nicméně disproporce 
v neinvestičních dotacích nás i naše studenty 
poškozuje.“
Také sdružení soukromých škol to vidí trochu 
jinak. Podle Jadrného není cesta k úplné-
mu zrovnoprávnění ještě zdaleka u konce. 
Konečným požadavkem, který prosazuje např. 
poslanec za ODS Walter Bartoš, je uplatňovat 
bezplatné standardní vzdělání na základních 
a středních školách. To znamená nedělat 
rozdíly mezi zřizovateli. Školský zákon by měl 
definovat cenu – to je rozsah a obsah veřejné 
služby, která je poskytována žákům bezplatně. 
To by byl vlastně onen stoprocentní normativ. 
A pak už nebude potřeba ani speciální zákon 
o financování soukromých škol. 

Školné, čili zase peníze
Placení školného je jedním ze základních 
atributů docházky na soukromou školu. A také 

Když na sebe 
škola musí 
umět vydělat

SOUKROMÁ ŠKOLA = PENÍZE! 
SKLOŇOVANÉ VE VŠECH PÁDECH. DOTACE 
OD STÁTU. NORMATIVY PŘIDĚLOVÁNÍ. VÝŠE 
ŠKOLNÉHO. Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍSTUP 

K TALENTŮM. PROČ JSOU PENÍZE TO PRVNÍ, CO 
KAŽDÉHO ZAJÍMÁ, KDYŽ SE ŘEKNE SOUKROMÁ 

ŠKOLA? NENÍ DISKUZE O NICH PŘÍLIŠ 
FETIŠIZOVÁNA? PROČ JE ÚROVEŇ TĚCHTO 
ŠKOL, ZPŮSOB VÝUKY, PŘÍSTUP K ŽÁKŮM 

A TAK DÁLE – AŤ UŽ V KLADNÉM, NEBO 
ZÁPORNÉM SMYSLU – AŽ NA 
DRUHÉM ČI DALŠÍM MÍSTĚ?

Navštěvují 
soukromé školy jen 
děti podnikatelů 
a majetných rodičů či 
politiků? Opravdu si 
za své peníze můžeme 
učitele koupit?

5000 Kč
10 000 Kč

15 000 Kč

1000 K
č

20 000 Kč
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s hledáním zaměstnání. Před rokem se škola 
rozrostla o humanitní gymnázium zaměřené 
na spisovatelství a malířství a o pedagogické 
lyceum. „Ke zřízení humanitního šestiletého gym-
názia mě vedla touha poskytovat u nás ve škole 
vzdělání v oblastech, které jsme sám vystudoval 
a kterým se dodnes intenzivně věnuji (spisovatel-
ství a malířství). V našem kraji není podobný typ 
studia zastoupen a o šestiletém cyklu si myslím, 
že umožňuje škole dlouhodobé a systematické 
působení na žáka, což v konečném důsledku 

znamená i kvalitnějšího absolventa. V případě 
lycea jsme vyšli vstříc poptávce. To se potvrdilo 
při přijímacím řízení. O oba nové obory byl velký 
zájem a v nejbližších letech budou tvořit polovinu 
výkonu naší školy,“ řekl Karel Kostka. 
„To já jsem měl ideu založit normální všeobecné 
gymnázium zaměřené na cizí jazyky, které by se 
od toho, co jsem poznal i já sám, lišilo způso-
bem výuky a atmosférou,“ vzpomíná Michal 
Musil. „Přečkali jsme polní podmínky, několik stě-
hování a teď se nám po letech provizorií podařilo 
nastěhovat se do nádherně zrekonstruované 
budovy. Škola je stabilizovaná, studenti o nás 
mají zájem, a tak rozpracovávám další ideu. Zřídit 
bilingvní šestileté gymnázium. Osmileté mě neza-
jímá, ale v sedmé třídě ty děti už jsou dost velké 
a doba pedagogického působení takřka ideální. 
Naše škola dostává na vstupu podle jistých 
parametrů nevýhodnější materiál. Tedy vybíráme 
z normálního vzorku populace a bez těch žáků, 
kteří jdou na PORG nebo na Buďánku. Ale já 
jsem hrdý na to, že školu končí dobře připravené 
děti. Na studia i do života.“ 

Nová škola na obzoru
Zásadní změny se chystají na PORG. Ten 
původní, současný PORG, bude samostatnou 
sesterskou společností nové školy. Václav Klaus 
o tomto projektu prozradil: „Jsme si vědomi 
toho, že naším největším bohatstvím jsou naši 

studenti a pedagogický sbor. Odmítáme pět 
ze šesti žáků, kteří se k nám hlásí. To je nám 
líto. Už dlouho jsme se zabývali myšlenkou naši 
školu nějak zvětšit nebo otevřít druhou identic-
kou. Teď se nám podařilo získat významného 
donátora (nejlépe placeného manažera v ČR, 
generálního ředitele ČEZ Martina Romana, který 
se rozhodl věnovat této škole sto milionů korun 
– pozn. aut.) a v září 2008 otevřeme novou 
školu. Ano, peníze už jsou na účtu. Základní fi-
lozofie je udělat mezinárodní školu, gymnázium, 
zakončenou mezinárodní zkouškou. Ovšem 
založenou na českém vzdělávacím curriculu. 
To znamená, že děti se budou učit o Karlu 
IV. a Janu Žižkovi a ne primárně v angličtině 
o Tudorovcích. Součástí bude i základní škola, 
to je úplně nová myšlenka. Děti se budou 
normálně učit číst a psát, jen v družině bude 
Angličan a angličtiny bude trochu víc, aby se 
připravily na dvojjazyčné studium. PORG tady 
v pražské Libni bude dál konkurovat místním, 
často velmi kvalitním státním, gymnáziím. Nová 
škola by měla zacílit spíš na mezinárodní školy, 
které po Praze jsou.“ Takže bude dražší? „Bude 
dražší než PORG, nicméně výrazně levnější než 
existující školy mezinárodní. My jsme se s tou 
naší školou v mnoha ohledech dostali až na sa-
mou hranici. Její velká přednost, že je skutečně 
malá, se stala zároveň její nevýhodou.“

Co bude zítra?
Jaká budoucnost čeká soukromé školy? 
Ing. Jadrný: „V nejbližších letech nás nejvíc 
ohrožuje demografická křivka. Dětí ubývá a pro-
stě nebudou. Na to se musí připravit všechny 
školy. My jsme však přesvědčeni, že ty naše 
budou lépe schopny reagovat na požadavky 
trhu.“ Ano, soukromé školy jsou pružnější 
v nabídce. Obvykle mají menší počet žáků ve 
třídách a individuálnější přístup. Jsou v užším 
kontaktu s rodiči, takže mohou účinněji řešit 
problémy. Častěji spolupracují s partnerskými 
školami v zahraničí. Rodiče i studenti vystupují 
vůči škole spíš aktivně. Snadněji sem pronikají 
netradiční a inovativní formy výuky a vzdělávání. 
Školy se snaží diferencovat a nabízet nad-
standard v učebních pomůckách a moderním 
vybavení. Základem ale stále zůstává kvalitní 
pedagogická a řídicí práce a průkazné výsledky 
studia. Chyby v hospodaření mohou mít exis-
tenční důsledky. A když totiž o školu nebude 
zájem, tak zanikne...

Iva Gočová

jedním z hlavních argumentů pro i proti exis-
tenci soukromých škol. Popírá prý rovnost 
přístupu ke vzdělání, nechávají se slyšet 
odpůrci placení školného. Naopak, stimuluje 
studenty. Co je zdarma, toho si nevážíme, 
argumentuje druhá strana. 
Jak to tedy je? Navštěvují soukromé školy 
jen děti podnikatelů a majetných rodičů, 
případně politiků? Opravdu si za své peníze 
můžeme učitele koupit? Je školné alfou 
a omegou, velkým hybatelem soukromých 
škol? Tady se všichni oslovení ředitelé vzác-
ně shodli. Na rodiče a žáky pohlížejí jako na 
své klienty, kteří si platí službu, již jim škola 
garantuje, a kontrolují, zda ji také dostanou. 
V zásadě ale jde spíš o to, jaký poměr má 
rodina ke vzdělání. Jestli je umístěno někde 
na vrcholu hodnotového žebříčku. A také, 
samozřejmě, záleží na schopnostech a před-
pokladech dítěte.
Rodiče volí soukromé zařízení z mnoha 
důvodů. Základní školu nejčastěji proto, že 
mají sami nepříjemné vzpomínky na vlastní 
povinnou školní docházku. Hledají nové me-
tody, hravější, kreativnější. Hledají školu, do 
které bude jejich potomek chodit rád a která 
nenásilně objeví všechna jeho skrytá nadání. 
Střední soukromou školu pak volí třeba z dů-
vodu, že nadání už je objeveno a teď je třeba 
je zdárně rozvíjet. V takovém případě rodiče 
investují velice rádi. A to i rodiče méně majet-
ných talentovaných či dokonce mimořádně 

talentovaných dětí. 
Právě pro takové vzniklo 

osmileté gymnázium Open 
Gate – Boarding School 

v Babicích 

u Říčan. Roční školné sice činí 470 tisíc korun, 
ale partnerská Nadace Educa Petra a Renaty 
Kellnerových může dětem ze sociálně znevý-
hodněného prostředí finančně pomoci až do 
výše 100 %. Ke stejnému účelu slouží Studijní 
fond Pavla Hlavinky při PORG. 
Většina škol umožňuje svým studentům 
rozložit platby, případně nabízí splátkové 
kalendáře. Nikdo nechce přijít o „své peníze“, 
ale především o své studenty. A o jaké část-
ky přibližně jde? V Praze kolem 30 000 korun 
ročně, v Brně o něco méně, v ostatních 
městech většinou kolem 600–1000 korun 
na měsíc. Úzce specializované a prestižní 
školy mohou požadovat více, zejména pokud 
nemají v regionu konkurenci ve státní škole 
s podobným zaměřením. Zato odborná 
učiliště jsou vesměs zdarma. 

Kde „tlačí bota“ nejvíce?
Co v současné době nejvíc trápí dotazované 
ředitele soukromých škol? „Jednoznačně tzv. 
rámcové vzdělávací programy. Osm let jsme 
měli vlastní vzdělávací koncepci schválenou 
ministerstvem a teď se vracíme někam zpátky. 
Pro nás je toto nařízení utužením režimu. Pro 
některé ředitele státních škol je to možná krů-
ček k větší svobodě, ale já jsem k tomu lehce 
skeptický. Musíme z čistě administrativního 
důvodu měnit něco, co funguje. Mám přidávat 
hodinu občanské náuky a ubírat laborky 
z chemie, protože to nevyhovuje rámcovému 
plánu. Myslíte, že to bude mít vliv na kvalitu 
vzdělání?“ ptá se Václav Klaus. 
„Mne spíš štve, že o nás rozhodují kraje čili 
zřizovatelé našich přímých konkurentů, stát-
ních škol. Když kraj plánuje své dlouhodobé 
záměry, vyjdou mu tatáž data jako nám. Vidí 
demografickou křivku a co je napadne jako 

první – zrušit soukromou školu. Nebo jí jen 
nepovolit navýšení kapacity, i když škola 
musí odmítat uchazeče. Zvlášť pokud je 
nejbližší státní škola stejného zaměření 
v problémech. Bojím se, aby stejné 
pravomoci, jaké mají kraje s kapacitami, 
neměly i s penězi,“ vyzrazuje své obavy 
Michal Musil. 

Není škola jako škola
Střední škola Kostka se sídlem ve 

Vsetíně byla původně zaměřena 
na podnikání, bankovnictví 

a cestovní ruch. Tedy obory, 
o které je dlouhodobě velký 

zájem a jejichž absolventi 
nemají problémy 

Z podnikatelského hlediska logicky platí: 
čím širší nabídka, tím vyšší náklady. Škol-
né tvoří jen část příjmů soukromých škol. 
Např. u středních odborných škol, jelikož 
potřebují k odborným předmětům nejrůz-
nější vybavení, je to asi jedna třetina nákla-
dů. U gymnázií to může být o něco víc. 

Většina škol jsou společnosti s ručením 
omezeným, některé jsou obecně prospěš-
né společnosti. Školy se zodpovídají svému 
zřizovateli, nejčastěji občanskému sdružení, 
podnikatelskému subjektu nebo soukromým 
osobám. Při některých školách působí správní 
rady. O hospodaření a činnosti vydávají školy 
výroční zprávy. V nich se lze dočíst všechny 
základní údaje včetně příjmů a výdajů za daný 
rok. Výroční zprávy jsou běžně přístupné, vět-
šina škol je má na svých webových stránkách. 
Tam se s nimi mohou seznámit také rodiče 
žáků. Pokud chtějí ještě podrobnější vysvětlení 
k jednotlivým položkám, ve svém vlastním 
zájmu jim škola podá další informace.
Open Gate je internátní škola. Její rozpo-
čet činí 57 mil. Kč, je hrazen ze školného 
plus většinu prostředků poskytuje Nadace 
Educa. Škola dětem hradí např. ubytování, 
stravu, školní uniformu, ale i zájmové kroužky 
a částěčně i dopravu domů. Ze 141 studentů 
pouze 10 % z nich platí v plné výši školné ro-
diče. Naproti tomu 39 % studentů získalo od 
Nadace Educa plný 100procentní příspěvek. 
Ve třídách je maximálně 16 studentů. Učitelů 
je ve škole 24, z toho 6 zahraničních. Po vy-
učování se o děti stará 12 vychovatelů, další 
čtyři o víkendech. Ve škole působí dalších 
25 zaměstnanců, kteří mají na starosti chod 
školy. Jsou to administrativní pracovníci, 
zdravotníci, údržba, lidé pro úklidový servis, 
chov zvířat, stravování a bezpečnost.
Např. PORG hospodaří s obratem okolo 
16 milionů korun ročně. Příjmy školy pocházejí 
především ze školného a ze státních dotací, 
v menší míře ze sponzorských darů.
Hlavními výdaji jsou mzdy učitelů a investice 
do vybavení školy.

Nejvíce diskutovaný projekt současnosti 
je Open Gate – Boarding School, první 
soukromé kolejní gymnázium v Babicích 
u Říčan. Škola je zařazena do sítě škol mi-
nisterstva školství a je určena mimořádně 
nadaným dětem. Nepřináší vlivem internát-
ního způsobu života jejich žákům odcizení 
od rodiny, původního prostředí? PhDr. Ha-
na Halfarová, ředitelka Nadace Educa 
a psycholožka Open Gate, říká: „Většina 
dětí si zvykla na kolejní život rychleji než 
jejich rodiče. Vzájemně se na sebe těší 
a společný čas o víkendech tráví mnohem 
lépe. Mnoha rodičům ubylo handrkování 
s pubertálním výrostkem, během návštěv 
vznikají konflikty jen výjimečně.“ Podařilo 
se vám zaplnit jistou mezeru v nabídce 
vzdělávání. Jaký je o školu zájem? 
„Letos ani příští rok nebudeme přijímat 
studenty do dalších tříd. Jsme kapacitně 
zcela vytíženi. Obavy z možného krachu 
projektu, které se také objevily, nejsou na 
místě. Financování Open Gate je zajištěno 
díky Nadaci Educa.“ 
Jaké jsou „vaše“ děti? „U naprosté většiny 
z nich máme pocit, že vzdělání je pro ně 
na nejpřednějších místech jejich hodno-
tového žebříčku. Oni k nám ale takoví už 
přišli. My to v nich jen dále, spolu s jejich 
rodiči, posilujeme. Někteří by také chtěli 
znalosti a nejlepší hodnocení bez většího 
úsilí, to je v tomto věku normální. Ale my je 
učíme, že to tak nejde a nefunguje. Když 
se nebudou učit, nebudou umět a budou 
mít špatná hodnocení. A s nimi je vidina 
dobré univerzity v nedohlednu. A oni chtějí 
na dobrou vysokou školu, to je cíl jejich 
snažení. Jejich rodiče neváhají za ten cíl 
zaplatit nemalé peníze.“

ŠKOLSTVÍ
TÉMA

JAK HOSPODAŘÍ? INTERNÁT 
– VÝHODA ČI NEVÝHODA

POČTY SOUKROMÝCH ŠKOL/DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 
počet škol počet žáků

základní školy 62 4842

základní umělecké školy 37 10 857

střední školy 408 62 724

z toho gymnázia 55 11 717

vyšší odborné školy 49 8187
Zdroj: Bulletin Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

V Praze se platí asi 
30 000 korun ročně, 
v Brně o něco méně, 
jinde většinou kolem 
600–1000 korun 
na měsíc.
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Zdroj: Deutsche Akademische Austauschdienst

Život německého 
vysokoškoláka?
Slevy, půjčky, 
příspěvky na dítě...

ŠKOLSTVÍ
TÉMA

 Luca (22) studuje sociologii v Trentu, do Drážďan 
přijel na výměnný pobyt na tři semestry. Ve srov-
nání s Itálií se mu německý systém líbí víc: „Člo-
věk se zde naučí kriticky nahlížet na svět kolem 
sebe. Přednášky jsou vždy aktuální a zajímavé, 
neučíte se tu zpaměti zastaralé teorie.“ 
Právě sepětí teorie s praxí plus důraz na vědu 
a výzkum je německým poznávacím znamením. 
Mezi povinné předměty na každé univerzitě patří 
statistika, v diplomové práci musíte provést do-
tazník či vědecký výzkum. Praxi se naučíte v tzv. 
BPÜ (simulace pracovního kolektivu). Odborníci 
z branže vás uvedou do zaměstnání a ukážou 
vám, jak to u nich ve firmě chodí. 

Bez přijímacích zkoušek
Podmínkou pro přijetí na vysokou školu je tzv. 

Numerus Clausus, průměr známek z maturi-
ty a za poslední dva roky gymnázia. Přijímací 
zkoušky neexistují, místo dostanete přidělené 
Centrální kanceláří vysokých škol na základě 
vašich preferencí. Tento systém je férovější ke 
snaživým studentům, na druhou stranu přijetí 
nezávisí pouze na vás. „Studuji komunikaci 
v Drážďanech, protože jsem tu dostala místo. 
Ale má to i své výhody – nízké životní náklady 
a nejvíce studentských klubů,“ směje se Lisa (23) 
z Hamburku. 
V současné době probíhá reforma studijních 
programů dle Boloňského procesu, která má 
sjednotit systém všech evropských vysokých 
škol. Ideálem je bezproblémová výměna studentů 
a podpora jejich mobility za vzděláním. V zimním 
semestru 2005/2006 učilo podle nových osnov 

už 36 % vysokých škol, ostatní to musí stihnout 
do roku 2010. 
Každé studium se dělí na základní a hlavní. Nej-
dříve studujete dva roky základy všech předmětů 
zvoleného oboru. Po úspěšném složení zkoušky, 
podobné českým „postupkám“, pokračujete 
v hlavním studiu, které je specializovanější a více 
orientované na praxi. Nemusíte psát testy, pouze 
referáty a seminární práce vědeckých standardů.
Většina programů je víceoborová – hlavní plus 
jeden nebo dva vedlejší, kombinaci si určíte sami. 
„Mám ráda přírodu a rostliny, ale tím se uživit 
nedá. Proto studuji jako hlavní obor komunikaci 
a biologii jako vedlejší,“ vysvětluje Anne (24) 
neobvyklé spojení. 
Lena (23) studuje politologii a komunikaci, ab-
solutní volnost v kombinaci oborů hodnotí spíše 
negativně: „Nabídka je velká, v jazykovém centru 
nabízejí vše od arabštiny po finštinu. Občas si 
připadám jako za dveřmi – klíčovou dírkou vidím 
detail něčeho rozsáhlého, o čem nemám přes-
nou představu.“ 
Šestnáct let po sjednocení Německa rozdíly ve 
vzdělávání nepoznáte. Úroveň výuky, vědecké 
kapacity či vybavení jsou stejné, někdy dokon-
ce na „Východě“ lepší, protože od devade-
sátých let se nepřetržitě renovuje a staví. To 
si pochvaluje Martin (24), student politologie 
a komunikace: „Dostal jsem místo v Hannove-
ru a v Drážďanech. Vybral jsem si Drážďany, 
protože zde učí profesoři, jejichž jména najdete 
ve světových lexikonech nebo ve známých 

studiích. Studium je tu však náročnější, půlku 
semestru žiji v knihovně.“ 

Kolik stojí studium? 
V lednu 2006 vstoupila v platnost novela zákona, 
která umožňuje jednotlivým spolkovým zemím 
stanovit výši poplatků za vysokoškolské studium. 
Za postgraduální se platilo vždy, 300 až 12 000 €
za semestr, nyní si připravte na první studium 
kolem 500 €. Bezplatně lze studovat pouze ve 
Šlesvicku-Holštýnsku a Meklenbursku, v Bré-
mách a Porýní-Falcii, pouze pokud zde máte 
trvalý pobyt. V Braniborsku a Sasku platíte jen 
semestrální poplatek (cca 25–50 €). Ten se vybírá 
všude a zahrnuje příspěvek do studentské sa-
mosprávy a pro tzv. Studentenwerk, organizaci, 
která zprostředkovává komunikaci mezi školou 
a studenty, provozuje koleje, menzy a různá kul-
turní centra s nabídkou sportovních aktivit, výletů, 
kin nebo studentských party. A to vše za ceny 
srovnatelné s českými. 
Životní náklady se v jednotlivých městech liší 
– obecně platí, že nové spolkové země jsou lev-
nější než staré, hůře zde však seženete brigádu. 
Měsíčně by vám mělo stačit 660 €, ubytování 
stojí od 180 do 210 € na koleji, nebo do 250 € 
ve studentském bytě. V oblíbených studentských 
městech – Kolín, Mnichov, Hamburk, Bonn nebo 

Münster – si zajistěte pokoj půl roku dopředu 
a počítejte s 310 €, ve východním Německu či 
Berlíně seženete levné ubytování i pár měsíců 
před příjezdem. 
Oběd v menze stojí kolem dvou až tří eur, na 
rozdíl od Česka zde vaří velmi chutně a zdra-
vě. I proto patří menzy vedle knihovny k hlavní 
místům setkávání.
Slevy dostávají studenti téměř všude – na kulturní 
akce, při nákupu oblečení nebo elektroniky. Mají 

pocit, že být studentem je skvělé, občas se ale 
někteří chovají arogantně. 

Bafög – studentská půjčka 
Nejběžnější forma financování studia vedle pod-
pory rodičů a brigád je státní bezúročná půjčka 
Bafög. Pro německé studenty s nižším příjmem 

je to nejjednodušší způsob jak získat dostatek 
finančních prostředků. Při studiu univerzity dostá-
vají příspěvek 9 semestrů, u medicíny a tech-
nických oborů déle. Po ukončení studia mají 
dvacet let na splacení poloviny půjčené částky, 
minimálně však 10 000 €. Prvních pět let se vě-
nují kariéře, poté splácejí 105 € měsíčně, pokud 
jejich příjem překročí 1000 €. Úspěšní absolventi 
či studenti s dětmi nemusí zpravidla vracet nic. 

Další možností je půjčka na vzdělání, kterou 
poskytuje stát se zvýhodněnými úroky. Týká 
se studentů v postgraduálním studiu, kteří po 
dobu dvou let dostávají 300 € měsíčně. Splácet 
začnou až po čtyřech letech. 

Studenti a jejich děti 
Ačkoliv dle statistiky Německo „vymí-
rá“, v kampusu by vás to ani nenapadlo 
– těhotné studentky, mladé rodiče a pyšné 

otce s miminky na hrudi potkáte v men-
ze, knihovně i v přednáškovém sále. Dle 
průzkumu organizace Studentenwerk má 
zhruba 7 % studentů alespoň jedno dítě, 
v polovině případů ve věku do čtyř let. Mladí 
rodiče jsou podporováni ať již přes zmíněný 
Studentenwerk, který provozuje jesle a tzv. 
paní na hlídání, nebo přímo skrze univerzitu. 
V současné době běží dva programy – „Uni 
mit Kind“ a „Familiengerechte Hochschule“. 
Toto ocenění uděluje ministerstvo pro rodinu 
a v celém Německu je takto ohodnoceno 
53 škol s nabídkou 168 zařízení na hlídání 
dětí. Pro mladé rodiče bez prostředků je 
zde Fond nouze při organizaci SW. Poplatky 
za studium matka a někde i otec neplatí. 
Rodiče dostávají státní příspěvky pro sebe 
i své děti (cca 150 €), ženy mohou získat až 
400 € mateřské. Oba rodiče mohou požádat 
o přerušení studia až do třetího roku dítěte. 

Proč studujeme?
Studenti si pochvalují časovou volnost 
a možnost dozvědět se spoustu zajímavých 
věcí, které přímo nesouvisejí s vybraným 
oborem. „Studovala jsem jeden semestr 
v Paříži. Rozvrh byl pevně daný, profesoři 
odpřednášeli a na zkoušku se stačilo naučit  

vše nazpaměť. Tady jsme samostatnější 
a přemýšlíme víc v kontextu,“ srovnává me-
diální studia Katrin (22).
Největší starosti mladým lidem dělá nedos-
tatek peněz. To je i jeden z důvodů, proč 
studují. „Vysokoškolský diplom ti zaručí 
dobře placené zaměstnání, lidí se středním 
a základním vzděláním je v Německu dost,“ 
vysvětluje Herbert (22).

Kristina Šemberová 

NĚMECKO JE RÁJEM STUDENTŮ. MŮŽETE TU STUDOVAT 
COKOLIV – NA VYSOKÉ VĚDECKÉ ÚROVNI A PRAKTICKY ZDARMA. 
Z 11 TISÍC STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA VÍCE NEŽ 350 VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH SI VYBERE KAŽDÝ. NA UNIVERZITU SE HLÁSÍ DVA 
MILIONY STUDENTŮ (37 % VŠECH MATURANTŮ). CIZINCI, 
PŘEDEVŠÍM Z ČÍNY, BULHARSKA A POLSKA, TVOŘÍ 12 %.

PRŮMĚRNÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY STUDENTA NĚMECKÉ VŠ (ZA MĚSÍC)

Poplatek za studium (1x semestr) 0–500 €

Poplatek za semestr (1x semestr) 50–75 €

Ubytování 200 € (západní Německo až 310 €) 

MHD (1x semestr) 0–90 € (často obsaženy již v poplatku za semestr)

Pojištění 280 €

Jídlo 160 €

Oblečení 60 €

Telefon 20–40 €

Studijní materiály 10–40 € (knihy bezplatně v knihovně)

Celkem (měsíčně) Minimálně 570 € + 150–650 € (semestr)

POPLATKY ZA JEDEN SEMESTR STUDIA 

Spolková země
Poplatky 

od 1. semestru

Poplatky za překro-
čení doby studia 
(cca po 7 letech)

Poplatky spojené 
s organizací

Bádensko-Württembersko 500 € 500 € 40 €

Bavorsko
OVŠ: 100–500 €

U: 300–500 €
max. 500 € 50 €

Berlín ne ne
50 + 16–36 € 

(za delší studium)

Braniborsko ne ne 51 €

Brémy 500 € 500 € 50 €

Dolní Sasko 500 € 600–800 € 75 €

Durynsko ne 500 € 50 € (plánované)

Hamburk 500 € 500 € 50 €

Hesensko 500 € 500–900 € 50 €

Meklenbursko 
a Přední Pomořansko

ne ne ne

Porýní–Falc 650 € 650 € ne

Sársko 300 € (1.+2. semestr), 500 € 500 € 75 €

Sasko 30–450 € (2. diplom) ne 25–150 €

Sasko–Anhaltsko ne 500 € ne

Severní Porýní–Vestfálsko 500 € 500 € ne

Šlesvicko–Holštýnsko ne ne ne
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Angloamerické tradice vzdělávání
Na Anglo-americké vysoké škole působí 
mezinárodní sbor pedagogů. Ti vystudovali 
nebo získali pedagogické a vědecké zkuše-
nosti na univerzitách ve Velké Británii a USA 
(včetně třeba Harvardu či Yale) a jsou no-
siteli angloamerických vzdělávacích tradic. 
Škola se nachází v historickém srdci Prahy, 
v paláci řádu maltézských rytířů nedaleko 
Karlova mostu. Vzdělávání v angličtině po-
skytuje již od roku 1990...
„Jsme obecně prospěšnou společností. 
Tato právní forma garantuje, že veškerý 
vytvořený zisk je reinvestován zpátky do 
rozvoje školy a jejích studijních programů,“ 
popisuje Alan Krautstengl hlavní rozdíl mezi 
AAVŠ a většinou soukromých škol. Jak se 
škola liší od státních univerzit?

Aktivní úloha studentů
„Naši studenti jsou spolutvůrci svého 
akademického curricula. Mohou si volit 
tempo studia i jeho skladbu, pochopitelně 
v rámci požadavků na splnění bakalářské-
ho, respektive magisterského vzdělání. 
Pracují průběžně, hodnoceni jsou průběžně 
a odpadá stres zkouškového období.“ Další 
zásadní odlišností je mimořádný důraz na 
praxi. A také mezinárodní atmosféra, která 
ve škole panuje. Jen polovina studentů na 
AAVŠ jsou Češi, ostatní pocházejí z celé-
ho světa. „Všichni mluví výborně anglicky 
a i ten, kdo je zpočátku v angličtině trochu 
pozadu, se díky zařazení do Intensive Aca-
demic English rychle zdokonalí,“ vysvětluje 
rektor. „Studenti jsou zvyklí na interaktivní 

výuku, na úzký kontakt a bezprostřední 
komunikaci se svými učiteli. Mohou oče-
kávat, že je škola připraví tak, aby dobře 
uspěli v profesionální kariéře. Příkladem je 
jim řada absolventů AAVŠ, kteří se úspěšně 

uplatnili především v mezinárodním pro-
středí – v médiích, v zahraničních službách, 
na pracovištích Evropské unie, ve vládních 
úřadech, v různých mezinárodních organiza-
cích, ve firmách...“ 

Co se jinde nenaučíte
„V úspěšnosti svých absolventů patří naše 
škola ke špičce. Jejich výhodou kromě 
praktických zkušeností, jež získají již během 
studia, je mezinárodní nadhled a tzv. měkké 
dovednosti – soft skills.“ Tedy umění empa-
tie, komunikativnost, schopnosti prosadit 
se, vést tým a nadchnout ostatní pro spo-
lečný cíl. „Naši absolventi jsou tak zdravě 
sebevědomí, umějí komunikovat a firma, 
která pošle našeho absolventa do světa, 
může s jistotou očekávat, že tam bude 
úspěšný,” pokračuje Krautstengl.

Jaké obory se na AAVŠ vyučují? „Bakalářské 
obory Ekonomika a management, Politika 
a společnost, Humanitní studium společnosti 
a kultury, Komparativní právo, Mezinárodní 
vztahy a Aplikovaná sociologie a veřejná politi-
ka, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Huma-
nitní vědy. Všechny obory mají plnou akreditaci 
českého ministerstva školství, s výjimkou 
práva – zde diplom uděluje University of Wales 
a akreditace je britská. 
Nově připravujeme ve spolupráci s Chap-
man University, kde působí nositel Nobelovy 
ceny za ekonomii z roku 2002 Dr. Vernon 
Smith, program MBA. S podporou EU v říj-
nu otevíráme magisterský obor Kvantitativní 
řízení portfolia a management rizik. A to ve 
spolupráci s univerzitami v Londýně, Vídni 
a Istanbulu – jedná se o projekt ARIMA. 
Studenti po jeho absolvování získají kromě 
diplomu AAVŠ i diplom z partnerské školy. 
Těší nás, že se Hospodářská komora ČR 
stala partnerem projektu ARIMA,“ uzavírá 
Alan Krautstengl.

mik

„Studenti musejí strávit 
část studia ve firmách 
a to je jedna z příčin 
mimořádné úspěšnosti 
absolventů.“

Anglo-americká vysoká škola v říjnu otevírá 
speciální víkendový program bakalářského 
studia Business Administration. Pouze 
členům Hospodářské komory ČR nabízí 
exkluzivní slevu 12 % na celý program! 
Více informací najdete na adrese 
www.aac.edu nebo na telefonu 257 530 202.

Exkluzivně pro Hospodářskou 
komoru ČR

Když zisk jde 
zpátky do školy

NA SPIČCE TABULKY ÚSPEŠNOSTI ČESKÝCH 
ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NAJDEME 
NĚKOLIK SOUKROMÝCH ŠKOL. MAJÍ MÉNĚ 
STUDENTŮ A NABÍZEJI JIM VÍCE PRAXE, 
NAVÍC  ČASTO POSKYTUJÍ MEZINÁRODNÍ 
ZÁZEMÍ. „KE SVÝM STUDENTŮM SE 
CHOVÁME JAKO K PARTNERŮM A KLIENTŮM. 
TO ALE NEZNAMENÁ, ŽE SLEVUJEME 
Z AKADEMICKÝCH POŽADAVKŮ,” ŘÍKÁ ALAN 
KRAUTSTENGL, REKTOR AAVŠ – NEJSTARŠÍ 
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY U NÁS.
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Rektor Anglo-americké vysoké školy 

Assoc. Prof. Dr. Alan Krautstengl

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky PedF UK. (Standardizo-
vaná míra nezaměstnanosti v % a vývoj za posledních 5 let: 
+ znamená pokles nezaměstnanosti, – = růst, 0 = údaje 
chybějí, zpravidla jde o nově otevřené školy.)

Před podáním přihlášky na vysokou je dobré si 
zjistit, které školy mají nízkou neúspěšnost absol-
ventů. Tedy, kolik z nich si najde během prvního 
roku po promoci zaměstnání. Na druhém místě 
doporučujeme prohlédnout si žebříček univerzit 
podle počtu publikovaných vědeckých prací. Což 
je v podstatě rating prestiže univerzit. Pokud ško-
la, o kterou máte zájem, figuruje v obou našich 
TOP 20 tabulkách, volíte víc než dobře. Ale ani 
prestižní univerzita s minimální nezaměstnaností 
absolventů ještě nemusí znamenat mimořád-
né platové podmínky... O tom žádná oficiální 
statistika neexistuje, a tak jsme museli vyzvídat 
u profesionálních personalistů. 

Privilegovaní vysokoškoláci
Ve vyspělých ekonomikách bývá míra neza-
městnanosti vysokoškoláků oproti celkové 

míře nezaměstnanosti poloviční, u nás tvoří 
asi čtvrtinu. Což je nejméně v EU. 
Čeští vysokoškoláci zastávají místa nároč-
ná na kvalifikaci (3. příčka v EU) a jejich 
vzdělání je významně privileguje (2. místo 
v Evropě podle Indexu výhody vysokoškol-
ského vzdělání). 
V roce 2005 přesáhla průměrná mzda osob 
s vysokoškolským diplomem 36 tisíc korun. 
To je o 64 % více než průměrná mzda všech 
občanů ČR. 
Průměrný plat absolventů do 30 let je přes 
25 tisíc korun, což je 15 % nad celkovým 
celostátním průměrem. V ČR jsou vysoko-
školáci ohroženi nezaměstnaností o 72 % 
méně než celá populace a vykonávají o 39 % 
kvalifikovanější práci.

Mikuláš Černý

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ OBORY PODLE ČESKÝCH PERSONALISTŮ

TOP 20
ŠKOL PODLE VĚDECKÉ PUBLIKAČNÍ 
ČINNOSTI ZA ROK 2006

1. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2. Univerzita Karlova v Praze

3. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

5. Masarykova Univerzita v Brně

6. Unverzita Pardubice

7. Univerzita Palackého v Olomouci

8. České vysoké učení technické v Praze

9. Mendelova zemědělská a lesní univerzita v Brně

10. Ostravská univerzita

11. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

12. Vysoké učení technické v Brně

13. Západočeská univerzita v Plzni

14. Slezská univerzita v Opavě

15. Technická univerzita v Liberci

16. Česká zemědělská univerzita v Praze

17. 
Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava

18. Univerzita Hradec Králové

19. Vysoká škola ekonomická v Praze

20. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

1. Fakulta managementu VŠE, Praha 0,0 % +

2. Farmaceutická fakulta VFU, Brno 0,7 % +

3. 
Soukromá VŠ ekonomických studií, 

Praha
0,7 % 0

4. Bankovní institut, Praha (soukr.) 1,2 % 0

5. Divadelní fakulta AMU, Praha 1,2 % -

6.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, 

Praha
1,5 % -

7. 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

VŠB-TU, Ostrava
1,7 % +

8. 
Vysoká škola finanční a správní, 

Praha (soukr.) 
1,8 % 0

9. Katolická teologická fakulta, Praha 1,9 % +

10. 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE, 

Praha 
1,9 % +

11. 
Anglo-americká vysoká škola, 

Praha (soukr.)
2,1 % 0

12. Hudební fakulta AMU, Praha 2,1 % +

13. 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 

UK, Praha 
2,2 % -

14. 
Fakulta filmová a televizní AMU, 

Praha 
2,2 % -

15. 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr-

ská ČVUT, Praha
2,5 % 0

16. 
University of New York in Prague, 

(soukr.)
2,5 % +

17. 
Fakulta financí a účetnictví VŠE, 

Praha 
2,6 % +

18. Fakulta sociálních studií MU, Brno 2,6 % +

19. 
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 

Praha
2,6 % 0

20. Farmaceutická fakulta UK, Praha 2,8 % +

TOP 20 
ŠKOL PODLE NEZAMĚSTNANOSTI 
ABSOLVENTŮ V PRVNÍM ROCE PO 
ABSOLUTORIU 
(2005–2006)

Který diplom
se vyplatí?

STATISTIKA MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Z LÉTA 2007 
POTĚŠÍ ZEJMÉNA TY, KTEŘÍ BUDOU BRZY MĚNIT VYSOKOŠKOLSKÝ 
INDEX ZA PRACOVNÍ SMLOUVU. PODLE STATISTIKY TOTIŽ NABÍDKA 
VOLNÝCH MÍST POPRVÉ PŘEVÝŠILA POČET NEZAMĚSTNANÝCH 
ABSOLVENTŮ, A TO O 28 %. KVALIFIKOVANOU PRÁCI BY SI TAK MĚLI 
NAJÍT VŠICHNI A RYCHLE. KTERÉ OBORY JSOU NEJATRAKTIVNĚJŠÍ? 
PŘIPRAVILI JSME MALÝ PŘEHLED. 

IT, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, 
ekonomika. Dříve to byly humanitní obory, 
ekonomie a právo. Dnes se zdá trh v těchto 
oborech nasycen. 
(Jana Hromadová, ředitelka Axial Personnel 
Agency)

Z pohledu krátkodobé perspektivy obory 
soukromých škol: ekonomie a management, 
cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, mana-
žerská informatika a ekonomika. Z hlediska 

dlouhodobé perspektivy státní školy: VŠE, 
ČVUT, VŠCHT, práva na UK. 
(Ing. Alice Hamidová, ředitelka Mercury 
Group)

Krátkodobě určitě IT obory: FEL (ČVUT), 
Matfyz (UK), Fakulta informatiky a statistiky 
na VŠE. V delším horizontu je důležitější 
délka praxe a odborné zkušenosti než druh 
dosaženého vzdělání.
(Jan Bílek, manažer Robert Half CR)

Zdroj: MF DNES

ŠKOLSTVÍ
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„Kurz obchodní diplomacie byl připraven 
jako nový typ povinné předvýjezdové pří-
pravy pracovníků obchodně-ekonomických 
úseků zastupitelských úřadů ČR a vedou-
cích zahraničních kanceláří CzechTrade 
a CzechInvest. 
Naproti tomu kurz Úspěšného exporté-
ra je dalším stupněm přípravy firem na 
jejich expanzi v zahraničí, kterou agentura 
CzechTrade nabízí svým klientům v rámci 
služeb exportního vzdělávání,“ říká ředitelka 
odboru lidských zdrojů CzechTrade Lada 
Rindošová.

Deset modulů
Vzdělávací kurz Úspěšný exportér pod hla-
vičkou Exportní akademie bude zaměřen na 
zahraniční obchod, a to na oblasti odborných 
znalostí i tzv. měkkých dovedností. V deseti 
samostatných modulech bude výuka věnová-
na aktuálním trendům v oblasti mezinárodního 
obchodu, financování a pojišťování zahraniční-
ho obchodu, obchodním metodám, opera-
cím a nástrojům, mezinárodní marketingové 
komunikaci, problematice efektivní prezentace 
na zahraničním veletrhu, základům meziná-
rodního práva, podpoře podnikání z fondů 

Evropské unie, ale prostor bude i na prezen-
tační dovednosti, efektivní metody obchodního 
vyjednávání a obchodní etiketu.

Už za pár dní
První běh kurzu Úspěšný exportér bude 
zahájen 11. října. Výuka probíhá každý čtvrtek. 
První absolventi převezmou certifikát Úspěšné-
ho exportéra v polovině prosince. Cena kurzu 
je 25 000 Kč za jednoho účastníka a zahrnuje 
i materiály ke každému výukovému modulu. 

Více informací na ales.rihacek@czechtrade.cz

Dvakrát více než loni
Zlepšení služeb zahraničních kanceláří 
CzechTrade se týká především efektivnějšího 
využití jejich času. „Orientace služeb našich 
zahraničních kanceláří především na ty firmy, 
pro něž je export jednoznačnou prioritou, byl 
krok správným směrem. Práce na zakázkách 
pro tyto klienty, tedy práce na placených 
zakázkách s vysokou přidanou hodnotou, 
představují v současné době 30 procent 
celkového disponibilního času zahraničních 
kanceláří. A je oproti loňským 11,5 procenta 
více než dvojnásobkem. Daří se nám tak 
naplňovat vizi exportní strategie ministerstva 
průmyslu a obchodu a já věřím, že se nám 
v tomto měřítku podaří dostat v krátkém 
čase na čtyřicetiprocentní vytíženost, což 
je průměr těch nejlepších proexportních 
agentur v Evropě,“ říká generální ředitel 
CzechTrade Ivan Jukl. 

Strategický cíl naplněn
Za prvních šest měsíců letošního roku také 
CzechTrade za prodej asistenčních služeb 
svých zahraničních kanceláří utržil 9 milionů 
Kč. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2006 
tržby zahraničních kanceláří CzechTrade 
vzrostly o 125 %. Za celý rok 2006 přitom 
dosáhly 10,6 milionu Kč. Podle Ivana Jukla 
je také díky efektivnější činnosti zahranič-
ních kanceláří reálné překonání plánovaných 
celoročních tržeb za služby ZK ve výši 15 
milionů Kč. CzechTrade tím tak také naplňuje 
strategický cíl zvyšování podílu samofinanco-
vání činnosti agentury.

Příště v Samaře a ve Vietnamu
Prostřednictvím služeb ZK pomohl CzechTra-
de českým exportérům především z řad ma-
lých a středních firem v prvním pololetí letošní-
ho roku k uzavření 168 úspěšných kontraktů 

v celkové hodnotě 1,8 miliardy korun. Největší 
podíl na hodnotě exportu (cca 60 %) mají 
tradičně vývozy do Ruska, kde má CzechTra-
de tři kanceláře v Moskvě, Jekatěrinburgu 
a Petrohradu. Čtvrtou plánuje otevřít ještě 
v tomto roce v Samaře. O stále rostoucím zájmu 
českých firem o služby CzechTrade svědčí 
také zvýšený počet zakázek. V první polovině 
letošního roku jich agentura získala 426, což je 
meziroční nárůst o 103 zakázky. Nejvytíženější 
ze všech stávajících 32 zahraničních kanceláří 
CzechTrade ve 29 zemích je kancelář v čínské 
Šanghaji. Proto otevřela v prvním pololetí 
agentura druhou kancelář v západočínském 
Chengdu. Druhou nejvytíženější kanceláří je 
dlouhodobě Varšava následována kanceláří 
v Kolíně nad Rýnem. Kromě již otevřené druhé 
kanceláře v Číně a plánované kanceláře v Sa-
maře počítá CzechTrade letos ještě s otevře-
ním nové kanceláře ve Vietnamu.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE 
CZECHTRADE POMÁHAJÍ 
ČESKÝM FIRMÁM
TÉMĚŘ TISÍCOVKA ČESKÝCH FIREM VYUŽILA ZA PRVNÍ POLOLETÍ PŘI 
SVÝCH EXPORTNÍCH AKTIVITÁCH SLUŽEB ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ 
(ZK) AGENTURY CZECHTRADE. ZA CELÝ LOŇSKÝ ROK PŘITOM EVIDOVALY 
ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE ZAKÁZKY 1200 KLIENTŮ. 

PO PILOTNÍM PROJEKTU EXPORTNÍ AKADEMIE 
CZECHTRADE SE NA PODZIM DOČKAJÍ SPECIÁLNÍHO 
KURZU PŘÍPRAVY NA PŮSOBENÍ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH 
TAKÉ ZÁSTUPCI TUZEMSKÝCH FIREM. V RÁMCI EXPORTNÍ 
AKADEMIE BUDE TOTIŽ ODSTARTOVÁN PRVNÍ ROČNÍK 
KURZU ÚSPĚŠNÝ EXPORTÉR. 

Úspěšný exportér 
na startu

„ V Česku by měla škola navíc umět zbavit studenty 
a žáky komplexu provinčního vnímání světa...“

Školství má, myslím, šanci. Mění se osnovy, metodika 
výuky atd. Časem se jistě najde mnoho chyb a omy-
lů, ale bude možné je korigovat a vylepšovat.
Školství je všude ve světě silně vystaveno tlaku doby. 
U nás pak dvakrát, protože jako bychom se tady 
v mnoha ohledech opájeli rakousko-uherskou, ne-
osobní, úřednickou, strohou metodikou, kde Králem 
třídy mohlo být klidně ukazovátko.
Desítky let šířili u nás učitelé povinně větší či menší 
míru tmářství, idiocie a jiné plody rudého nadšení 
zkázy. Sami pak byli, chudáci, často také předmětem 
této mašiny hlouposti, kdy trčeli na školeních, byli kád-
rováni, posuzováni a nuceni k plnění této zhoubné 
povinnosti (stejně jako soudci, právníci, apod.).
Školství ovšem není jen výuka a vědomosti, je to 
i veledůležitá cesta formování osobnosti. Učitel, po-
dobně jako soudce, má mít úctu a vděk společnosti. 
Jeho poslání je významné, může být velkolepé. Tráví 
většinou s našimi dětmi větší část jejich dětství než 
my, jejich rodiče. 
Být pedagogem je těžké a bude ještě těžší. Informač-
ní věk přináší nové možnosti a návyky. Nad peda-
gogy např. (kromě jiného) trčí Google. Není problém 
ověřit si celkem bleskově, co nám to učitel vykládal. 
Nebo dokonce obráceně: žák může doporučit učiteli, 
ať si vědomosti trochu nastuduje, protože je zatím 

zlehka pozadu. Odmítám ale představu osobnosti 
jako prázdné gumy sedící před computerem, která 
si všechno co, potřebuje, najde na webu. Myslím, 
že aby byl člověk schopen zasadit informaci do 
souvislostí, tedy aby ji uměl také interpretovat aspoň 
pro sebe, vědomosti nezbytně potřebuje. 
Škola by mě měla nejen dovést k poznání, že 
vědomost je cenný osobní kapitál, ale i k tomu, jak ji 
hledat, jak s ní pracovat, jaký je rozdíl mezi vědomostí 
a pitomostí. 
Česká škola by také měla začít učit, že mnohé v na-
šem životě nemá jasný výsledek, konec, rozsudek, 
definitivní, jednoduchou „pravdu“.  Tiché mručení 
jednoznačných pravd, které v sobě nosí mlčenlivá 
individua plná nenávisti ke každému, kdo si myslí 
něco jiného, to je spíš minulost a dnešek.
A komunikace. Pojem, který trčí na každém sloupu, 
i nové osnovy s ním zhusta žonglují. Mohou ale učit 
komunikaci nekomunikativní podmračenci? Co při 
osobním představování čučí do země, protože se 
stydí? V Česku, obávám se, stále platí idealistická 
vize, že i zamindrákovaný závistivec může velmi 
dobře zvládnout komunikaci. Podle mne ne. Kdo se 
stydí chodit v trenkách, nemůže hrát tenis.
Škola by, přes všechny své ambice v oblasti vzdě-
lávání, měla být i dobrou institucí pro růst a rozvoj 

osobnosti. V Česku pak by měla navíc 
umět zbavit studenty a žáky komplexu 
provinčního vnímání světa, kde středo-
bodem je naše náves, a co je mimo 
ni, je nepodstatné. A koncepčně také 
bojovat proti zášti a závisti, kterých 
jsme díky nešťastné minulosti plni až 
po hrdla.
Učitelé na druhou stranu musí počítat 
i s tím, že některá jejich případná 
extempore se objeví pro pobavení na 
webu, jako například koluje zvuková 
nahrávka hysterického učitele auto-
školy, který řve na studenta tak, až se 
posluchač při poslechu té absurdity válí 
u computeru smíchy.
Já na většinu svých učitelů vzpomínám 
jako na partu celkem oddaných dozorců. 
Často zlomených ideologií, která z nich 
dělala politováníhodné loutky bez názoru. 
Našimi hlavními mimoděčnými předměty 
byl strach, držení huby, kolektivní autoko-
rekce nevyčnívat apod. Lágrová výbava 
na přežití. Učili, co žili. Není divu.
Škola by dnes měla také učit svobodu. 
To, že ji garantuje ústava, je celkem k ni-
čemu v okamžiku, kdy vás učitel za váš 
názor, jiný, než je ten jeho, zkouší vystavit 
znevážení, posměchu či pohrdání. Kdy 
vaše názory jako studenta jsou zjevně 
méně „hodnotné“ než názory učitele, 
když učitel je „dobře oblečenou“, starou 
a zaběhanou mašinou na všeobecnou 
pravdu, správnost, výsledek, rozsudek.
Společnost se zase bude muset učit 
zanechat starého pohledu na kantoříky, 
mouly za katedrou, co klábosí, ukazují 
na mapě či cosi „tlachají“ od zvonění ke 
zvonění, a přitom „smrdí korunou“. 
Řekl bych, že musí-li menší země 
v některých aspektech občas rezigno-
vat z hlediska své rozlohy, početnosti, 
vojenské síly, o to víc by se měla jako do 
své budoucí síly soustředit na školství, 
výzkum a vědu.
Často mluvíme o tom, že budoucnost 
našich Romů, tedy zkvalitňování jejich 
života, lepší začlenění do společnosti 
atd., může přinést jen jejich lepší vzdělání. 
Souhlasím. Ale pro nás, běloučké, platí to 
samé. Čím chytřejší, vzdělanější a vědo-
mější budeme, tím budeme také úspěš-
nější. A budeme-li úspěšnější, tím méně 
budeme závistiví a korupční. A nejde už 
zdaleka jen o život v české vsi, ale v naší, 
velké Evropě.

Jan Kraus

SVĚT PODLE KRAUSE

Nebýt partou 
oddaných 
dozorců
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Scénář „velkého třesku“
Vzhledem k tomu, že byla schválena reforma 
veřejných financí, ministr Miroslav Kalousek věří, 
že Dnem € by mohl být 1. leden 2012. Zatím 
však jde stále o pouhé dohady. Nestačí „jen“ 
splnit Maastrichtská kritéria – ta jsou totiž sice 
nutnou, ale ne jedinou podmínkou pro přijetí nové 
měny. Aby vše proběhlo co nejpoklidněji, je třeba 
se pečlivě připravit po technické a administrativní 
stránce. Za tímto účelem byla vytvořena speciální 
Národní koordinační skupina pro zavedení eura, 
jež funguje v rámci ministerstva financí a která 
již zahájila přípravy. V dubnu předložila vládě 
ke schválení národní plán pro zavedení eura (je 
k nahlédnutí na internetových stránkách minister-
stva), který obsahuje souhrn postupů a návodů 
pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí 

jednotné měny eurozóny připravit. Za zásadní 
problém považuje šéf Národní skupiny Oldřich 
Dědek (více o tom v rozhovoru na straně 28 ) 

to, že zatím stále nebyl stanoven oficiální termín, 
ke kterému vláda uvažuje o přijetí eura. Podni-
katelé i veřejnost si tak zatím nemohou přípravy 

rozvrhnout. Ví se však to, že Česká republika 
přijme euro podle scénáře „velkého třesku“. 
Půjde o jednorázový přechod na novou měnu 
v bezhotovostním i hotovostním platebním styku. 
Tento scénář je jasnější, přehlednější i levnější než 
modely postupného zavádění s přechodnými 
obdobími. Ale zase je náročnější na přípravu 
a koordinaci. Půjde totiž opravdu o velký třesk.

Dva týdny na poslední koruny
Jak se třeba budete tvářit, až na své výplatní 
pásce uvidíte místo 20 000 dejme tomu 700? 
Ze dne na den se totiž veškeré částky na účtech 
přepočítají podle fixního kurzu stanoveného 
Evropskou centrální bankou z korun na eura 
a bezhotovostní platby již budou probíhat výhrad-
ně v něm. Potom budete mít ještě dva týdny na 

to, abyste utratili koruny, které jste zrovna měli 
v peněžence nebo v prasátku. Později je budete 
moci jedině v bance vyměnit za novou měnu, 
protože jinak bude mít česká koruna už jen 
sběratelskou hodnotu (a ta bude v tomto století 
dost mizivá). V obchodě sice budete nominálně 
platit nižší částky, ovšem reálně vás zboží vyjde 
o něco dráž. Zvýšení maloobchodních cen je 
totiž nejčastěji zmiňovaným negativním efektem 
v diskuzi o společné evropské měně. Nicméně ve 
Slovinsku, které euro přijalo na začátku letošního 
roku, sice došlo ke zdražení, ale zdaleka nebylo 
tak výrazné, jak se očekávalo. Zvýšení cen se 
ale týkalo především drobných věcí každodenní 
spotřeby, k čemuž jsou obyčejní lidé obzvláště 
citliví, říká Cveto Stantič, bývalý viceprezident 
Hospodářské komory Slovinska (viz rozhovor na 
straně 29). 

Poměry zůstanou stejné
Zavedení eura je jen technickým přepočtem, 
který by sám o sobě neměl ovlivnit životní úroveň 
obyvatel a ani vést ke znehodnocení jejich úspor. 

Poměry příjmů a výdajů v rodinných rozpočtech 
totiž zůstanou stejné. Lidé se ale budou muset 
naučit jinak vnímat hodnotu peněz. Malé mince 
najednou budou mít mnohem větší význam 
a ze začátku bude těžší se orientovat v cenách 
či představit si, co si za určitý obnos lze koupit. 
Zvyknout si lidé budou muset také na používání 
nových bankovek a mincí. Znepříjemnit život to 
může například seniorům. Sama skutečnost, že 
se příjmy vyjádřené v eurech budou pohybovat 
v nižších cifrách, asi nebude příjemná nikomu. 
Psychologický efekt vyvolá pocit zchudnutí. 
Ztížené orientace spotřebitelů v cenách během 
prvních měsíců po zavedení eura by mohli zneu-
žít obchodníci k neopodstatněnému zdražování 
a zaokrouhlování cen směrem nahoru. Po zku-
šenostech se zaváděním eura u našich sousedů 
v Německu se v Česku proto počítá s dočasným 
dvojím oceňováním zboží. Nejpozději měsíc po 
stanovení pevného kurzu pro převod koruny na 
euro tak bude muset zboží na pultech obchodů 
být označeno dvěma cenovými štítky – jedním 
s cenou vyjádřenou v eurech a druhým v ko-
runách. Podobně tomu bude i u oceňování 
služeb a všude tam, kde se člověk dříve setkával 
s částkou v korunách – tzn. i třeba v různých 
vyúčtováních či výpisech. Díky tomu si bude 
každý moci snadno srovnat ceny dřívější a nové. 
Povinnost dvojího značení cen bude trvat celý 
rok po zavedení nové měny a prodejcům bude 
doporučeno, aby tento systém zachovali ještě 
půl roku poté. 
Aby se předešlo případným nekalým praktikám 
ze strany obchodníků, je důležitá také zvýšená 
aktivita spotřebitelských sdružení, upozorňuje 
Cveto Stantič na slovinskou zkušenost. Osvojení 
si eura ale přinese i nesporné výhody. Při cesto-
vání v rámci eurozóny lidé ušetří za výměnu pe-
něz do cizí měny a sníží se i poplatky při provádě-
ní plateb do zahraničí. Nebude například potřeba 
rozměňovat zbylé peníze z dovolené a také bude 
snazší srovnávat tuzemské ceny zboží a služeb 
s cenami v dalších zemích Evropské unie. 

Euro versus podnikání
Zavedení eura ovlivní také podnikání. Firmy 
i živnostníci si budou muset zvyknout na nové 
podmínky spojené s dalším otevřením trhu, 
naučit se v euru obchodovat a rychle překonat 
všechny technické a administrativní obtíže, které 
jim přechod způsobí. K podstatným změnám 
dojde zejména v sektoru finančnictví. Firmy se 
budou muset vyrovnat se zvýšením cen, které 
nebudou moci přenést na své zákazníky, aby 
nedocházelo ke zvyšování inflace. Bankéři také 
přijdou o zisky z obchodu s cizími měnami, 
ale zase budou profitovat z růstu zahraničního 
obchodu. Přijetí eura bude klást zvýšené nároky 
na obchodníky, především na maloobchod. 
Plné ruce práce pak budou mít firmy působící 
v oblasti informačních technologií, ale také IT 
oddělení firem působících v různých odvětvích, 
neboť mnoho software bude potřeba okamžitě 

přepracovat, nebo úplně nahradit. Významným 
pozitivním dopadem přijetí evropské měny pro 
český byznys bude minimalizování kurzového rizi-
ka a zjednodušení platebního styku v zahraničním 
obchodu. To vytvoří skvělé podmínky pro posílení 
obchodu s ostatními zeměmi eurozóny a přispěje 
ke zlepšení celkové ekonomické situace u nás. 
Podle Oldřicha Dědka se to promítne i do vytvo-
ření nových pracovních míst.

Po šoku – výhody
Sečteno a podtrženo, přijetí eura by mělo mít na 
českou ekonomiku i vzhledem k její otevřenosti 
spíše pozitivní dopad. Největším přínosem bude 
euro patrně pro podnikatele. Pokud se podaří 
překonat počáteční šok po „velkém třesku“ – až 
si lidé na novou měnu zvyknou a firmy se vypořá-
dají s jednorázovými náklady, které jim přecho-
dem na euro vzniknou – potom už bude Česko 
jen čerpat výhody plynoucí z dlouhodobých 
efektů vstupu do Evropské měnové unie. 

Vojtěch Kučera

Ze dne na den se část-
ky na účtech přepočí-
tají podle fixního kurzu 
stanoveného Evrop-
skou centrální bankou 

Kdy nahradí 
českou korunu 
společné euro?

ČESKÁ REPUBLIKA 
SE V SOUVISLOSTI 
SE VSTUPEM DO EU 
ZAVÁZALA PŘIJMOUT 
JEJÍ SPOLEČNOU 
MĚNU. UČINÍ TAK, AŽ 
SE JÍ PODAŘÍ SPLNIT 
KONVERGENČNÍ 
KRITÉRIA A DOKONČÍ 
PŘÍPRAVY. POTOM 
NEJSPÍŠ KORUNA 
ZMIZÍ V PROPADLIŠTI 
DĚJIN. VSTUP 
DO EUROZÓNY 
SE ZÁSADNÍM 
ZPŮSOBEM DOTKNE 
ÚPLNĚ KAŽDÉHO. 
ZAMĚSTNANCŮ, 
PODNIKATELŮ 
I LIDÍ EKONOMICKY 
NEPRODUKTIVNÍCH. 
A NEBUDOU TO 
VŽDY JEN PŘÍJEMNÉ 
DOTYKY. MINIMÁLNĚ 
ZE ZAČÁTKU.

JAK BY VYPADALY SOUČASNÉ 
CENY PRODUKTŮ A SLUŽEB 
PO PŘEPOČTU NA EURO 
Litr mléka 13 Kč – 0,47 €

Chléb 20 Kč – 0,72 €

Oběd v hospodě 80 Kč – 2,90 € 

Lístek do multikina 160 Kč – 5,80 €

Dovolená u moře 10 000 Kč – 362 €

Auto 400 000 Kč – 14 464 €

A JAK BY VYPADALY PŘÍJMY 

Průměrná hrubá mzda 20 399 Kč – 730,80 €

Minimální mzda 8 000 Kč – 289,30 € 

Průměrný důchod 8 690 Kč – 314,20 €

Životní minimum 
pro jednotlivce

3 126 Kč – 113 €
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Mohl byste shrnout pozitiva a negativa 
přijetí eura pro ČR?
Nikdo z občanů, kteří pojedou do ciziny, nebude 
muset před cestou trávit čas přemýšlením kde 
a kolik si vyměnit českých korun. Navíc budou 
v zahraničí moci jednoduše – pouhým pohledem 
– posoudit ceny. Přínos eura ale pocítí přede-
vším podnikatelé, kteří mají obchodní styky se 
zahraničím. Tyto firmy již nebudou muset vést 
dvojí účetnictví, pojišťovat se proti změnám kurzu 
a spravovat bankovní účty zvlášť v českých 
korunách a zvlášť v eurech. Dále se přínos eura 
projeví nepřímo v posílení důvěryhodnosti ekono-
miky. Mezi negativa bych zařadil ztrátu pravomoci 
státu vykonávat samostatnou měnovou politiku.

Jaké budou hlavní změny pro spotřebitele?
Spotřebitelé se budou muset seznámit s novými 
bankovkami a mincemi a přivyknout si na ceny 
v eurech. Tyto změny jim usnadní tzv. duální 
označování cen a duální období. Duální označo-
vání cen začne nejpozději měsíc po oznámení 
přepočítacího koeficientu – necelý půlrok před 
zavedením eura – a skončí rok po něm. Všechny 
ceny za zboží a služby budou v daném období 
vyjádřeny jak v českých korunách, tak v eurech. 
Duální období bude v České republice trvat dva 
týdny a v jeho průběhu bude možné platit oběma 
měnami, což umožní občanům vyměnit si staré 
peníze za nové a zároveň usnadní postupné 
stažení korun z oběhu.

Jaké budou hlavní změny pro podnikatele?
Nejvýznamnější změnou pro podnikatele bude 
odstranění transakčních nákladů, které vznikají při 
zahraničním obchodu a investicích v rámci zemí 
eurozóny. Zavedení eura způsobí podnikatelům 
také náklady vyvolané nutností přizpůsobení 
informačních systémů, přecenění zboží, úpravou 
reklamních letáků, přeškolením zaměstnanců 
apod. Nicméně, tyto náklady se projeví jedno-
rázově, ale úspory způsobené používáním eura 
budou dlouhodobé.

Lidé se v souvislosti se vstupem do eurozó-
ny obávají růstu cen. Mohl byste odhadnout, 
v jakém rozsahu se tento efekt projeví? Co 
podraží nejvíce a co naopak zlevní?
Zkušenosti států, které přijaly euro před námi, 
hovoří o zvýšení cen v restauracích a u služeb, 
jako jsou návštěva kadeřnictví, fitness centra 
nebo třeba opravny. Na druhou stranu dochází 
k poklesu cen u jiného zboží, takže celkový efekt 
na cenovou hladinu se minimalizuje. Samozřejmě 
někdo může pocítit růst cen více než jiný, záleží 
na tom, co nakupuje. Například lidé, kteří denně 

chodí dejme tomu do kavárny. Protože ale žijeme 
v tržní ekonomice, cenu zboží určuje poptáv-
ka a nabídka. To znamená, že pokud některá 
kavárna zdraží více než ostatní, lidé by ji měli 
přestat navštěvovat. Mám-li to shrnout, ceny jsou 
takové, v jaké výši je lidé akceptují, a zavedení 
eura nemusí nutně vést ke zdražování.
 
Dotkne se přijetí eura markantněji nějaké 
specifické skupiny lidí? Například dů-
chodců?
Nikoli, základním principem přijetí eura bude 
nepoškodit žádnou skupinu obyvatel. Na to, aby 
nebylo zneužito ke zvyšování cen, budou dohlížet 
sdružení na ochranu spotřebitele. Zároveň bude 
zřízena bezplatná linka, kam se budou moci lidé 
obrátit s podezřením na špatné přepočítání. 

Jakým způsobem dojde k fyzickému vyřa-
zení koruny z oběhu? Do kdy bude možno 
korunou platit v obchodech?
Ode dne zavedení eura budou všechny bez-
hotovostní platby prováděny v eurech a pro 
hotovostní platby budou dva týdny moci být 
využívány eura i koruny. Obchodníci budou mít 
povinnost zákazníkům vydávat pouze eura, čímž 
dojde postupně ke stahování koruny z oběhu. Po 
skončení období duálního oběhu bude ve všech 
transakcích používáno výhradně euro. Nicméně 
občané budou moci koruny nadále vyměnit 
v bankách a možná, že tuto službu budou nabí-
zet i některé obchody ze své vlastní iniciativy.
 
Jak se přepočítají peníze z korun na euro?
Rada EU stanoví šestimístný přepočítací koefici-
ent, tedy 1 euro = XX, XXXX Kč, pomocí kterého 
budou přepočítány všechny korunové hodnoty. 
Tento kurz bude známý zhruba půl roku před 
zavedením eura.

S jakými problémy se v rámci přípravy na 
přijetí eura setkáváte?
Pro orientaci veřejnosti i podnikatelských subjektů 
by bylo vhodné stanovit oficiální termín, ke které-
mu vláda uvažuje o přijetí eura. Pro podnikatele 
se jedná o klíčovou informaci, kterou potřebují 
k vytvoření individuálního plánu přechodu na euro 

Slovinsko přijalo euro letos. Jaké jsou 
první efekty a jaké se ještě dají očeká-
vat v dlouhodobém horizontu? 
Efekty jsou zatím hlavně pozitivní: nižší 
transakční náklady, nižší kurzové riziko, 
jednodušší kalkulace a transparentní ceny. 
Zavedení eura se okamžitě projevilo napří-
klad v turizmu. Slovinsko je spíše tranzitní 
zemí a společná měna je pro zahraniční 
turisty během cestování velkou výhodou. 
Dlouhodobé efekty teprve přijdou a myslím, 
že budou také spíše kladné. Především ty 
spojené s přímými zahraničními investicemi.

Jak přijetí eura změnilo celkově ekono-
mickou situaci na Slovinsku?
Nelze říci, že by se díky tomu celková eko-
nomická situace nějak dramaticky změnila. 
Slovinsko zvolilo spíše postupnou cestu 
k přijetí eura a v posledním desetiletí se mu 
dařilo plnit konvergenčí kritéria bez větších 
obtíží. Po přijetí společné měny ekonomické 
indikátory ukazují další zlepšování a růst, ale 
nelze určit, jak se do toho promítlo právě 
přijetí eura.

Změnila se nějak situace podnikatelů?
Ano, obchodní klima se změnilo značně. 
Přijetí eura se dotklo téměř každé oblasti 
podnikání bez ohledu na jeho typ či veli-
kost. Pochopitelně některých oblastí více 
– nejvýraznější změny nastaly ve finančnictví 
a v maloobchodním prodeji. Společnos-
ti působící ve finančním sektoru se musí 

vyrovnat se zvýšením cen, které nemohou 
přenést na zákazníka. Pod zvýšeným tlakem 
je také oblast IT, protože velká část software 
musí být změněna či upravena. 

Co vás osobně v souvislosti s přijetím 
eura nejvíce překvapilo?
Všechny analýzy před vstupem do eurozóny 
ukazovaly, že hlavně malé a střední firmy 
nejsou dostatečně připraveny. Dalo se to 
chápat, protože neměly tolik finančních 
a ani lidských zdrojů jako velké podniky. 
Přesto se však dokázaly vyrovnat s přijetím 
evropské měny velmi dobře, což mě překva-
pilo, protože jsem očekával, že budou mít 
mnohem více problémů.

V České republice se hodně lidí obává, 
že euro přinese zvýšení maloobchod-
ních cen. Stalo se to na Slovinsku?
Stalo, ale ne v takovém rozsahu, jak jsme 
očekávali. Možná i proto, že Slovinsko je 
rozlohou malé a sousedí se dvěma země-
mi, kde platí euro – Itálií a Rakouskem. 
Pokud by tedy místní ceny nebyly konku-
renceschopné, lidé by prakticky okamžitě 
zareagovali a začali jezdit nakupovat přes 
hranice. 
Důležité také bylo brzké zavedení duálního 
systému značení cen – v původní i nové 
měně. Ten spolu s aktivitami hospodářské 
komory a spotřebitelských sdružení regulo-
val praktiky prodejců tak, aby nedocházelo 
ke klamání zákazníků.

Statistiky ukazují, že harmonizovaný 
index spotřebitelských cen (HICP) se 
příliš nezměnil. Tento ukazatel ale často 
ne úplně přesně vypovídá o skutečné si-
tuaci běžných lidí. Jaké tedy byly první 
reakce veřejnosti na přijetí eura? 
Je pravda, že oficiální statistická data ne-
hovoří o žádném významném růstu inflace. 
Jenže běžní občané to vidí jinak. Jsou totiž 
citliví k vývoji cen drobných věcí každoden-
ní spotřeby, jako jsou třeba káva, služby 
kadeřníka, poplatek za parkování apod. 
K jejich zdražení totiž došlo, ale na celkový 
index cen to má velmi malý vliv. Celkově ale 
mohu říct, že lidé přijali euro celkem kladně 
a nedošlo k žádným větším incidentům. 

vk

Euro nepoškodí žádnou 
skupinu obyvatel

EURO MÁ ZÁHY ŠANCI ZÍSKAT V NEJČASTĚJI VYSLOVOVANÝCH 
SLOVECH ČECHŮ JEDNO Z PŘEDNÍCH MÍST. A S BLÍŽÍCÍM SE DATEM 
JEHO ZAVEDENÍ SE MŮŽE KLIDNĚ KATAPULTOVAT I NA ZLATOU PŘÍČKU. 
PROTO JSME SE NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY KOLEM NĚJ ZEPTALI 
DOC. ING. OLDŘICHA DĚDKA, CSC., NÁRODNÍHO KOORDINÁTORA 
ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE.

Zkušenost ze Slovinska
– euro zasáhlo celé 
podnikání

SLOVINSKO MÁ NA ROZDÍL OD NÁS MOŘE, ALE OD LETOŠNÍHO ROKU TAKÉ 
EURO. JAKÉ JSOU PRVNÍ ZKUŠENOSTI S JEHO „ZDOMÁCŇOVÁNÍM“ JSME 
SE ZEPTALI CVETO STANTIČE. ČLENA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO 
A SOCIÁLNÍHO VÝBORU, ALE TAKÉ MUŽE, KTERÝ BYL V DOBĚ PŘIJETÍ 
EURA VICEPREZIDENTEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY SLOVINSKA, ČLENEM 
NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ KOMISE PRO PŘIJETÍ EURA A TAKÉ ŠÉFEM 
SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY „EURO PROJECT“ V RÁMCI KOMORY.

tak, aby mohli optimálně rozložit náklady, které 
jim zavedení eura přinese. 

Kdy myslíte, že ČR bude schopna euro 
přijmout?
V současné době Česká republika neplní 
kritérium rozpočtového deficitu. Pro rok 2007 je 

předpokládán schodek ve výši 3,5 % HDP, tedy 
nad kritickou 3% hranicí. Parlamentu předložená 
vládní reforma zamýšlí postupně schodek snížit, 
což by mělo vést ke splnění rozpočtové pod-
mínky. Pokud bude reforma schválena a násle-
dována dalšími opatřeními k ozdravení veřejných 
financí, rok 2012 se podle názoru ministra financí 

Miroslava Kalouska jeví jako vhodný termín, kdy 
by euro mohlo nahradit českou korunu. Samotné 
technické přípravy týkající se legislativních změn, 
informování občanů a podnikatelů již byly zahá-
jeny a budou se stupňovat s tím, jak se termín 
přijetí eura bude blížit.

vk

„Ode dne zavedení 
eura budou 
bezhotovostní platby 
prováděny v eurech 
a pro hotovostní 
platby budou dva 
týdny využívány eura 
i koruny.“

EURO & MY
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Hlavní Operační program Podnikání a inovace, 
který spravuje ministerstvo průmyslu a obcho-
du prostřednictvím CzechInvestu, je největším 
zdrojem financí pro rozvoj podnikatelské sféry. 
Navazuje na program z období 2004–2006 
Průmysl a podnikání a rozvíjí jej. Oproti předešlé 
dotační etapě se období 2007–2013 liší v něko-
lika bodech. 

Rychleji a bez odkladů
Nejdůležitější jsou procesní změny. Nyní posílají 
žadatelé dvě elektronické přihlášky. První – re-
gistrační – obsahuje základní údaje o podniku. 
Na jejím základě CzechInvest podle přesných 
pravidel rozhodne, zda může žadatel projít do 
„druhého kola“. Až pak je na řadě detailní, plná 
žádost. Může se zdát, že tato novinka prodlouží 
celý proces, ale opak je pravdou – urychlí se 
práce úřadů. Navíc elektronický systém sám 
zkontroluje formální správnost žádosti a v pří-
padě chyb ji žadateli pošle zpět. Další změna 
– podnikatelé mohou začít na projektu pracovat 

ihned potom, co získají schválenou registrační 
žádost, aniž by ohrozili vyplácení peněz. Dříve 
museli čekat na schválení celé žádosti – tedy 
pokud chtěli získat dotace z EU – a práce na 
jejich projektu do té doby zahálely. 
Operační program Podnikání a inovace obsa-
huje patnáct podprogramů. U dvou je už po 
uzávěrce, do čtyř se mohou podnikatelé ještě 
urychleně hlásit. Kromě této čtveřice jsou ještě 
otevřené speciální záruční a úvěrové programy 
Českomoravské záruční a rozvojové banky. 
Zbylé programy na vyhlášení ještě čekají. Kdy 
k němu dojde? Předpokládalo se, že na konci le-
tošního roku, stále více se však hovoří o prvních 
měsících roku 2008.

Krok za krokem
Březnové číslo měsíčníku Komora.cz přineslo 
podrobný manuál. Zopakujme si to nejdůležitější: 
•  je nutné připravovat projekt co možná nejpro-

pracovaněji,
•  prostudovat charakteristiku jednotlivých pro-

gramů (včetně zatím neschválených!) a hledat 
průsečíky s oblastí činnosti firmy, 

•  stanovit globální cíl projektu a metodou 
logického rámce dojít od globálního cíle přes 
výstupy projektu až po jednotlivé aktivity. 
z nich pak vytvořit harmonogram projekt; 
rozpočet a pak postupně rozpracovávat 
jednotlivé aktivity, 

•  pečlivě vybírat konzultantské firmy! ve chvíli, 
kdy je konkrétní dotace vyhlášená, je podni-
katel připravený a má ještě čas kompletovat 
žádost. 

Je dobré spolupracovat s dalším komerčním 
subjektem, ale také například se školou nebo 
jinou neziskovou organizací. Na to v Bruselu 
slyší: zásadním způsobem pomůže, pokud má 
mít dotace význam nejen pro konkrétní podnik, 
ale i pro společnost. 
Kde začít? Na www.czechinvest.org, v regionál-
ních pobočkách CzechInvestu v každém kraj-
ském městě nebo na zelené lince 800 800 777. 

mik

PŘEHLED PROGRAMŮ V RÁMCI OP PODNIKÁNÍ A INOVACE (o jednotlivých programech podrobněji na str. 10)

Název Stručný popis
Uzávěrka registračních žádostí/ 
uzávěrka plných žádostí

Rozvoj Příspěvky na investice do technologického vybavení firmy. uzávěrka již proběhla

Eko-energie Financování výroby el. energie z obnovitelných zdrojů a také snížení energetických nároků výroby. 31. 7. 07 / 31. 12. 07

Inovace Pomoc při uvedení do výroby originálních produktů a technologií. 30. 9. 07 / 31. 10. 07

ICT v podnicích Investice do informačních a komunikačních technologií podniku. 30. 9. 07 / 29. 12. 07

Potenciál Podpora vzniku nebo rozšíření vývojového centra. 30. 11. 07 / 31. 12. 07

Marketing Určeno hlavně firmám, které se specializují na zahraniční trh.
31. 12. 07 / uzávěrka nebyla zatím 
stanovena

Start Pomoc financování podnikatelského plánu v jeho začátku nebo po dlouhé odmlce. příjem žádostí do 31. 12. 2008

Progres
Pomoc rozvoji firmy v případě obtíží se získáním úvěru. Speciálně také pro projekty s účelem zvýšit efektiv-
nost výroby.

příjem žádostí do 31. 12. 2008

Záruka Pro firmy, které mají plán rozvoje firmy, ale nemohou ručit za bankovní úvěr. příjem žádostí do 31. 12. 2008

Spolupráce
Podpora při vzniku klastrů, propojených podnikatelských subjektů. Od regionálních uskupení po nadnárodní 
kooperace.

program dosud nebyl vyhlášen

Školicí střediska Pomoc při budování školicího centra pro zaměstnance firmy a rozvoj jejích lidských zdrojů. program dosud nebyl vyhlášen

Prosperita Zaměřeno na podporu výzkumu, financování vědecko-technických platforem. program dosud nebyl vyhlášen

Nemovitosti
Pomáhá vzniku a rozvoji podnikatelského zázemí a související infrastruktury. Zahrnuje i adjustaci zanedba-
ných objektů a znehodnocených stavebních ploch.

program dosud nebyl vyhlášen

Poradenství Zajišťuje poradenské služby firmám pro zvýšení jejich potenciálu a jejich hodnoty pro možné investory. program dosud nebyl vyhlášen

ICT a strategické služby Dotace pro firmy, které vyvíjejí software nebo provádějí návrh a implementaci nových aplikací. program dosud nebyl vyhlášen 

NE VŠECHNY PENÍZE PŘISLÍBENÉ 
BRUSELEM MAJÍ MÍŘIT 
K PODNIKATELŮM, JEJICH VÝZNAMNÁ 
ČÁST VŠAK ANO. PŘEDEVŠÍM 
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PODNIKÁNÍ A INOVACE. Z CELKOVÝCH 
750 MILIARD KORUN DOTACÍ EU PRO 
ČESKOU REPUBLIKU JE PRO TENTO 
PROGRAM URČENO BEZMÁLA 12 %. 
STOMILIARDOVÁ INJEKCE SE ROVNÁ 
PŘIBLIŽNĚ DESETINĚ STÁTNÍHO 
ROZPOČTU. 

Jak na peníze z Bruselu?
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Reforma má 
pravidla. Co dál?

JEDNY Z NEJVĚTŠÍCH ZMĚN V MODERNÍCH 
DĚJINÁCH STÁTU ČEKAJÍ ČESKOU REPUBLIKU 
V OBLASTI DANÍ, VE ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH. REFORMA 
VEŘEJNÝCH FINANCÍ BYLA PO BOUŘLIVÝCH 
DISKUSÍCH PŘIJATA, ROZPAKY ALE ZŮSTÁVAJÍ. 
NEKONEČNÝ ŘETĚZEC KOMPROMISŮ PŘINESL 
VÝSLEDEK, KTERÝ NENAPLNIL OČEKÁVÁNÍ 
PODNIKATELŮ. VĚTŠÍ MÍRA RAZANCE BOHUŽEL 
NEPROŠLA. ROZHOVOR S VICEPREZIDENTEM 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR A PŘEDSEDOU 
DAŇOVÉ SKUPINY HK ČR PETREM KUŽELEM 
PŘINÁŠÍ KONKRÉTNÍ INFORMACE A TAKÉ 
NÁZORY NA TENTO VÝZNAMNÝ KROK. 

VEŘEJNÉ FINANCE
VEŘEJNÉ FINANCE

O nevyhnutelnosti daňové reformy se 
vědělo už dávno. Jaké aktivity Hospodářské 
komory ČR jí předcházely? 
Hospodářská komora upozorňovala na nutnost 
změn, které by zabránily dalšímu deficitu 
a schodku veřejných financí. Zároveň ale HK ČR 
požadovala i menší daňové zatížení podnikatelů, 
zjednodušení legislativy zejména v oblasti daní 
a odstranění zásadních překážek, které brání roz-
voji podnikání. Věděli jsme, že nevyhnutelně musí 
dojít ke snížení daní, k důchodové a zdravotní 
reformě, ke zpřísnění podmínek u dlouhodobě 
nezaměstnaných a k tvrdším postupům proti 
ilegálně pracujícím cizincům. Ruku v ruce s tím 
komora pochopitelně akceptovala nutnost mno-
hem větší podpory vědy a vzdělávání. 

Jako viceprezident jste mimo jiné odpověd-
ný za daňovou legislativu. Jaký byl vnitřní 
mechanizmus této práce v období zrodu 
reformy veřejných financí?
Komora již před mnoha lety vybudovala Daňovou 
skupinu HK ČR, která je ale dnes společná také 
se Svazem průmyslu ČR, Svazem českých 
a moravských výrobních družstev, Konfederací 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 
Komorou daňových poradců atd. ,Daňovka‘ 
dlouhé měsíce intenzivně pročítala a připomín-
kovala vládní a poslanecké návrhy a předkládala 
náměty, které vycházely z denní podnikatelské 

praxe. Naše aktivity jednoznačně směřovaly k od-
stranění negativních dopadů reformy veřejných 
financí na podnikatelskou veřejnost. Chci touto 
cestou všem kolegyním a kolegům z Daňové 
skupiny poděkovat za dobrou práci. 

Procházely vaše návrhy hladce? Jednání asi 
nebyla jednoduchá...
Jelikož některé původní návrhy předkládaných 
předpisů obsahovaly i opatření, která by měla 
negativní dopady do podnikatelské sféry, byla 
Daňová skupina nucena v rámci připomínko-
vého řízení vznášet proti jejich realizaci zásadní 
připomínky. Některé z nich byly akceptovány již 
při podání či při projednávání v pracovním týmu 
Rady hospodářské a sociální dohody pro daně 
a pojištění na Ministerstvu financí ČR. Jednalo se 
např. o ponechání stávajících limitů při odpisová-
ní hmotného a nehmotného majetku a tech-
nického zhodnocení, upuštění od retroaktivní 
účinnosti zpřístupňujících podmínek pro tvorbu 
zákonných rezerv a oprav hmotného majetku, 
a také ponechání časového limitu pro osvobo-
zení příjmu z prodeje obchodních a členských 
podílů. Nad mnohými dalšími připomínkami ale 
lítaly hromy a blesky. 

Jaký jste volili postup v konfliktních 
bodech? 
Jednání probíhala na mnoha frontách. Snahy 

prosadit záměry a požadavky podnikatelů se 
odehrávaly i v rámci projednávání v poslanecké 
sněmovně, kde se podařilo dosáhnout uznání 
úpravy v oblasti daňových předpisů, i přijetí 
připomínky ponechat daňově uznatelné náklady 
spojených se stravováním zaměstnanců a posun 
snížení sazby daně z příjmu právnických osob 
před rok 2010.

Hlasování v Poslanecké sněmovně ČR dalo 
reformě zelenou. Konec dobrý, všechno 
dobré?
Žádný konec se nekoná! Začínají další projedná-
vání novel zákonů, které jsou přímo či nepřímo 
s reformou spojené. Mimo jiné Ministerstvo 
financí ČR již avizuje, že přijde druhý krok a s ním 
například novela daně z příjmu. Uvnitř tohoto 
zákona je prostor dělat „kouzla“. Je možné na-
příklad změnit odečitatelné položky základu daně 
a tak měnit sazbu daně.

PRAKTICKÉ DOPADY REFORMY
Evropa zavádí ekologické daně. Jsou obsa-
žené i v naší současné reformě veřejných 
financí. Jaký na ně máte názor?
Hospodářská komora má několik nesouhlasných 
usnesení svého vrcholového orgánu, kterými 
představenstvo komory zaujalo stanovisko ke 
zvyšování cen energií, k němuž na základě nové 
ekologické daně dojde. Bohužel vyjednávání 

v tomto ,,ekologickém“ bodě reformy nebyla 
úspěšná. Nesouhlasím s navrženým postupem 
zavádění ekologických daní. Často slyšíme, že se 
jedná o té či oné dani, ale daně musíme posuzo-
vat jako celek. Okamžitě po zavedení ekologické 
daně po 1. 1. 2008 se zvedne daňová zátěž, což 
může znamenat katastrofu pro ekonomiku. Prů-
měrný náklad na energii se zvýší o 3,3%, je tedy 
jasné, že cena elektřiny poroste. Pro podnikatele 
ve výrobních závodech, službách či obyvatele to 
není vůbec dobrá zpráva. 

Je možné, že současná ekologická daňo-
vá reforma povede ke zvyšování skleníko-
vých emisí?
To je právě další veliký nedostatek této úpravy. 
V jejím důsledku dojde k zatížení životního pro-
středí, které je přímo v rozporu s cíli ekologické 
daňové reformy. 

O změnách souvisejících s daňovou refor-
mou se hodně hovoří, ale mnoho občanů 
a podnikatelů vůbec jasno nemá. 
Všichni jsme se snažili, aby reforma přinesla jasná 
pravidla hry. Přirovnejme si daně třeba k fotbalu. 
Představte si ten „mazec“, kdyby fotbalová pravi-
dla měla tolik výjimek, jako má stále naše daňová 
soustava. My přitom chceme jasná a pregnantně 
formulovaná pravidla, která by platila pro všechny 
a byla aspoň určitou dobu neměnná. 

Vysvětlete, prosím, jednou větou změnu pro 
podnikatele.
Nejdůležitější změnou v daňové reformě pro malé 
a střední podnikatele je skutečnost, že se sníží 
daňová sazba, s tím, že firmám dílčím způsobem 
naroste daňový základ.
 
Daňové změny zajímají nejvíce...
Daň z příjmu právnických osob bude celkově kle-
sat. Z dnešních 24 se sníží v příštím roce na 21 % 
a postupně snad až na 19 % v roce 2010. Pro 
firmy s padesátimilionovým ročním obratem to 
bude znamenat úsporu v řádu statisíců. A fyzic-
kým osobám s obratem do 25 milionů odpadne 
povinnost vést podvojné účetnictví.

Vybojovali jste ještě nějakou úlevu pro 
menší podniky?
Výhodou pro malé podniky může být i možnost 
skupinové registrace k DPH. Finančně propojené 
firmy budou pro účely DPH považovány za jeden 
subjekt povinný k dani. Za celou skupinu bude 
jednat jeden zastupující člen.

Jak budou daněny příjmy zaměstnanců?
Má-li firma interní zaměstnance, základ daně 
z příjmu se bude počítat jiným způsobem: jednot-
ná sazba pro fyzické osoby je 15% ze superhru-
bé mzdy v roce 2008, o rok později možná 12,5 
procenta. Superhrubá mzda obsahuje skutečné 
výdaje na zaměstnance, tedy včetně pojištění.

Přinesou změny pojištění také nějakou 
změnu k lepšímu?
Výše odvodu zdravotního a sociálního pojistného 
bude omezena stropem ve výši čtyřnásobku prů-
měrné mzdy. Podnikům to podle mého názoru 
pomůže snadněji přilákat špičkové manažery.

ŽIVNOSTNÍCI, NEMOCENSKÁ, 
STRAVENKY 
Přejděme od zaměstnanců k OSVČ...
Pro osoby samostatně výdělečně činné platí 
rovněž jednotná 15% daň z příjmu. Stále zůstává 
možnost odečítat paušálem, v něm ovšem již 
nebudou zahrnuty všechny výdaje. Konkrétně 
nebude možné odečíst zaplacené pojistné na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jako 
tomu bylo doposud. Ale současně se zvyšují 
slevy na dani na poplatníka a na manžela či 
manželku bez příjmu a na děti.

Dotknou se změny také stravenek? 
Ne, daňové zvýhodnění stravenek, tolik opěvova-
ný zaměstnanecký benefit, zůstává.

Bolavým místem je nemocenská...
Ano, reforma zpřísňuje výplatu nemocenské. 
Mnoho menších a středních podniků trápí tzv. 
falešná nemocnost. Nyní nebude první tři dny 
nemoci vyplácena.

Proslýchá se, že při nastartování změn bude 
pomáhat stát...
Je to pravda. Již dnes mohou podnikatelé žádat 
o radu s řešením problémů nejen v daňové ob-
lasti. A to – mimo jiné – prostřednictvím kontakt-
ních míst HK ČR. S reformou budou mít navíc 
možnost požádat o radu s rozdělením výdajů či 
nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitel-
ným příjmům. Cena za každou žádost o radu 
je stanovena na 10 tis. korun. Je to částečné 
vyslyšení dlouhodobého požadavku Hospodář-
ské komory ČR o editační povinnost. 

A registrační pokladny? Budou? Nebudou?
Naši obchodníci jistě uvítají zrušení povinnosti 
vlastnit registrační pokladnu, která měla platit od 
1. ledna 2008. 

Co je naopak nepotěší?
V oblasti nákladů firem se projeví nové ekologické 
daně zvýšením nákladů za platby elektřiny, plynu 
a případně tuhých paliv, tedy dálkového vytápění. 
A negativní dopad na drobné podnikatele bude 
mít nepřímo zvýšení spotřební daně a snížené 
sazby DPH. 

Projeví se reforma na burze?
Schválení reformy by se mělo promítnout zvýše-
ním cílových cen českých akcií o necelých zhruba 
deset procent.

Názory na reformu se různí. S jakým před-
sevzetím bude HK ČR pokračovat v podpo-
ře podnikání v České republice?
Tato reforma byla jen prvním nezbytným krokem. 
Čekají nás další. Možná budou i bolestné, ale 
nemohou nepřijít. Komora bude vždycky naslou-
chat hlasům podnikatelské veřejnosti a brát se za 
co nejlepší podmínky pro činorodé lidi této repub-
liky. Konsensus vždycky přináší kompromisy, ale 
teprve na nich může vyrůstat demokracie.

Mikuláš Černý, Milan Šimáček

„Chceme jasná 
a pregnantně 
formulovaná pravidla 
daňové soustavy, která 
by platila pro všechny 
a byla aspoň určitou 
dobu neměnná.“
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době, kdy podnikatelům všeobecně chyběly 
peníze k nastartování byznysu, to byl solidní 
kapitál. Průkopník podnikání zaměstnával tři, 
někdy čtyři lidi, vyráběl kolem padesáti moto-
kár ročně, a tak tak uživil rodinu. Pracoval dva-
cet hodin denně a několikrát si musel půjčit na 
výplaty. Neustále se potýkal s nedisciplinova-
nými zákazníky – neplatili včas dodávky. Často 
šlo o objednávky z Německa. Jeden německý 
klient však naopak jihočeské firmě zajistil 
další významný posun. „Dostali jsme půjčku, 
kterou jsme spláceli hotovými motokárami 
pro síť půjčoven.“ Tak firma nabrala v polovině 
devadesátých let dynamiku, která trvá dodnes. 
Milan Šimák přenesl výrobu z dílny v rodinném 
domku do malé továrny, přijal další spolupra-
covníky a začal se poohlížet po dalších zemích 
odbytu. Na mapě světa přibývaly praporky...

Smlouva jako cár papíru
Neslavnou zkušenost má legenda českých 
motokár s Mekkou tohoto sportu, s Itálií. 
„Smlouva tu má cenu cáru papíru. Běžná 
praxe je navrhnout neprůhledný, smrtelně 
nevýhodný kontrakt.“ V Itálii Milan Šimák přes 
velké množství zakázek nejvíce prodělal. Kul-
tura podnikání tu velí, podle jeho zkušeností, 
vyžadovat platby předem. A to i od obchod-
níků, se kterými trvá jinak bezproblémová 
spolupráce třeba deset patnáct let. „Celosvě-
tová síť obchodních partnerů je přitom jako 
jedna rodina,“ dozvídáme se. „Obchodníci jsou 
známí a přátelé, které jsem během let poznal 
na závodech. Má to své výhody, ale někdy 
je to přesně naopak. Kamarádství se často 
neslučuje s obchodními principy.“ Není tajem-
stvím, že také celá firma od počátku fungovala 
na přátelských a rodinných vztazích. „Těžce se 
však řeší zaměstnanecké vztahy, jde-li o rodi-
nu, přátele.“ Zakladatel firmy si přesto podle 
svých slov nebere servítky. V současné době 
ve společnosti o pětadvaceti lidech působí 
dvě dcery a dva synovci. Dcery řídí marketing 
a podle otce – na jedničku.

Inženýři, kde jste?
Je velmi těžké sehnat kvalitní inženýry. 
„Spíše prakticky nemožné, hlavně v jižních 
Čechách...,“ říká Šimák. „Spolupracujeme 
s několika univerzitami. Osobně zadávám 
mladým technikům diplomové práce, které 
bývají jako jedny z mála ve školách praktické. 
Studenti je vypracovávají tady u nás.“ Přitom 
vývoj je v automobilovém sportu nejdůležitěj-
ší. Přibližně čtyřikrát do roka v Prachaticích 
zavádějí do výroby podvozků inovace. Před 
každým závodem musí výrobce přijít s něčím 
novým. A závod je pro Milana Šimáka, který 
stojí v objemu produkce na čtvrtém až pátém 
místě na světě, hlavním způsobem propagace. 
„Pokud se neumístíte v první desítce, uděláte 
si negativní reklamu. Zároveň jsou závody 
velmi finančně náročné.“ 

Nechci robotizaci!
Dříve měla firma MS Kart vlastní tovární 
jezdce. Pod červeným emblémem jezdili 
vynikající piloti z mnoha zemí, ti nejlepší byli 

švédští šampioni. Dnes výpravu tvoří smluv-
ní jezdci a klasický dvoudenní závod vyjde 
asi na stopadesát tisíc korun. Zájem lidí 
o závody je přímo úměrný jejich propagaci 
v médiích. Taktéž zájem sponzorů. Ten je 
prý dlouhodobě v úpadku. Peníze do sportu 

tečou, ale dnes spíše formou barteru. Firmy 
dodávají součástky. „Je třeba více jezdit na 
závody, hlavně do USA a Japonska, jako to 
dělají Italové. Jsou v propagaci mistři. Ale já 
jsem se najezdil ažaž.“ Krédo výrobce moto-
kár zní: nebýt v práci ani o minutu déle, než 
je potřeba „Prosperující firma musí fungovat 
za normálních podmínek v rámci standardní 
pracovní doby.“ Po letech, kdy pracoval víc 
než dvojnásobek normální pracovní doby, 
si rád odpočine. A nikoho nenutí zůstávat 
do večera. Stejně tak nestojí o rozšíření 
výroby. „Splnil jsem si sen o malé továrnič-
ce. Nechci jít přes dvacet pět zaměstnanců, 
což je hranice velké firmy. Nechci robotizaci. 
Fabrika sežere všechno, i vás, pokud si to 
neuhlídáte,“ usmívá se podnikatel. Přesto 
proti svému přesvědčení pracuje i po veče-
rech, kdy připravuje sportovní tým. Což je 
vlastně práce pro firmu...

Do politiky už ne
Milan Šimák je typem zásadového muže, 
navíc muže činu. To ho přivedlo do ko-
munální politiky – nabídka přišla hned po 
revoluci. Osm let působil na radnici, dlouhé 
období pracoval přímo v radě města Pra-
chatice. Podařilo se mu prosadit řadu pro 
město důležitých kroků. 
Po letech však ze zastupitelstva odešel a víc 
se nenechal přemluvit. „Politika je otázkou 
kompromisu. A já ke kompromisům přistu-
puji jen nerad.“

Averze vůči podnikatelům?
Podnikatelské prostředí v Česku je podle 
Milana Šimáka negativní. Vůči podnikate-
lům panuje všeobecná averze. Několikrát 
uvažoval přenést výrobu za hranice.To však 
vždy zavrhnul. Nikdy neměl v lásce emigran-
ty, hlavně navrátilce. „Nosiče rozumu“, jak 
říká. „Člověk se má umět prosadit v kaž-
dých podmínkách,“ tvrdí trochu neúprosně. 
Vadí mu globální zkažení kultury podnikání, 

kdy stisk ruky už nic neznamená. Na sebe 
a své spolupracovníky však může být pyšný 
– dokázali se prosadit v ostré konkuren-
ci a vybudovali značku, která je ve světě 
pojmem.

Mikuláš Černý

Roční produkce okolo 1000 motokár

Roční obrat 40–50 mil. Kč

Počet generálních zastoupení 22 zemí 

Nejexotičtější z nich Dubaj

Nejslavnější jezdec na české motokáře Michael Schumacher (tréninkové jízdy)

Stěny velkorysé pracovny i celé továrny po-
krývají diplomy, fotografie a plakáty ze závodů. 
Z řady pohárů ve vitríně poutá pozornost 
několik křišťálových váz. Ocenění Autoklubu 
ČR za celoživotní přínos motosportu. A také 
cena pro podnikatele. „Po odvysílání Dvanácti 
odvážných v televizi se mi ozvali lidé, které 
bych už jen stěží potkal,“ říká Milan Šimák. 
„Kluci se kterými jsem dával dohromady první 
motokáry, bral od nich díly...“ 

První v cíli i v podnikání
Ještě jako učni si s bráchou z trubek na lešení 
svařili motorové vozítko. S ním se budoucí 
konstruktér dostal na závody, kde začala jeho 
životní láska. Milan Šimák odjezdil dvaadvacet 
sezon. Všech osm titulů mistra ČSSR a zlato 
na ME v Olomouci vyhrál na vlastnoručně 
vyrobených strojích. Uměním konstruktéra 
si brzy začal přivydělávat. Po práci v továrně 
pokračoval doma v garáži, díly od ostatních 
amatérů usazoval na svoje podvozky. V roce 

1988 stát povolil soukromou živnost při 
zaměstnání. A Milan Šimák byl v okrese první, 
kdo skočil po nové možnosti. S transformací 
ekonomiky již jen plně legalizoval svoji činnost: 
„Všechno jsem chtěl mít podle pravidel, proto 
jsem si otevřel konto v bance.“ Opět jako 
první v regionu. Začátek devadesátých let... 
Období, kdy se začínala vytvářet tržní pravidla. 
Odvážnému podnikatelskému záměru se lidé 
divili, nezdolný konstruktér měl však už jasno: 
bude vyvážet do celého světa! „S listopadem 
89 se na hranicích v podstatě nic moc nezmě-
nilo, bylo nesmírně těžké cokoli vyvézt. Musel 
jsem nastudovat celní administrativu, naučit se 
všechno řešit sám.“ To nejdůležitější – kontakty 
a propagaci – si Milan Šimák budoval zásluhou 
závodění. To se nezměnilo ani dnes.

Důležitých tři sta tisíc
První velký úspěch firma zaznamenala v roce 
1992, kdy se podařilo získat důležitý úvěr. 
Jeho výše byla tři sta tisíc korun. V porevoluční 

MAPA SVĚTA 
V PRACHATICKÉ 
PRACOVNĚ MILANA 
ŠIMÁKA SE JEŽÍ 
ZAPÍCHANÝMI 
PRAPORKY. JEDINÝ 
VÝCHODOEVROPSKÝ 
VÝROBCE MOTOKÁR 
MÁ PO SVĚTĚ 
PŘES DVACET 
GENERÁLNÍCH 
ZASTOUPENÍ. „POKUD 
OBCHODNÍK DO 
DVOU LET NEVYKÁŽE 
OBRAT PADESÁT 
TISÍC EUR, MUSÍME 
S NÍM ROZVÁZAT 
SPOLUPRÁCI,“ 
ŘÍKÁ PODNIKATEL, 
KONSTRUKTÉR 
A MISTR EVROPY. 
NA VLASTNÍ NOHY 
SE POSTAVIL JEŠTĚ 
PŘED KRACHEM 
SOCIALIZMU.

„ Vadí mi globální zkažení kultury podniká-
ní, kdy stisk ruky už nic neznamená.“
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„Splnil 
jsem si sen 
o malé 
továrničce“
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Společnost s ručením omezeným patří k zá-
kladním typům tzv. kapitálových společností. Její 
základní jmění (kapitál) tvoří vklady společníků. 
Těch může být maximálně 50 a je jedno, jestli to 
jsou fyzické nebo právnické osoby. Za závazky 
společnosti odpovídá společnost celým svým 
majetkem, jednotliví společníci však pouze do 
výše svého zapsaného a doposud nesplacené-
ho vkladu. Společnost je zapsána do obchodní-
ho rejstříku pod svým obchodním jménem, které 
stanoví valná hromada na svém prvním zasedání 
a musí obsahovat text „společnost s ručením 
omezeným“ nebo alespoň jednu z přípustných 
zkratek spol. s r. o. nebo s. r. o. 

Statutární orgány
Na řízení společnosti se podílejí jednatelé. Podle 
zakládací smlouvy jednotlivě nebo společně. 
Jednatel a společník nemusí být jedna a tatáž 
osoba. Někdo jiný může do společnosti dát 
vklad a někdo jiný ji může řídit. Jednatele 
jmenuje valná hromada z řad společníků nebo 
jiných fyzických osob. Statutárním orgánem je 
tedy jednatel (jednatelé), nejvyšším orgánem je 
ale valná hromada společníků. Společnost s ru-
čením omezeným zakládá na své první schůzi 
valná hromada, která se pak stává nejvyšším 
orgánem nově vzniklé společnosti. Dalším 
orgánem společnosti s ručením omezeným 
může být dozorčí rada, to ale jen v případě, že ji 
společenská smlouva zřizuje. Dozorčí rada musí 
mít alespoň tři členy, kteří nemohou být zároveň 
jednateli a volí je valná hromada.

Společenská smlouva
Společenská smlouva je sepsána a pode-
psána společníky na první valné hromadě. 
Minimální náležitosti zakládací smlouvy přesně 
upravuje zákon a jsou to tyto:

•  obchodní jméno a sídlo společnosti, 
•  určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. 

trvalého bydliště, 
•  předmět podnikání (činnosti) vznikající spo-

lečnosti, 
•  výši základního kapitálu a výši vkladu 

každého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, 

•  jména a bydliště prvních jednatelů společ-
nosti a způsob, jakým jednají jménem spo-
lečnosti (samostatně, společně, minimálně 
dva...), 

•  jména a bydliště členů první dozorčí rady, 
pokud se zřizuje, 

•  určení správce vkladu, 
•  jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 

Vklady – základní kapitál společnosti
Vklady společníků do společnosti s ručením 
omezeným mohou být peněžité i nepeněži-
té. U vkladů musí být dodržena podmínka 
dělitelnosti tisícem. Základní kapitál je podle 
zákona minimálně 200 000 korun a vklad od 
jednoho společníka je stanoven na minimál-
ně 20 000 korun. Při založení společnosti 
musí být splaceno minimálně 30 % vkladu 
každého společníka, celkově minimálně 
100 000 korun. Podíl každého společníka 
zároveň představuje jeho účast na spo-
lečnosti. Výše podílu se určuje jako poměr 
k celkovému kapitálu společnosti.

Rozdělení zisku
Základní výhodou společnosti s ručením ome-
zením je úplné oddělení soukromého majetku 
společníka od majetku společnosti. To je na 
druhé straně ale také nevýhodou, a to hlavně 
při dělení zisku. Pokud se společníci rozhod-
nou, že si rozdělí mezi sebe zisk vytvořený 
společností, dochází ke dvojímu zdanění. Zisk 
se zdaní nejprve na straně firmy, a to daní 
z příjmu právnických osob (pro rok 2007 platí 
sazba daně 24 %), a následně, pokud by si ho 
chtěli společníci rozdělit, zdaní se vyplácená 
částka daní z příjmů fyzických osob.

Postup založení společnosti
Výše jsou uvedeny základní charakteristiky 
společnosti s ručením omezeným tak, jak je 
definuje Obchodní zákoník. Podívejme se, jak 
ale probíhá samotné založení společnosti:
•  Na první zakládací valné hromadě se mezi 

společníky dohodne obsah společenské 
smlouvy, její sepsání a ověření notářem. 

•  Následuje založení účtu v bance na složení 
základního kapitálu (banka obvykle vyžaduje 
originál společenské smlouvy), banka pak 
vydá písemné prohlášení o splácení vkladů 
jednotlivými společníky. 

•  Podání žádosti na živnostenském úřadu 
o ohlášení živnosti, případně koncese (spolu 
s potřebnými doklady – výpis z rejstříku tres-
tů, případně doklad o odborné způsobilosti 
odpovědného zástupce). 

•  Do devadesáti dnů od založení společnosti 
musí být podán návrh na zápis do obchodní-
ho rejstříku společně s danými přílohami. 

•  Následuje registrace na Správě sociálního 
zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a na 
finančním úřadu. 

Michal Ruml

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

TIP NA KNIHU: Začínám řídit lidi – poprvé mana-žerem
Dostali jste poprvé na 
starost podřízené? Nebo už zaměstnance nějakou dobu řídíte, ale chcete se v manažerských dovednostech zdokonalit? Pak právě vám je určena publikace Začínám řídit lidi – poprvé manažerem, která vám pomůže osvojit si to nejdůležitější, co má každý řídicí pracovník ovládat. Nejen, že se díky ní na učíte vyjednávat a zvládat konflikty, efektivně předávat informace a řídit čas, ať už svůj, či ostatních, ale zároveň napoví jak motivovat zaměstnance, rozvíjet jejich dovednosti a delegovat jejich odpo-vědnost i pravomoci. 

TIP MĚSÍCE:
EasyNumber: Snadná 
identifikace firem
Společnosti Creditreform a Coface přišly 

s univerzálním identifikačním systémem, 

který umožní snadnější vyhledávání 

a identifikaci firem po celém světě. Dva 

nejvýznamnější hráči v oblasti služeb 

úvěrového managementu v Evropě před-

stavili systém EasyNumber®. Jde o ino-

vační řešení, které slouží k jednoznačné 

identifikaci firem. Uživatelé EasyNumber 

mají zjednodušený přístup do rozsáhlé 

a spolehlivé celosvětové databáze, ve 

které je v současnosti více než 25 milionů 

firem. Do konce roku by se databáze 

měla rozrůst o 20 milionů firem a pokrýt 

většinu Evropy a USA. V průběhu 

roku 2008 by v databázi mělo být 

více než 50 milionů podniků.

TIP NA FIRMU: 
Hannah Czech, a. s.

Hannah Czech, a. s., je plzeňská firma, 

která se specializuje na výrobu sportovní-

ho oblečení a outdoorového vybavení. Do 

jejího produktového portfolia patří lyžařské 

a outdoorové oblečení, stany, spací pytle, 

batohy a jejich doplňky. Ačkoliv se firma 

Hannah původně specializovala pouze na 

český trh, dnes již své výrobky dodává do 

Ruska, Slovenska, Maďarska, Polska, na 

Ukrajinu, do Pobaltských a Balkánských 

zemí a záp. Evropy. Dnes patří mezi vý-

znamné evropské výrobce outdoorového 

vybavení. Své výrobky firma původně 

vyráběla u nás, kvůli úspoře nákladů 

však výrobu přesunula do Číny.

FIREMNÍ FINANCE

Netradiční zdroj 
financování? 
Vstup na burzu!

Ovšem nejen naše burza prokázala poměrně 
slušný růst, podobný výsledek dosáhla i její 
maďarská a polská kolegyně. Investovat na 
těchto akciových trzích tak bylo výhodnější než 
na řadě vyspělých zahraničních (amerických či 
japonských) burz.

Burza otevřena, račte vstoupit
Pokud jde o výkonnost, má pražská burza 
investorům co nabídnout. Aby však byla ještě 
lákavější, bylo by zapotřebí přilákat nové 
kvalitní emise. Právě vstup na burzu v podobě 
emise akcií se pro silné podniky může stát 
možností jak získat nové zdroje k financování 
celého podniku nebo svých investičních zámě-
rů. Emisí nových akcií investoři získají záruku 
likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně 

obchodovatelné cenné papíry jsou na burze 
rychle a snadno zpeněžitelné. Navíc za doda-
tečně získaný kapitál nemusí společnosti platit 
žádné úroky a mají i vyšší volnost v nakládání 
se svěřenými penězi. Jako nepodstatný se pak 
jeví zvýšený zájem médií.

Pražský trh opomíjen
I přesto se pro veřejnou nabídku akcií spoje-
nou se vstupem na burzovní trh neboli IPO 
(Initial Public Offering) odhodlá jen pramálo 
tuzemských společností. V loňském roce 
se k tomuto kroku rozhodly dva subjekty, 
v letošním roce se počet titulů zatím nerozšířil. 
Nedostatek zkušeností a velikost firmy jsou 

největší překážky pro české firmy, aby mohly 
vstoupit na tuzemský kapitálový trh. 
Přitom podíváme-li se do sousedního Polska, 
zde si na nedostatek nových titulů rozhodně 
nemohou stěžovat. Nové emise se počítají na 
desítky, a Polsko tak drží krok s renomovaněj-
šími konkurenty, jako jsou Frankfurt nebo Eu-
ronext. Potvrzují to i statistiky. Zatímco pražská 
burza se v loňském roce rozrostla o dva nové 
tituly, její varšavská kolegyně přilákala akcie 38 
nových společností, což je více než dvojnáso-
bek počtu IPO v celé střední Evropě. Na burzy 
v Praze, Vídni, Budapešti a Lublani totiž loni 
vstoupilo celkem 18 společností.

Kvantita nad kvalitou
Již nyní je jasné, že letošní rok bude pro 

varšavskou burzu ještě úspěšnější, alespoň co 
do počtu nových titulů. Aktuální čísla ukazují, 
že během prvních sedmi měsíců si na polský 
kapitálový trh našlo cestu 41 společností, 
a počet společností obchodovaných u našeho 
severního souseda tak překročil třístovkovou 
hranici. I u emisí však platí, že důležitá není jen 
kvantita, ale i kvalita. Většina polských emisí 
je relativně malá (do 25 milionů eur), navíc 
většinu z nich obstarávají tamní společnosti. 
Na varšavské burze najdeme v současnos-
ti 16 zahraničních emisí, které však svým 
objemem tvoří zhruba třetinu celkové tržní 
kapitalizace polské burzy.

Lukáš Buřík

Společníků s. r. o. může 
být max. 50 a je jedno, 
jestli to jsou fyzické 
nebo právnické osoby

Na burzy v Praze, Vídni, Budapešti a Lublani 
loni vstoupilo celkem osmnáct společností

ZALOŽIT SI FIRMU VYŽADUJE 
NEJEN HODNĚ ZNALOSTÍ, ALE 
MNOHDY I DOSTATEČNOU 
TRPĚLIVOST PŘI SPLŇOVÁNÍ 
VŠECH ADMINISTRATIVNÍCH 
POSTUPŮ. OVŠEM HLAVNÍM 
OŘÍŠKEM JE VÝBĚR VHODNÉHO 
TYPU SPOLEČNOSTI. JEDNOU 
Z NEJVHODNĚJŠÍCH FOREM 
JE SPOLEČNOST S RUČENÍM 
OMEZENÝM. 

Jak založit společnost 
s ručením omezeným

Tuzemskému kapitálovému trhu 
se daří. Jen za prvních šest měsíců 
letošního roku si pražská burza 
připsala více než dvojnásobné 
zhodnocení ve srovnání s celým 
loňským rokem, když oficiální 
burzovní index PX vzrostl za první 
pololetí o 17 procent. Loni si přitom 
připsal „pouhých“ 7,9 %. 
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V současnosti existuje několik základních kate-
gorií fondů, které se vzájemně liší investičními 
cíli, rozložením rizika a časovým horizontem, 
po kterém by měly přinést výnos. Manažeři 
jednotlivých podílových fondů umisťují nashro-
mážděné prostředky do různých investičních 
nástrojů. Od nich jsou pak odvozeny strategie, 
resp. zaměření fondů. Investor si tak může 
vybrat nejen z akciových, dluhopisových, 
smíšených či peněžních fondů, ale v posled-
ní době se nabídka rozrostla o indexové či 
nemovitostní fondy. Již ze samotného názvu je 
patrné, kam směřuje největší část prostředků.

Poplatkům se nevyhneme
Pokud si netroufnete investovat na vlastní pěst 
a rozhodnete se pro kolektivní investování 
prostřednictvím otevřených podílových fondů. 
Žádná investice však není zadarmo. Ať už si 

tedy vyberete jakýkoliv typ podílového fondu, 
vždy je třeba počítat s poplatky. Investiční 
společnost, tj. správce fondu, si z investované 
částky strhává určité procento. Konkrétně jde 
o vstupní poplatek, který je účtován při nákupu 
podílových listů a poplatek výstupní, tj. chce-
te-li z investičního fondu vystoupit. Investiční 
společnosti si také zpravidla účtují poplatek za 
správu fondu.

Investice do fondů má svá pravidla
Podílové fondy dokážou nabídnout zajímavá 
zhodnocení, jsou však s nimi spojena i jistá 
rizika. Proto když se rozhodnete do fondů 
investovat, je dobré dodržovat určitá pravidla 
a zásady.

•  Počítejte s neúspěchy, ne vždy se kurzy 
budou pohybovat podle vašich představ. 

•  Nepřeceňujte své investiční síly a nechte 
si vždy určitou finanční rezervu pro případ 
náhlých, nenadálých výdajů. Mohlo by se 
stát, že budete nuceni podílové listy prodat 
v době, kdy to bude nejméně vhodné.

•  Pamatujte na riziko! Každá investice 
s sebou nese určité riziko, podílové fondy 
nevyjímaje. Vždy je třeba myslet na to, že 
s rostoucím výnosem se zvyšuje i riziko.

•  Získejte dostatek informací – vyžádejte si 
zejména informační materiály a statut fondu. 
Ptejte se na podmínky nákupu či prodeje 
podílových listů a možná rizika. 

•  Investujte kdykoliv znovu – jako podílník 

investičního fondu máte možnost v jakékoli 
době nakoupit další podílové listy. 

•  Sledujte vývoj investice a nedělejte 
unáhlená rozhodnutí – investování do po-
dílových fondů je dlouhodobý proces, proto 
je dobré každý krok nejprve promyslet.

•  Nebojte se přejít z jednoho fondu do 
druhého – přechod z jednoho podílového 
fondu do druhého není v rámci jedné inves-
tiční společnosti ničím neobvyklým. Naopak, 
může jít o poměrně zajímavý investiční tah 
přinášející vyšší zhodnocení.

Volba strategie ovlivní budoucí výnos
Výběr fondu a jeho investiční strategie se tak 
výrazně podepíše na chování investice a bu-
doucím výnosu. Její volba závisí nejen na již 
zmíněném investičním horizontu a očekáva-
ném výnosu, ale zejména na vztahu k riziku. 
Právě stupeň nejistoty, jak je riziko obecně 
definováno, hraje při výběru strategie klíčo-
vou roli. Každý investor vnímá riziko jinak, 
každý k němu zaujímá jiný postoj. Proto 
by si investor před uskutečněním samotné 
investice měl stanovit maximální míru rizika, 
která je pro něj únosná a kterou je ochoten 
podstoupit, tj. zda má averzi k riziku, nebo 
jej riziko nechává chladným, anebo naopak 
riziko vyhledává. Na základě kombinace 
rizika a očekávaného výnosu lze pak zvolit 
ochranou, konzervativní či naopak dynamic-
kou a agresivní strategii.

Lukáš Buřík
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Spořicí účet 
má co nabídnout

Držet větší finanční částky na běžném účtu není 
zrovna výhodné, naopak díky poplatkům se 
takové peníze spíše znehodnocují, než aby při-
nášely nějaký výnos. Způsobů jak volné finanční 
prostředky zhodnotit je celá řada. Jedním z nich 
je i spořící účet. Faktem je, že tento finanční pro-
dukt nenabízí extra výhodné zhodnocení vlože-
ných prostředků, nicméně má i své výhody. Patří 
k nim především prakticky nulové riziko takové 
investice a vysoká likvidita vložených prostřed-
ků. Navíc banky si většinou za vedení spořícího 
účtu a s ním spojené služby a transakce neúčtují 
žádné poplatky.

Co je to spořící účet a jak funguje?
Spořící účet je zpravidla zakládán na dobu 
neurčitou a slouží ke zhodnocení volných fi-
nančních prostředků. Finanční prostředky jsou 
na něm zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou 
než na běžném účtu. Velice často je zakládán 
jako doplněk k běžnému účtu, k němuž je 
vázán. Řada bank však nabízí spořící účet jako 
zcela nezávislý finanční produkt. Bezpečnost 
spořícího účtu je velmi vysoká, jelikož je stejně 
jako běžný účet ze zákona pojištěn do výše 
100 %. Spořící účty nabízejí takřka všechny 
banky a řada družstevních záložen. Výše 
úrokové sazby je však značně rozdílná a závisí 
na délce výpovědní lhůty a výši zůstatku. 
Zatímco některé banky nabízejí zhodnocení 
v řádu desetin procenta, jiné nabízejí již beze-
sporu zajímavý úrok kolem 2 % p. a. a navíc 
bez výpovědní lhůty. Prim pak hrají družstevní 
záložny, které nabízejí při delších výpovědních 
lhůtách a vyšších vkladech zhodnocení až 
kolem 5 % p. a. Některé banky vyžadují mini-
mální zůstatek na spořícím účtu, jiné nikoliv. 
Výše minimálního zůstatku je značně rozdílná, 
někdy může jít až o desítky tisíc korun.

Spořící účet jako doplněk k běžnému účtu
Řada bank nabízí založení automatických 
převodů mezi spořícím a běžným účtem. Jak 
automatické převody fungují? Na běžném účtu 
si nastavíte horní limit (částku, která odpovídá 
vašim měsíčním výdajům), například 20 000 Kč. 
Pokud je váš zůstatek vyšší, pak banka částku, 
která tento limit přesahuje, automaticky převede 
na spořící účet. Podobně je možné nastavit si 
i dolní limit. Pokud zůstatek na vašem běžném 
účtu klesne pod tuto hranici, automaticky se na 
něj převedou peníze ze spořícího účtu. Založení 
automatických převodů mezi spořícím a běžným 
účtem nabízejí banky většinou zdarma a řada 
z nich nezpoplatňuje ani samotné automatické 
převody mezi spořícím a běžným účtem.

Úročení a poplatky
Zatímco u běžných účtů se klienti poplatkům 
nevyhnou, zřízení a vedení spořícího účtu je 
většinou zdarma, pouze u některých spořících 

účtů je stanoven poplatek za výpis zasílaný 
poštou. Již název spořící účty napovídá, že tyto 
účty jsou určeny ke spoření. Tato skutečnost 
je také patrná z výše úroků. Úroky u spořících 
účtů se pohybují v rozmezí od 0,1% až do 
2,4 % ročně. Výše úroků může být závislá nejen 
na výši vložených peněz, ale také na výpovědní 
lhůtě.

Komu je spořící účet určen?
Vzhledem k tomu, že za vedení spořícího účtu 
si banky neúčtují žádné poplatky, není na škodu 
mít spořící účet v některé z bank otevřen, a tak 
ho mít k dispozici k uložení dočasně volných 
finančních prostředků. Pozor ovšem na mini-
mální vklad. Spořící účet je výhodný především 
pro ty, kteří mají volné prostředky k dispozici 
a z nějakého důvodu je nemohou investovat 
dlouhodobě, nebo nechtějí jít do vyššího rizika 
a tím dosáhnout i vyššího zhodnocení.

Michal Ruml

SROVNÁNÍ SPOŘÍCÍCH ÚČTŮ OD NAŠICH BANK
Název účtu Banka Úrok v % Minimální vklad

Úsporný účet BAWAG Bank CZ, a. s. 1,83 % 100 Kč

IQ Konto – spořící účet BAWAG Bank CZ, a. s. 1,49 % až 2,24 % 100 Kč

Citibank spořící účet CITIBANK 2,00 % 500 Kč

ČSOB spořící účet ČSOB 0,80 % až 2,40 % 5000 Kč

Spořící účet GE MONEY BANK 0,2 % až 0,5 % Neomezen

Spořící účet plus HVB BANK CR 1,56 % až 2,16 % 10 000 Kč

ING Konto ING Bank 2,00 % Neomezen

Sporoúčet KOMERČNÍ BANKA 0,72 % až 1,66 % 5000 Kč

Spořící účet POŠTOVNÍ SPOŘITELNA 0,45 % až 0,90 % 200 Kč

Spořící účet Kompletkonto RAIFFEISENBANK 0,50 % až 1,00 % 500 Kč

Spořící účet Efektkonto RAIFFEISENBANK 0,30 % až 0,90 % 5000 Kč

Spořící konto VOLKSBANK 1,00 % až 1,60 % Neomezen

Spořící účet ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 0,10 % až 1,30 % 200 Kč

Manažeři jednotlivých podílových fondů umisťují nashro-
mážděné prostředky do různých investičních nástrojů

SPOŘÍCÍ ÚČET V SOBĚ SPOJUJE 
VÝHODY DVOU FINANČNÍCH PRODUKTŮ 
– TERMÍNOVANÉHO VKLADU A BĚŽNÉHO 
ÚČTU. Z JEDNOHO SI BERE ZAJÍMAVÉ 
ZHODNOCENÍ, Z TOHO DRUHÉHO PAK 
LIKVIDITU VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ. 
NAVÍC SI ZA NĚJ BANKY NEÚČTUJÍ 
ŽÁDNÉ POPLATKY. 

PODÍLOVÉ FONDY 
NABÍZEJÍ ŘADU 
MOŽNOSTÍ JAK 
INVESTOVAT VOLNÉ 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY. 
OD TĚCH MÉNĚ 
RIZIKOVÝCH S NIŽŠÍMI 
VÝNOSY AŽ PO 
EXTRÉMNĚ RIZIKOVÉ, 
KTERÉ ALE ZASE 
DOKÁŽOU NABÍDNOUT 
VYSOKÉ ZHODNOCENÍ. 

Investice 
do podílových 
fondů a její 
pravidla
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INZERCE

Základním cílem projektu je dosáhnout vyšší 
konkurenceschopnosti našich firem, naučit 
naše manažery používat model excelence 
EFQM (European Foundation for Quality Ma-
nagement) jako nejúspěšnější evropský nástroj 
managementu ke zvyšování výkonnosti firmy. 

Zpřehlednil a zefektivnil
V prvním běhu projektu (leden–červen 2007) 
se 15 českých firem seznámilo formou 
seminářů, školení a workshopů se základy 

aplikace modelu EFQM v organizaci. 
Při vyhodnocení se manažeři zúčastněných 
firem shodli na tom, že jim model EFQM 
pomohl zpřehlednit procesy ve firmě a že 
zefektivnil práci.
Jiří Šimon hodnotí účast firmy Originál 
Reality, s. r. o., slovy: „Byl nám představen 
nástroj, kterým lze plně řídit naši organiza-
ci. O to se v současné době také snažíme 
a víme, že je to správná cesta, jak uspět na 
již tak velmi konkurenčním trhu.“ 

Bohumil Plecitý ze společnosti Kovohutě Pří-
bram nástupnická, a. s.: „Projekt byl založen 
na spolupráci s opravdovými odborníky v této 
oblasti. Mně osobně velmi pomohl vynikající 
třídenní seminář na úvod projektu, kde jsem 
získal teoretické poučky o práci s modelem, 
ale i praktické příklady jeho aplikace.“
Druhý běh projektu bude probíhat od 25. 9. 
letošního roku do května 2008. Více infor-
mací na www.scj-cr.cz.
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ABECEDA MANAGEMENTU ÚSPĚCHU
TO JE NÁZEV PROJEKTU REALIZOVANÉHO 
SDRUŽENÍM PRO CENU ČR ZA JAKOST VE 
SPOLUPRÁCI SE SVAZEM PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 
A SVAZEM ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH 
DRUŽSTEV. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČR A JE URČEN PRO PODNIKATELSKÉ 
SUBJEKTY STŘEDOČESKÉHO KRAJE BEZ ROZDÍLU 
VELIKOSTI.

BETA Brno, a. s., Hudcova 76a, 62100 Brno-Medlánky č. p. 487, IČO: 44990880, DIČ: CZ44990880
Tel.: 541 511 680, fax: 541 241 946, e-mail: info@betabrno.cz, www.betabrno.cz

Na časté otázky klientů týkající se poradenství odpovídá ing. Jiří Gawel, 
předseda představenstva BETA Brno, a. s., auditor a daňový poradce. 
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V současné době je celá řada poradenských firem a individuálních poradců, kteří chtějí pomáhat podnikatelům. Podnikatelé či vedoucí 
nebo odborní pracovníci firem často zvažují, zda externí poradenství má smysl a zda jim přinese očekávaný užitek. V následujících 
řádcích vám dáme možnost nahlédnout pod pokličku jedné z poradenských firem. Tato firma poskytuje daňové, účetní a ekonomické 
poradenství, zabývá se také fúzemi a transformacemi společností a poskytuje monitoring informací.

K čemu je podnikatelům daňové poradenství?
Daňové předpisy jsou u nás složité a komplikované. Je někdy těžké se v nich 
vyznat. Často navazují na jiné předpisy - účetnictví, obchodní zákoník, občan-
ský zákoník a jiné... Člověk, který se intenzivně zabývá jiným oborem, může mít 
problémy se v tom všem dobře orientovat... A teď ještě přichází Evropská unie 
a její harmonizace. Největší dopad to má do DPH... Daně jsou vždy pro každé-
ho finanční zátěží, ale co dělat, abychom je platili v optimální výši, k tomu nám 
pomáhají daňoví poradci. Optimální výše není neplacení daní, ale nastavení tako-
vých mechanismů již při organizaci podniku, uzavírání smluv, kontrole náležitostí 
dokladů, aby daně byly spočítány správně a přitom co nejmenší, protože často 
nesprávné stanovení a placení daní má za následek daleko větší finanční dopady 
ve formě daňových doměrků a penále. Téměř vždy totiž existuje několik cest při 
realizaci podnikatelských rozhodnutí, přičemž ne všechny jsou daňově správné. 
Na to, abyste si vybrali daňově správnou cestu při vašem podnikání, vám slouží 
daňové poradenství a naši daňoví poradci.

Jak je prováděno daňové poradenství?
Možností, jak provádět daňové poradenství, je několik.  Nejlepší je způsob, kdy 
je poradce s klientem ve stálém kontaktu – poradenství probíhá průběžně, po-
radce se s klientem schází na pravidelných schůzkách, na kterých řeší problémy 
předložené klientem i poradcem, klient je seznamován s novými poznatky porad-
ce v daňové oblasti, ale i v oblastech souvisejících (ekonomika, obchodní právo, 
účetnictví aj.). Pokud vyvstanou problémy a otázky, které je nutno řešit okamžitě, 
poradce je řeší v úzkém kontaktu s klientem ihned prostřednictvím e-mailu, mobi-
lu či mimořádného osobního setkání. Tento způsob poradenství je výhodný také 

v tom, že je čas na hledání optimálních řešení už při zvažování podnikatelských 
rozhodnutí či uzavírání smluv. Následná kontrola zase omezuje možnost postihů 
ze strany finančních úřadů. Dalším způsobem provádění daňového poradenství je 
účast poradce na vyžádání při jednáních o důležitých rozhodnutích firmy, při řeše-
ní náročných daňových problémů, případně provedení daňové kontroly vybrané 
oblasti podnikání. Často se daňové poradenství přesouvá z výše uvedených ob-
lastí do zastupování klienta při řízení s finančním úřadem. Tento způsob poraden-
ství je velmi náročný, protože daňový poradce přichází k případu až v momentu, 
kdy je již nějakým způsobem rozpracován a proto je pak potřebný vysoký stupeň 
kooperace mezi klientem a poradcem. Ovšem i v tomto případě je úloha daňo-
vého poradce důležitá, neboť poradce zná metody a postupy finančních úřadů 
a ví, jak na ně reagovat a jak se na ně připravit. Samozřejmě daňové poradenství 
je poskytováno také jednorázově, na řešení akutních nebo náročných problémů. 
Nevýhodou tohoto způsobu poradenství může být to, že ne vždy se podaří při 
jednorázovém setkání objasnit celou šíři řešeného problému a postihnout dopa-
dy do jiných oblastí. V neposlední řadě je důležitou oblastí daňového poradenství 
také oblast mezinárodního daňového plánování, jak v oblasti daní z příjmů, tak 
v oblasti DPH. Poradenství je pak často prováděno ve spolupráci se zahranič-
ními daňovými nebo ekonomickými kancelářemi Jakýkoli výše uvedený způsob 
daňového poradenství zohledňuje při provádění našimi poradci propojenost daní 
a účetnictví, daní a práva a daní a ekonomiky, přičemž respektujeme jak propoje-
ní, tak i odlišnosti mezi problematikou DPH a ostatními daněmi. Tato komplexnost 
našeho poradenství je jednou z předností, kvůli níž se na nás klienti obracejí a proč 
s námi celá řada firem spolupracuje již několik let.
Další informace naleznete na www.betabrno.cz

Co dělat, aby mě 
půjčky nevysvlékly 
z kůže?

OSOBNÍ FINANCE

Stavební spoření není určeno jen na financo-
vání bydlení, ale je také zajímavým investičním 
produktem. Kromě úroků z vkladů k němu stát 
přispívá až 3000 Kč ročně. Navíc, pokud účast-
ník splní zákonné podmínky, může naspořené 
peníze včetně státní podpory a připsaných 
úroků použít libovolným způsobem. Z hlediska 
maximalizace výnosu je stavební spoření nejvý-
hodnější při pravidelném spoření částky kolem 
1600 korun měsíčně. Podmínky pro získání 
státní podpory platí stejně pro dospělé klienty, 
jako pro smlouvy uzavřené na děti. Neexistuje 
žádná podmínka minimálního věku uzavření 
smlouvy. 
Přehled akcí stavebních spořitelen pro nezletilé:
•  Spoření pro mladé od Modré pyramidy 

– Při sjednání smlouvy o stavebním spoření 
na účastníka ve věku od 0–18 let, s cílovou 
částkou minimálně 180 000 Kč, připíše sta-
vební spořitelna Modrá pyramida na smlouvu 
prémii ve výši 1000 Kč. Pokud si jeden z jeho 
rodičů současně také sjedná smlouvu o sta-
vebním spoření u této stavební spořitelny, 
bude prémie zvýšena na částku 2000 Kč.

•  Stavební spoření mladých s HYPO 
– Klient, který v době uzavření smlouvy 
zákonným zástupcem nedovršil plnoletosti 
a alespoň jeden z jeho rodičů má uzavřenou 
smlouvu u HYPO SS, získá slevu na poplatku 
za uzavření smlouvy ve výši 50 %. Smlouva 
o stavebním spoření musí být sjednána v tari-
fu NADSTANDARD variantě NS,NU – EU 1,2 
s cílovou částkou 250 000 Kč a více.

•  Stavební spoření KAMARÁD – Wüstenrot 
stavební spořitelna nabízí pro děti do 18 let 
stavební spoření Kamarád s cílovou částkou 
150 000 Kč. Pokud bude vloženo na tuto 
smlouvu do čtyř měsíců od jejího uzavření 
minimálně 1500 Kč, nebude vám účtována 
úhrada poplatku za uzavření smlouvy.

•  Stavební spoření mladým – Pokud klient 
uzavře smlouvu o stavebním spoření u Raiffei-
sen stavební spořitelny, a. s., před dovršením 
25 let, snižuje se vstupní poplatek na 0,85 % 
z cílové částky.

•  Stavební spoření s Liškou – Děti a mladí 
lidé, kteří nedovršili 19 let, mohou získat 
50% slevu z úhrady za uzavření své první 
smlouvy u ČMSS. Maximální výše prémie 
činí 1500 Kč.

mk

Tip na výhodnou investici:

Stavební 
spoření 
pro děti

Byť zatím ve srovnání se západními zeměmi je 
stále nízká, nezpochybnitelným faktem je, že 
zadluženost našich domácností roste. Proč? 
Češi měli v minulosti vůči zadlužení zábrany. 
Za minulého režimu totiž nebylo obvyklé být 
zadlužen. Tato jakási psychologická bariéra 
byla v posledních několika letech prolomena, 
banky a splátkové společnosti navíc začaly 
provozovat aktivní marketing na své úvěrové 
produkty a rovněž úrokové sazby většiny úvě-
rových produktů poklesly na jednu z nejnižších 
úrovní v Evropské unii. Všechny tyto faktory 
způsobily, že našinec je v současnosti zapla-
ven nabídkou úvěrů. A nutno říci, často se v ní 
neumí moc dobře zorientovat a podlehne.

Na co si u úvěrů dávat pozor?
Nejvíce lidí u nás podlehne reklamním akcím na 
různé „zaručeně výhodné úvěry“ nebo reklamě 
na snadné vyřízení půjčky u některých finančních 
společností. Ty pak půjčí takřka každému a jejich 
RPSN bývá často přes 100 %. Právě RPSN, 

tedy roční procentní sazba nákladů, by měla 
být vždy prvním, o co by se měl každý žadatel 
o úvěr zajímat. Tento ukazatel vám řekne, kolik 
za úvěr skutečně za rok zaplatíte, zohledňuje to-
tiž nejen úrok, ale i všechny další poplatky, které 
svému věřiteli za úvěr zaplatíte. Dalším nebez-
pečím je přecenění vlastní schopnosti splácet. 
Přitom kolik si můžeme půjčit, lze zjistit poměrně 
snadno. Stačí podrobně sledovat měsíčně příjmy 
a výdaje své domácnosti a porovnat je. Z tako-
véto kalkulace pak zcela jednoznačně vyplyne, 
jakou má dotyčný jedinec či rodina rezervu, již lze 
využít pro splácení eventuálních úvěrů a půjček. 
Ta trocha času strávená u kalkulačky se vždy 
bohatě vyplatí, protože zabrání případnému 

neuváženému zadlužení a z něho plynoucím 
problémům se splácením.

Co dělat a co mi hrozí, pokud se ocitnu 
v neschopnosti splácet?
Pokud se dostanete do problémů se splá-
cením, je především důležité kontaktovat se 
svým problémem instituci, která vám půjčila. To 
nejhorší, co můžete udělat, je „strčit hlavu do 
písku“ a nereagovat na upomínky, které vám 
váš věřitel zasílá. Banky či splátkové společnos-
ti chtějí, abyste jim spláceli, a mají eminentní zá-
jem se s vámi dohodnout a váš problém vyřešit. 
Tudíž vám nabídnou řešení vašeho problému. 
Nejčastějším řešením je odklad splátek či rozlo-
žení splátek do více let a tím i snížení pravidelné 
splátky. Banky se přitom samozřejmě snaží 
přistupovat ke každému úvěrovému případu 
individuálně a navrhnou vám nový splátkový ka-

lendář. Další možností je kontaktovat některou 
z odborných poraden (viz www.pomocsdluhy.
cz, www.obcanske-poradny.cz) a nechat si 
poradit tam. Pokud dlužník nesplácí a opakova-
ně nereaguje na upomínky svého věřitele, může 
soud nařídit exekuci jeho majetku. Exekutor 
přitom může dlužníkovi zabavit téměř veškerý 
majetek a obestavit jeho účty i mzdu. Může 
mu vybrat peníze z jeho stavebního spoření či 
penzijního připojištění a dokonce mu „sáhnout“ 
na sociální dávky i důchod. Zabavit mu nemůže 
jen hotovost do tisíce korun, věci jeho osobní 
potřeby a základní vybavení domácnosti či 
zdravotnické pomůcky.

Michal Ruml

Zadluženost našich domácností roste, byť ve 
srovnání se západními zeměmi je stále nízká

REKLAMY NA RŮZNÉ DRUHY PŮJČEK 
NA NÁS DNES ÚTOČÍ TAKŘKA ZE 
VŠECH STRAN. ŘADA LIDÍ PROTO 
PODLEHNE JEJICH VÁBENÍ A PŮJČÍ 
SI, ANIŽ BY MĚLA DOSTATEČNOU 
FINANČNÍ REZERVU NA SPLÁCENÍ. 
NEVYHNUTELNĚ SE TAK DOSTANE 
DO PROBLÉMŮ. 
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V obchodních vztazích se jedná o standardní 
nástroj, jehož prostřednictvím se podnikatelé do-
stávají k novým klientům, které by sami nemohli 
oslovit, či k novým obchodním příležitostem, ke 
kterým by se sami nedostali. Různí zprostředko-
vatelé mohou často přinášet podnikateli i většinu 
jeho obchodů, jak je tomu např. u cestovních 
kanceláří: mnoho z nich prodává většinu svých 
zájezdů prostřednictvím tzv. provizních prodejců.

Korupčníci „mažou“ rozdíl
Nezaslouženě hanlivý nádech dává tomu moti-
vačnímu či odměňovacímu nástroji jeho užívání 
za okolností, za nichž by se správně mělo užít 
slovo úplatek. Někdy je rozlišení těchto dvou 
pojmů, tedy zákonného a nezákonného počínání, 
snadné – je jasný a zřetelný rozdíl mezi tím, když 
stavební společnost odmění zprostředkovatele 
za získání nového klienta, a mezi tím, když tatáž 
stavební společnost odmění starostu za přidělení 
obecní zakázky. Ne vždy však je rozlišení zá-
konnosti a nezákonnosti, či dokonce morálnosti 
a nemorálnosti, tak snadné. A právě součástí 
snahy korupčníků tento rozdíl smazat a vydávat 
nelegální za legální je i používání pojmu provize 
tam, kde se fakticky jedná o úplatek.
S pojmem provize jako odměnou za zprostřed-
kování obchodu pracuje v Obchodním zákoníku 
úprava dvou základních smluvních typů – smlou-
va o zprostředkování a smlouva o obchodním 
zastoupení. Smlouva o obchodním zastoupení je 
speciálním smluvním podtypem smlouvy o zpro-
středkování, od níž se liší zejména soustavností 
zprostředkovávání. 
Obdobným smluvním typem je v Občanském zá-
koníku smlouva zprostředkovatelská. Obecně lze 

říci, že jedná-li se o zprostředkování mezi dvěma 
podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, užije 
se jeden z uvedených smluvních typů upravených 
Obchodním zákoníkem, v ostatních případech se 
pak užije úpravy Občanského zákoníku.

Jaká je nejvýhodnější?
Princip všech tří typů smluv je však stejný 
– zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost 
k tomu, aby zájemce měl možnost uzavřít 
určitou smlouvu či určité smlouvy, přičemž za 
tuto činnost náleží zprostředkovateli odměna 
– provize. Provize může být vázána buď jen na 
pouhé obstarání příležitosti uzavřít smlouvu (tedy 
na zajištění klienta, s nímž pak již zájemce jedná 
sám), nebo na skutečné uzavření smlouvy s no-
vým klientem či dokonce až na splnění povinností 
novým klientem z uzavřené smlouvy. Zatímco 
provize náležející již za prosté obstarání příležitosti 
uzavřít smlouvu bez nutnosti jejího skutečného 
uzavření je pro zprostředkovatele nejvýhodnější, 
naopak vznik nároku na provizi vázaný až na 
splnění povinností získaným klientem klade na 
zprostředkovatele velké nároky ohledně prověření 
bonity a spolehlivosti jím získávaných klientů.
V případě závislosti provize na splnění smlouvy 

jím získaným klientem je to přímo v jeho zájmu, 
avšak zprostředkovatel v žádném případě nesmí 
zájemci navrhovat uzavření smlouvy s klientem, 
o kterém slovy zákona „ví nebo musí vědět, že je 
důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své 
závazky ze zprostředkované smlouvy.“ Není-li to 
ve smlouvě sjednáno, nemá zprostředkovatel 
vedle provize nárok na úhradu nákladů spojených 
se zprostředkováním – má se za to, že provize je 
koncipována tak, aby tyto náklady již obsáhla. 

Až po smlouvu?
Zprostředkovatelské smlouvy jsou koncipovány 
zpravidla tak, že zprostředkovatel obstará zá-
jemci možnost uzavřít žádanou smlouvu (nového 
klienta) a zájemce si již uzavře s tímto novým 
klientem smlouvu sám. U smlouvy o obchodním 
zastoupení je často používán model, v němž 
obchodní zástupce sám uzavírá smlouvy s jím 
obstaranými novými klienty jménem zastoupe-
ného, vždy však na účet zastoupeného. Tento 
model zprostředkování, kdy zprostředkovatel 
(nebo obchodní zástupce jako dlouhodobý zpro-
středkovatel) uzavírá smlouvu s jím obstaraným 
klientem sám, avšak jménem zájemce (zastou-
peného), je povinně užíván např. u cestovních 
kanceláří. „Prodává-li“ cestovní agentura nebo 
CK zákazníkovi zájezd, který sama neorganizuje, 
pak je cestovní smlouva uzavřena zprostředku-
jící cestovní agenturou či kanceláří, ale jménem 
organizující CK. Tento způsob podnikatelům 
v cestovním ruchu nařizuje přímo zákon, konkrét-
ně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát 

V obchodních vztazích 
je provize standardní 
nástroj, jehož 
prostřednictvím se 
podnikatelé dostávají 
k novým klientům

PROVIZE JE POJEM POUŽÍVANÝ 
PŘEDEVŠÍM V OBCHODNÍCH 
VZTAZÍCH. OBCHODNÍM 
ZÁKONÍKEM JE DEFINOVÁNA 
JAKO ODMĚNA (ÚPLATA) ZA 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NĚJAKÉHO 
OBCHODU ČI UZAVŘENÍ 
SMLOUVY.

Provize nemusí 
být úplatek...

?? ?
AŤ UŽ JSTE SE 
S PROVIZÍ SETKALI NA 
JEDNÉ NEBO DRUHÉ 
STRANĚ, ČILI JAKO 
ZPROSTŘEDKOVATEL 
NEBO ZÁJEMCE, 
URČITĚ VÁS BUDOU 
ZAJÍMAT ODPOVĚDI 
NA NEJČASTĚJŠÍ 
OTÁZKY V TÉTO 
SOUVISLOSTI.

Jaká je obvyklá výše provize?
Právní předpisy výši provize nijak nestanovují 
ani neomezují, vše je tedy vždy na dohodě 
zprostředkovatele a zájemce. Zákon říká, že 
nebyla-li mezi účastníky smlouvy sjednána 
výše provize, má zprostředkovatel nárok na 
provizi „obvyklou za zprostředkování ob-
dobných smluv v době uzavření smlouvy 
o zprostředkování.“ To je však pouze obecná 
definice, která v případě sporu mezi zprostřed-
kovatelem a zájemcem o výši provize znamená 
složité zjišťování a prokazování obvyklé výše, 
nezřídka je při tom nutné zadat vypracování 
znaleckého posudku. Obvyklá výše provize 
se v různých oborech podnikání liší a rovněž 
se samozřejmě vyvíjí v čase. Z toho plyne 
doporučení, aby si výši provize zprostředko-
vatel a zájemce vždy sjednali předem, jedině 
tak se vyhnou dlouhým a nákladným sporům 
s nejistým výsledkem.

Zprostředkoval jsme svému známému 
zakázku za 20 milionů Kč. K žádné provizi 
se však nemá. Mám na ni nějaký právní 
nárok? Jak ji mám případně vymáhat?

Zprostředkovatelská smlouva je dvoustran-
ným právním aktem, je tedy k jejímu uzavření 
potřeba dvou subjektů – zprostředkovatele 
a zájemce. A oba subjekty musí projevit vůli 
uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu, tedy 
od počátku musí být oběma stranám jasné, 
že se jedná o zprostředkování zakázky ve 
smyslu zákona, a nikoliv o přátelskou službu 
kamaráda. Jestliže váš známý považoval 
„dohození“ zakázky od vás za přátelskou 
službu svého kamaráda, pak neměl v úmyslu 
uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu a neměl 
v úmyslu vyplácet za to provizi. Pokud však 
váš známý od počátku věděl, že mu zakázku 
zprostředkováváte a že tato vaše činnost má 
být odměněna, pak vám zprostředkováním 
zakázky a jejím přijetím vaším známým nárok 
na provizi vznikl. Pokud je zprostředkovatelská 
smlouva uzavřena pouze ústně, což zákon 
nezakazuje, je pak velmi složité prokázat, jaké 
podmínky byly sjednány, nebo dokonce, jako 
v tomto případě, že smlouva vůbec byla uzav-
řena. Pokud nárok na provizi vznikl a zájemce 
se nemá k jejímu zaplacení, je nutno obrátit se 
se žalobou na příslušný soud. 

Je provize uznatelná i u veřejných 
zakázek?
Z principu nikoliv. Veřejnou zakázku přidělí 
příslušný státní orgán tomu, kdo nejlépe splní 
podmínky výběrového řízení a s ním uzavře 
smlouvu. Je tedy principiálně vyloučeno, aby 
takovou zakázku pro vítěze výběrového řízení 

obstaral (zprostředkoval) někdo jiný. Není 
samozřejmě vyloučena odborná pomoc např. 
s vyhledáváním vyhlašovaných výběrových 
řízení či se zpracováním přihlášek do nich, 
avšak to se již nejedná o zprostředkování 
zakázky, ale o službu jinou.

Je provize běžnou součástí obchodních 
vztahů i v rámci EU?
Zcela nepochybně, provize je běžným podni-
katelským nástrojem na celém světě.

Existuje někde nějaký vzor smlouvy 
o zprostředkování a jasná definice, za co 
se provize vyplácí?
Vzorové smlouvy všeho druhu včetně zpro-
středkovatelské lze nalézt na internetu či 
v různých odborných publikacích. Nicméně 
lze doporučit, aby každou smlouvu minimálně 

zkontroloval právník, přičemž tato potřeba 
roste s výší předpokládané provize. Jasnou 
definici podmínek výplaty provize dává zákon 
(Občanský a Obchodní zákoník), avšak na 
základě principu smluvní volnosti si zprostřed-
kovatel a zájemce mohou upravit podmínky 
odlišně – zákon pak nastupuje tam, kde 
podmínky nebyly smluvními stranami sjednány 
takto odlišně.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát 

Obvyklá výše provize se v různých oborech pod-
nikání liší a rovněž se samozřejmě vyvíjí v čase

Odpovědi, které 
vám pomohou
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Využití firemních vozidel není daňovými před-
pisy nijak zakázáno, avšak každou takovou 
situaci je třeba řádně daňově ošetřit. Daňové 
zákony ale pochopitelně dbají na to, aby 
použitím firemních vozidel pro nepodnikatelské 
účely nebyl nijak ošizen státní rozpočet.
Pokud je tedy firemní vozidlo používáno pro 
soukromé účely, je třeba veškeré jízdy vozidla 
v knize jízd rozdělit na tyto dvě kategorie 
a následně provést korekci daňových nákladů, 
popřípadě nároku na odpočet daně z přidané 
hodnoty – a to u každého vozidla jednotlivě. 

Moje firma, moje auto...
Nejčastější praktickou situací je ta, kdy firemní 
vozidlo využívá ve firmě její majitel či člen sta-
tutárního orgánu i pro soukromé jízdy. Často 
se jedná o jízdy typu „každé ráno z bydliště do 
firmy“ či „přeprava rodiny na chatu nebo na 
dovolenou“. Přitom však situace ve firemním 
účetnictví vypadá tak, že veškeré náklady 

a platby spojené s provozem vozidla – lea-
sing, odpisy, pojištění, náklady na pohonné 
hmoty – jsou ve 100% výši uplatňovány jako 
daňové a nejsou nijak kráceny podle poměru 
služebních a soukromých kilometrů. A ani 

není prováděno dodanění používání vozidla 
k příjmům ze závislé činnosti, tzn. ze mzdy či 
jednatelské odměny. Velmi často se také jedná 
o soukromé využívání vozidel, u kterých je 

uplatňován nárok na odpočet daně z přidané 
hodnoty. V tomto případě musí samozřejmě 
být redukován i tento odpočet DPH. Dalším 
daňovým evergreenem je to, že kniha jízd 
vozidla, která je pro účely počítání poměru 
soukromých a služebních kilometrů nejdůleži-
tější, není vedena vůbec. 
Správný postup v případě použití firemního 
vozidla pro soukromé účely? Je nutno v prů-
běžně vedené knize jízd odlišit soukromé 
a služební kilometry a v tomto poměru krátit 
daňové náklady spojené s vozidlem. Je taktéž 
nezbytné stanovit redukci nároku na odpočet 
DPH, pokud se jedná o vozidlo, u kterého je 
tento nárok na odpočet uplatňován. Pokud je 
majitel či jednatel firmy zároveň v postavení 
zaměstnance a pobírá mzdu nebo jednatel-
skou odměnu, je třeba provést „přidanění“ 
soukromého používání vozidla ke mzdě 
a v tomto případě se už náklady spojené 
s vozidlem – kromě pohonných hmot – nijak 

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

NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY:

Karel Poch
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nekrátí. Nárok na odpočet daně z přidané 
hodnoty – pokud je uplatňován – je však 
třeba zkrátit i v případě tohoto přidaňování 
vozidla ke mzdě.

Zaměstnanec s firemním vozidlem
pro soukromé účely
Velmi častým motivačním prvkem ve vztahu 
k zaměstnancům je poskytnutí firemního vozi-
dla i pro soukromé cíle zaměstnanců. V tomto 
případě je taktéž potřeba vést podrobnou 
knihu jízd a v této oddělit kilometry odjeté 
pro soukromé účely zaměstnance a kilome-
try služební. V tomto poměru se poté krátí 
náklady na pohonné hmoty. Zaměstnanci se 
rovněž k jeho mzdě přidaňuje 1 % z pořizovací 
hodnoty vozidla a žádné jiné náklady spoje-
né s vozidlem se již nekrátí. Z pohledu daně 
z přidané hodnoty je třeba stanovit redukci 
nároku na odpočet této daně – postup a vý-
počet je na každém poplatníkovi, který si musí 
logiku a správnost takovéhoto výpočtu před 
finančním úřadem obhájit. To se týká například 

zkrácení nároku na odpočet DPH z měsíčních 
leasingových splátek. U vozidel s nárokem na 
odpočet DPH zakoupených za hotové nebo 
na úvěr je nutné vystavit doklad o použití 
vozidla pro soukromé účely a již nárokovanou 
DPH z pořízení vozidla částečně finančnímu 
úřadu vrátit.

Kniha je nejen ke čtení
Podnikatelům lze v oblasti používání firemních vo-
zidel pro soukromé účely doporučit jediné – vést 
řádně knihu jízd a důsledně oddělovat soukromé 
jízdy od služebních, neboť zkoumání nákladů na 
provoz firemních vozidel a zvláště předkládání 
knih jízd jednotlivých vozidel vždy patří ke zlatým 
hřebům daňových kontrol. Pokud totiž správce 
daně najde v používání firemních vozidel sebe-
menší nesrovnalosti, hrozí nebezpečí, že vyloučí 
veškeré výdaje spojené s provozem vozidla 
z daňově účinných a doměrek daní vzniklý z této 
situace může dosáhnout nemalých hodnot.

Karel Poch,

daňový poradce

Firemním 
vozem na 
soukromou 
dovolenou? 
V DNEŠNÍM SVĚTĚ BYCHOM TĚŽKO HLEDALI FUNGUJÍCÍ FIRMU, 
KTERÁ KE SVÉMU PODNIKÁNÍ NEPOTŘEBUJE AUTOMOBIL. 
VELMI ČASTO SE VŠAK STÁVÁ, ŽE S FIREMNÍMI VOZIDLY JEZDÍ 
SOUKROMĚ MAJITELÉ ČI ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ FIREM, 
ZAMĚSTNANCI A DOKONCE I ÚPLNĚ CIZÍ LIDÉ – NAPŘÍKLAD RODINNÍ 
PŘÍSLUŠNÍCI MAJITELŮ SPOLEČNOSTÍ. JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MÁ 
TOTO SOUKROMÉ VYUŽÍVÁNÍ FIREMNÍCH VOZIDEL?

Použitím firemních 
vozidel pro nepodni-
katelské účely nesmí 
být v žádném případě 
ošizen státní rozpočet

JAK TO 
VIDÍM JÁ 
Je jakýmsi trendem, že mnoho podnikatelů 
a dokonce i firem střední velikosti velmi 
hrubě podceňuje administrativu spojenou 
s provozem firemních vozidel. Týká se 
to zejména vedení knih jízd jednotlivých 
vozidel, které nejsou ve firmě vedeny buď 
vůbec, nebo jsou vedeny v nedostatečné 
formě. Pokyn ministerstva financí k zákonu 
o daních z příjmů uvádí seznam povinných 
náležitostí, které by každá kniha jízd měla 
obsahovat, a jak již bylo řečeno, realita je 
mnohdy diametrálně odlišná. Další kapitolou 
jsou jízdy podnikatelů či majitelů firem, kteří 
auto ve svojí firmě automaticky považují 
také za „své“ soukromé a s vozidlem jezdí 
neslužebně bez jakéhokoliv zohlednění této 
skutečnosti ve firemním účetnictví. Pod-
nikatele je třeba upozornit na skutečnost, 
že finanční úřady prověřují výdaje spojené 
s firemními vozidly velice pečlivě a o firemní 
vozidla se zajímají jako o jednu z hlavních 
věcí. Dále je třeba podnikatele také varovat 
před tzv. rekonstrukcemi knih jízd, a to 
i pomocí specializovaných software – tedy 
před „dopisováním“ knih jízd až před daňo-
vou kontrolou či v jejím průběhu. V těchto 
případech velmi často dochází k nepřes-
nostem v údajích v knize jízd a například na 
fakturách z autoservisů či čerpacích stanic. 
Jednoduše shrnuto – pro klid duše se určitě 
vyplatí knihu jízd vozidla psát průběžně. 
Technicky ani časově to není nijak náročné 
a předejde se tím budoucím možným spo-
rům s finančním úřadem. 
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ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 
V EVROPSKÉ UNII
Termín konání: 13. září 2007
hotel Novotel (Don Giovanni), Vinohradská 2733/157a, Praha 3
Jak může IT byznys přispět k jeho náplni a úspěchu, do jaké míry se předsednictví 
může zabývat tématy jako e–government (i třeba nepřímo, jako součást jiného tématu), 
co může IT byznys udělat pro lepší jméno ČR ve světě a zároveň pro zlepšení 
podnikatelského prostředí doma.

Na úvod konference prosloví hlavní přednášku (keynote) renomovaný odborník z příslušného oboru (jednáme se špičkami 
politické reprezentace — ministři Vondra a Schwarzenberg). Pak následuje práce v pracovních skupinách, do nichž jsou losem 
rozdělení všichni účastníci. Každá ze skupin má za úkol během cca 90 minut najít odpověď na předem danou úlohu. Výsledek 
poté prezentuje vedoucí skupiny. Pravidla jsou taková, že vedoucími skupin jsou zástupci partnerských firem.

Partneři konference: Mediální partneři:

Kontakt: 
Jitka Součková – ředitelka marketingu a inzerce, 
Jitka.souckova@softnov.cz, tel.: +420 286 891 278

Pořadatelem konference je společnost Softwarové noviny, s. r. o., 
Pod pekárnami 7, 190 00  Praha 9, tel.: +420 286 891 278, fax: +420 286 891 294, e–mail: sekretariat@softnov.cz, http://vydav.softnov.cz

Účastnický poplatek: 

Držitelé MEMBERSHIP CARD (předplatitelé INSIDE) 6.000 Kč + DPH
Ostatní účastníci  12.000 Kč +  DPH
Registrace na www.inside.cz/konference

konference_2007_aktual_srpen.indd   3 7.8.2007   18:41:51

PRÁVO A DANĚ 

Jakou cenu
má dobrý
advokát?

Tato odměna se vypočte jako násobek počtu 
úkonů ve věci advokátem učiněných a sazby za 
jeden úkon stanovené dle hodnoty řešené věci. 
Průměrná sazba advokátů je čistě statistickým 
údajem, neboť rozpětí sazeb je velké. Základní 
sazby ani těch nejlevnějších advokátů dnes 
nejdou pod tisíc korun za hodinu práce, zpravidla 
se pohybují v rozmezí 1500–3000 Kč, u mnoha 
„známých“ advokátů jsou i vyšší.

Za hodinu, za vyřízení či za úkon?
Je-li odměna sjednána jako hodinová, obsahuje 
veškerou práci advokátem odvedenou ve vyúčto-
vaném čase. Odměna dále může být sjednána 
jako úkonová bez ohledu na čas úkonem stráve-
ný. Rovněž se používá odměna za vyřízení celé 
věci (např. za podání žaloby a zastupování v ce-
lém řízení), v takovém případě odměna obsahuje 
veškerou práci advokáta na případu. Jsou možné 
i další modely odměňování advokáta, např. pau-
šální odměna nebo odměna za správu majetku, 
v takových případech se jedná vždy o individuální 
dohodu advokáta s klientem. Náklady vynalo-
žené advokátem v souvislosti s vyřízením právní 
záležitosti se klientovi účtují zpravidla zvlášť, vedle 
odměny. Jedná se např. o kolky, zaplacené soud-
ní či správní poplatky, poplatky notáři apod. 

Poražený platí vítězi
Základním pravidlem (které ale zná výjimky) soud-
ního sporu je to, že poražená strana platí náklady 
straně vítězné. Součástí těchto nákladů jsou 
i náklady právního zastoupení, avšak jejich výše 
přiznávaná soudem není rovna odměně, kterou 
vítězný klient uhradil svému advokátovi, ale řídí 
se opět vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, 
v tomto případě č. 484/2000 Sb. Příklad: dluží-li 

mi obchodní partner, který nehodlá splácet, 
mohu se domoci svého práva jen prostřednictvím 
žaloby u soudu. Zažaluji-li dlužnou částku, musím 
nejprve uhradit soudní poplatek – bez jeho 
úhrady soud žalobu neprojedná a odmítne ji. Ten 
činí 4 % z žalované částky. V případě nedobré 
finanční situace lze požádat o tzv. osvobození 
od soudních poplatků, které ale není nárokové 
a soudy je v obchodních sporech přiznávají má-
lokdy. V případě vítězství ve sporu, nejsou-li dány 
žádné zvláštní okolnosti, mi soud přizná náklady 

řízení, které je mi povinen uhradit dlužník vedle 
samotné dlužné částky. Náklady řízení sestávají 
ze zaplaceného soudního poplatku, faktických 
nákladů (na pořízení posudků, překladů, kopií 
apod.) a nákladů na právní zastoupení. 

Tato suma zůstává neměnná bez ohledu na 
to, zda je spor rozhodnut platebním rozkazem, 
rozsudkem vydaným bez jednání nebo rozsud-
kem vydaným po mnoha ústních jednáních. Při 
výpočtu soudního poplatku a výše nákladů práv-
ního zastoupení se nepřihlíží k úrokům ani jinému 
příslušenství žalované pohledávky. V ideálním pří-
padě by klient neměl na právním zastoupení tratit, 
jeho dohoda s advokátem by měla být taková, 
aby náklady placené klientem nepřesahovaly 
náklady přiznané soudem. Někteří advokáti proto 
přímo klientům nabízejí způsob stanovení své 
odměny založený právě na citované vyhlášce.

Dejte na doporučení
V advokacii více než kde jinde funguje výběr 
advokáta na základě vlastních předchozích 
zkušeností a doporučení jiných. Je to dáno 
tím, že se jedná o specializovanou a odbornou 
profesi, jejíž služby ale přitom potřebuje prakticky 
každý. Právě s ohledem na odbornost je klient 
doslova v rukou advokáta, neboť vyjma kontrolní 
porady u jiného advokáta nemá možnost si ověřit 
pravdivost jeho tvrzení a ani to, zda mu skutečně 
nabízí jediné možné nebo nejlepší řešení. Proto 
je nejvhodnějším způsobem výběru advokáta 
doporučení od známých či obchodních partnerů. 
S ohledem na shora uvedené musí být vztah 
klienta a advokáta vždy založen na důvěře ve 
schopnosti a čest advokáta, klient proto musí ad-
vokáta považovat za důvěryhodného. Pokud z ja-
kéhokoliv důvodu klient důvěru hned zkraje nemá 
nebo ji postupně ztratí, měl by hledat advokáta 
jiného. Ostatní kritéria (umístění, personální obsa-
zení a vybavení kanceláře či webová prezentace) 
jsou z tohoto pohledu jen pomocná.

rč

SLUŽBY ADVOKÁTŮ NEPODLÉHAJÍ CENOVÉ REGULACI, ODMĚNA 
ADVOKÁTA JE TEDY ZPRAVIDLA VĚCÍ DOHODY S KLIENTEM. 
V PŘÍPADĚ, ŽE ADVOKÁT POSKYTL SLUŽBY KLIENTOVI BEZ DOHODY 
O JEJICH CENĚ, ŘÍDÍ SE ODMĚNA VYHLÁŠKOU MINISTERSTVA 
SPRAVEDLNOSTI ČR Č. 177/1996 SB., O ODMĚNÁCH ADVOKÁTŮ 
A NÁHRADÁCH ADVOKÁTŮ ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 
(ADVOKÁTNÍ TARIF), KTERÁ URČUJE TZV. MIMOSMLUVNÍ ODMĚNU. 

Základní sazby 
advokátů dnes nejdou 
pod tisíc korun za 
hodinu práce, zpravidla 
se pohybují v rozmezí 
1500–3000 korun
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Dýmkařství v Česku dnes reprezentují malá 
studia i velká manufaktura s předválečnou tradicí 
v Proseči, která v 70. letech chrlila milion dýmek 
ročně. Oldřich Jirsa stojí na této ose někde 
uprostřed. Podle svých slov vyrábí v Rynholci na 
Křivoklátsku dýmky na zámek i do podzámčí. 
Tedy – vyšší a střední cenový segment. Sám však 
rovněž vyřezává jedinečné artefakty na zakázku. 
Firmu vede se svojí ženou, na plný úvazek tu 
pracuje deset lidí. 

Najít to správné dřevo
Výroba dýmky začíná hledáním dřeva. Pan Jirsa 
dodnes občas jezdí jako nákupčí na jih Itálie, 
kde v drsných podmínkách na skaliscích vyrůstá 
dřevitý keř vřesovec. Těsně pod zemí je rostlina 
ukotvena masivní kořenovou koulí, která roste 
desítky let. Kořen vřesovce neboli briar je unikátní 
materiál s optimálními vlastnostmi pro výrobu 
dýmky. Odolává vysokému žáru a zároveň do-
káže absorbovat vlhkost vylučovanou tabákem. 
Odpovídající surovinu člověk objevil jen v bílém 
minerálu zvaném sepiolit neboli mořská pěna, jež 
se těží v Turecku.

Briar je rozřezán na špalíky ještě v Itálii. Tvar 
špalíku předurčuje budoucí tvar dýmky, čili jednu 
ze dvou možností: typ M, marseille, je rovný. 
Z typu R, releveé, se na soustruhu vyřezávají 
zahnuté dýmky, tzv. bentky. Dvě třetiny všech 
prodávaných dýmek tvoří právě bentky, které se 
drží v ruce nejpohodlněji. V dílně Oldřicha  Jirsy 
visí vzorník 140 tvarů, ovšem sériově v Rynholci 
vyrábějí kolem sedmdesáti typů. Nejoblíbenějších 
je asi třicet vzorů. 

Vývoz proti recesi
„Obecným trendem jsou malé dýmky. Snad je to 
kvůli vyšší ceně tabáku,“ ironizuje situaci Oldřich 
Jirsa. Dýmkařský boom u nás vrcholil před deseti 
lety. Tehdy český trh nabízel největší výběr tabáků 
v Evropě. S růstem tabákové daně však začali 

dovozci omezovat sortiment a mnozí kuřáci přišli 
o svoji značku. V poptávce dýmek panuje se-
stupná tendence. Podle slavného výrobce nemají 
lidé ve stále uspěchanější Evropě už na dýmku 
čas. Není důvodem poklesu zájmu také zdravější 
životní styl? Oldřich Jirsa vrtí zamítavě hlavou. 
„Rozumné kouření dýmky je rozhodně bezpeč-
nější než stres moderní doby,“ říká. „Dýmka není 
věc nezbytná... Lidé utrácejí za jiné věci. High 
tech, high end, to je to, co dnes lidi zajímá.“
Výrobci jsou dnes odkázáni na vývoz. Ještě před 
pěti lety pan Jirsa vyvážel třetinu produkce, dnes 
je to skoro 70 %. Největšími odběrateli jsou USA, 
Německo a Rusko, následují země Skandinávie 
a Japonsko. V Americe musí čeští dýmkaři čelit 
problému nevýhodného kurzu. Zboží Oldřicha 
Jirsy je tam o čtyřicet procent dražší, a i přes 
rostoucí zájem Američanů o dýmky je jen těžko 
konkurenceschopné. Proto je Oldřich Jirsa 
nucen své výrobky v USA prodávat jako noname 
v o třídu nižší cenové kategorii. „Také v dýmkách 
platí snaha o monopolizaci. Vytlačují se věci, 
které nejsou pro všechny, vytlačují se menšiny, 
vytlačují se značky...,“ říká Odlřich Jirsa a dodává: 

„Neobvyklá dýmka se prodává déle, zato dráž. 
Dlouho čeká v obchodě, než si ji někdo najde 
jako tu ,svoji‘...“

Aby fajfka nezemřela
Nakonec nám pan Jirsa ukazuje „mrtvolu“ dýmky 
s propáleným otvorem, kterým projde prst. Přišla 
mu poštou od zákazníka s žádostí o reklama-
ci. „Vůbec nevím, v jakých podmínkách fajfka 
,žila‘. U některých lidí fajfky žijí – promiňte – jako 
děvky... Nedokuřují se do konce, nečistí, není jim 
dopřán odpočinek.“ K dýmkám je třeba chovat 
se jako k dámám. Jak řekl Jean Baptiste Moliére 
– ,S dýmkou se musí zacházet jako s láskou na 
první pohled, ale o kterou je potřeba urputně 
bojovat, aby se z ní stala žena na celý život.‘ “

Mikuláš Černý

•  Při koupi první dýmky vybírejte kusy s menším 
vývrtem pro tabák, zato se silnějšími stěnami. 
Více dřeva pohltí více tepla. Ideální jsou dýmky 
pískované nebo součkované – zdrsnělý 
povrch znamená lepší chlazení. Tvar nejlépe 
typu bent: zahnutá dýmka nedovolí tabáko-
vému kondenzátu vniknout do úst. Hledejte 
dýmku, jejíž hlavičku výrobce uvnitř opatřil 
„startovní“ karbonovou vrstvou. Snáz se 
zakuřuje, riziko propálení je menší.

•  Do dýmky cpěte jen tolik tabáku, kolik jste 
schopni vykouřit. V hlavičce má na konci 
zůstat bílý popílek, nikoli tabák. Nedokouřená 
dýmka se spaří, zkysne, a nikdy už nebude 
chutnat. Kuřte pomalu, dřevo se nesmí rozpá-
lit tak, aby nebylo možné udržet je v dlani. 
Nesnažte se o rekord v kouření na jednu 
zápalku.

•  Podle německého přísloví dýmku nacpává 
celá rodina. Na začátku dítě – zlehka. Tabák 
do hlavičky volně nasypte a poklepem jej 
usaďte. Potom žena – další tabák ukazováč-
kem lehce přitlačte. A nakonec muž – po-
slední špetky silněji udusejte palcem. Během 
nacpávání z dýmky potahujte – měli byste cítit 
lehký odpor, tabák by měl v dýmce jakoby 
pružit. Během dusání zkuste tabák prstem 
otáčet do spirály. Dýmka pak méně zhasíná.

•  Po dokouření dýmku opatrně vyklepněte 
o korkový hříbek dýmkového popelníku, 
popílek uvolněte trnem dusátka. Počkejte 
chvilku, až dýmka vystydne, a pak ji rozšrou-
bujte (točte vždy jedním směrem). Speciálním 
čistítkem vytřete náustek a troubel, dýmku 
spojte a postavte na stojánek. Nechte ji den 
odpočinout. Dýmka potřebuje čas na zpraco-
vání tabákového kondenzátu. Nejste-li doma 
a dýmku ukládáte do pouzdra, nezapomeňte 
ji pak co nejrychleji vyjmout na vzduch.

•  Při výběru dalších dýmek (jediná vám časem 
stačit nebude a člověk, který kouří častěji, po-
třebuje alespoň čtyři dýmky) sledujte kresbu 
dřeva. Letokruhy kořene vřesovce vytvářejí 
specifické vzory, které zvyšují estetickou 
hodnotu výrobku. Mají ustálené pojmenování. 
Tenké rovnoběžné linie se jmenují straight 
grain, a pokud narazíte na dýmku s hlavičkou 
kolem dokola takto přírodou okrášlenou, našli 
jste šperk. Silnějším čárám se říká flames, 
tečkám a kroužkům – bird eyes. 

•  Rozmyslete si, zda je nutné za každou cenu 
následovat „healthy“ trend dýmek s vývrtem 
pro uhlíkové nebo balzové filtry. Filtr zachytí 
jen zlomek škodlivin, zato veškerou chuť 
a aroma. To vede výrobce tabáků k produkci 
stále aromatičtějších tabáků, na což pak 
doplácí kuřákovo okolí. 

EXISTUJÍ VĚCI, KTERÉ MAJÍ MOC UMOŽNIT SVÉMU MAJITELI 
DOSÁHNOUT ZVLÁŠTNÍHO ROZPOLOŽENÍ, KDY PŘESTÁVÁ PLYNOUT 
ČAS A MYSL OVLÁDNE KLID. TAKOVOU MOC MÁ PRÝ DÝMKA. 
K DOSAŽENÍ JEDINEČNÉHO POŽITKU JE KROMĚ NÍ NEZBYTNÝ JEŠTĚ 
DOBRÝ TABÁK A – DOBRÝ KUŘÁK. (ANI DRAHÁ DÝMKA NACPANÁ 
SEBELEPŠÍM TABÁKEM NEZNAMENÁ V ZUBECH POZÉRA VÍC NEŽ 
HOŘKÝ KOUŘ A SPÁLENÝ JAZYK.) ABY BYLA DOBRÁ DÝMKA OPRAVDU 
DOBRÁ – O TO SE STARÁ OLDŘICH JIRSA, VÝROBCE DÝMEK.

Dýmky na zámek 
i do podzámčí

PRO DOKONALÝ 
POŽITEK

Neobvyklá dýmka se dlouho prodává, ale o to dráž 
se nakonec prodá.

Oldřich Jirsa začátkem 90. let zdobil na zakázku 
řezbami dýmky jiných firem.
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Dýmkařský boom u nás vrcholil před 10 lety, 
kdy trh nabízel největší výběr tabáků v Evropě
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Všechno si 
kupuji sám

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní stylistky: Konečně mne někdo 
přesvědčil, že pivo nedělá jen „hezká těla“ v českém, břichatém 
provedení. Pan Bernard by mohl být klidně reklamou od hlavy až k patě 
– neboli od zubní pasty po luxusní obuv. Navíc působí nestrojeně, 
přirozeně, ležérně. A že si veškeré oblečení vybírá sám? Tak na to si 
musím dát jedno vychlazené – a hádejte jaké značky...

MÁLOKDO V ČESKÉM BYZNYSU MÁ ODVAHU 
JÍT SE SVOJÍ KŮŽÍ NA TRH – TEDY DOSLOVA. 
HLAVA STANISLAVA BERNARDA, ŘEDITELE 
A SPOLUMAJITELE RODINNÉHO PIVOVARU 
BERNARD V HUMPOLCI, NA VÁS SVÍTÍ 
Z BILLBOARDŮ PO CELÉ REPUBLICE. ALE 
LYSÁ JAKO KOLENO. ČÍM TO?

Stanislav Bernard, neúnavný lobbista za malé pivovary, se nebojí 
karikovat sám sebe: „Protože šlo o recesi, šel jsem do toho. 
Kdybych měl v reklamě působit majestátně a svojí osobou tvořit 
jakousi vznešenou aureolu, odmítnu.“

„Ne, o vlasy jsem nepřišel, vše je práce počítačových grafiků,“ 
prozrazuje Stanislav Bernard. Ve skutečnosti je má stále dlou-
hé, kadeřavé. „Vřele doporučuji občasnou koupel vlasů v pivu. 
Hlavně díky obsahu blahodárných látek, jako je vitamin B. 
Komu je to nepříjemné, ať zkusí pivní šampony. Používal jsem 
je již před mnoha lety, tehdy se dovážely z Polska...“

„Pivo mám rád. Pokud jsem v práci, otevřu si nealkoholické. Kro-
mě piva mám rád kvalitní vína.“ Stanislav Bernard není pokračova-
telem rodu sládků... Vystudoval vysokou školu dopravy a spojů, po 
revoluci měl však jasno: chci podnikat! S dvěma společníky koupil ve 
dražbě starý humpolecký pivovar, který pojmenovali jeho příjmením. 
Během prvního roku téměř ztrojnásobili výstav a vydali se cestou 
osobitého nepasterovaného piva. 

„Košili jsem si oblékl jen kvůli vám,“ smál se Stanislav Bernard během 
focení. „Nejraději mám neformální, sportovní styl. Pokud dojde na ob-
lek, jako doplněk preferuji kravatu.“ S výběrem panu Bernardovi nikdo 
nepomáhá, všechno si kupuje sám. „Oblíbený parfém? Bvlgari Aqua.“

Stanislav Bernard se může pochlubit vysokou 
atletickou postavou. Často a rád sportuje. 
„Hraju tenis, fotbal, miluju kolo a horskou 
turistiku. V zimě se projedu na běžkách, mám 
rád i sjezdovky. Sport beru jako relaxaci, do-
konalou tečkou je pak pro mne sauna.“

ETIKETA

Ne arogantní, ale odvážní
Výrazný etnocentrizmus Američanů je uzavírá 
před informacemi z vnějšku. Všechno, co je 
americké, je nejlepší. Zájem a potřeby jedince 
stojí nejvýše – tolik ve zkratce základní kulturní 
charakteristika Ameriky. 
My Češi necítíme takovou sounáležitost se 
svou firmou. Důležitější jsou pro nás vztahy 
s kolegy, spolužáky, se skupinou. Američan 
je naopak na svou firmu či školu velmi hrdý. 
Osobní iniciativa, značná samostatnost 
v rozhodování, velké pravomoci i sebejis-
tota. Ovšem především jasně formulovaný 
názor, to je bod v němž obstojí málokterý 
Čech. Oproti Američanům máme nízké 
sebevědomí, stále velmi těžce konkurujeme 
dravým a suverénním...
Na cestu za oceán si vyhraďte více času. 
V USA se vysoko cení právo na soukromí, 
a pokud trávíte v Americe jen pár dní, máte 
zoufale málo času na to, abyste se všude 
ohlašovali předem a dohadovali si vhodné 
datum schůzky. Nikdo tu nebude mít problém 
říci vám Ne, Nejde to, Nechci... A nebude se 
snažit to zaobalit do něčeho, co bude znít 
přijatelněji. Přímočarost některých odpovědí 
vám bude někdy připadat skutečně drsná. Jen 
do té doby, než se zamyslíte nad tím, jak tato 
vlastnost vznikla. Pokořit divočinu, přežít zimy, 
hlad a nemoci, spoléhat pouze sám na sebe, 
pracovat neúnavně, protože jen to nás zachrá-
ní. Tak se formovala americká kultura. 
Český obchodník, který potřebuje v každé 
situaci především dobré osobní vztahy, po-
važuje jakékoli deklarování jejich zbytečnosti 

za aroganci. Pro Američana jsou důležité 
výsledky a je mu jedno, jak jich dosáhnete. Za 
chyby neodpovídá, odpovědnost za neúspěch 
shledává na druhých, nikoliv na sobě. Jen 
slabí chybují...

Skromnost = hloupost
Míra samostatnosti je neuvěřitelná a zároveň 
zcela samozřejmá. Tak jako v českém přísloví 
„Plav nebo se utop.“ Pokud se ovšem daří, je 
třeba o tom hlasitě mluvit. Český pracovník 
by se cítil trapně, kdyby měl na sebe pět tolik 
chvály, Američan vaši skromnost neocení. 
Očekává, že ho otevřeně seznámíte s tím, 
čeho jste dosáhli. Buďte maximálně sebejistí. 
Vámi vyslovené – byť zcela racionální – obavy 
z nového úkolu budou interpretovány zcela ji-
nak. Snaha o úspěch a vítězství v Česku nevy-
lučuje vyslovení obav a pochyb, ale v Americe 
je nikdo nepochopí! Američan nezná obavy 
a obtíže, jen výzvy k jejich překonávání, a tedy 
další šance uspět a vítězit. Slovo „problém“ 
nepoužívejte. Stejně tak „nevím“, „nemohu“. 
Raději užívejte frází typu „najdeme řešení“, 

„budeme se snažit“... Český postoj – reagovat 
okamžitě negativně – je z americké perspekti-
vy výrazně záporným prvkem. 
Odlišné je také chápání času. Americká 
firma očekává, že v pokud vám opravdu na 
vašem úkolu záleží, pak zůstanete v práci tak 
dlouho, jak bude potřeba. I v sobotu nebo 
v neděli! Na druhé straně se časem velmi 
šetří: porady a jednání jsou kratší, všichni se 
okamžitě vyjadřují k čemukoliv. Češi většinou 
potřebují více času k tomu, aby si ujasnili své 
postoje a formulovali je. Což ovšem může být 
v USA interpretováno jako neschopnost něco 
vymyslet.

Keep smiling!
Způsob komunikace je velmi odlišný. Je pře-
devším otevřený a neustále značně pozitivní, 
což většině Čechů vadí. Neustálý optimiz-
mus a pozitivní přístup ke všemu velmi silně 
kontrastují s vrozenou českou skepsí a nega-
tivizmem. 
Na závěr pár slov k protokolu. Úsměv je vaše 
navštívenka, spolu s pevným stiskem ruky. 
O práci se mluví všude a při všech příležitos-
tech. Nemluvte o politice, náboženství, peně-
zích a o rasových otázkách. Počítejte s tím, 
že in je nekouřit a české „rauchpauzy“ mohou 
dokonale zkazit dojem! Vždy je třeba se ohlásit 
předem. A pokud půjdete do restaurace, jste-li 
pozváni, většinou platí hostitel, pokud ovšem 
nepůjdete Dutch way („každý za své“), pak si 
musíte svou útratu zaplatit sám. A to jako vždy 
s úsměvem. Keep smiling and good luck!

Marcela Žebrakovská

V USA nebude mít 
nikdo problém říci vám 
Ne, Nejde to, Nechci. 
A nebude se snažit to 
zaobalit do něčeho, co 
bude znít přijatelněji.

Drsná přímočarost
podnikání v USA

NA ZAČÁTKU PĚTILETÉHO 
POBYTU VE SPOJENÝCH 
STÁTECH JSEM VĚDĚLA 
O TAMĚJŠÍ BUSINESS 
CULTURE PRAMÁLO. BYLA 
JSEM HOZENA DO VODY 
A UČILA SE PLAVAT. JAK 
SE NEUTOPIT V MOŘI 
AMERICKÝCH SPECIFIK? 
O TOM JE DNEŠNÍ 
LEKCE MEZIKULTURÁLNÍ 
KOMUNIKACE.
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Reality show: 
zábava pro masy, 
byznys pro vyvolené

STAČÍ DOBRÝ NÁPAD A MÁTE VYDĚLÁNO DO KONCE ŽIVOTA. 
V SOUČASNÉM GLOBÁLNÍM SVĚTĚ TO NENÍ TAK VELKÝ PROBLÉM. 
NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÝ SPECIÁLNÍ HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ, PĚVECKÝ 
ANI JINÝ TALENT. JE TO POMĚRNĚ JEDNODUCHÉ: PŘIJĎTE S NÁPADEM 
NA REALITY SHOW. ZAREGISTRUJTE SI HO. PRODÁVEJTE LICENCE. 
SPOKOJENĚ SE USMÍVEJTE. I KDYŽ VÁS BUDE SLEDOVAT VELKÝ 
BRATR, VY STEJNĚ BUDETE MEZI VYVOLENÝMI. Jeden nápad mohou mít ve stejný okamžik stovky lidí, 

ale jen jeden si ho zaregistruje. A ten pak bere všechno...

Na počátku byl nápad...
V devadesátých letech přišla jedna nizozem-
ská produkční společnost s originálním ná-
padem – vytvořit TV show, ve které se budou 
diváci dívat na skupinu lidí po určitou dobu za-
vřených v luxusní vile. Na počátku nedával této 
myšlence nikdo moc šancí. Koho by přece 
bavilo dívat se několik měsíců na stejné lidi ve 
stejném prostředí? Navíc na lidi, kteří nejsou 
ani slavní, ani talentovaní... Díky velké snaze 
svého vlastníka a vynálezce této myšlenky se 
však show nakonec přece jen podařilo pro-
tlačit do televize. V roce 1999 ji odvysílal malý 
nizozemský kanál Veronica. Menší než naše 
Nova, nebo dokonce Prima.
Jednalo se o produkční společnost Endemol 
a její hit Big Brother. „Velký bratr“ byl od té 
doby odvysílán jako prime-timeový pořad ve 
více než 70 zemích, zrodily se mnohé jeho 
mutace jako Celebrity Big Brother a je pova-
žován za dosud nejúspěšnější reality show 
v historii. Endemol, firma založená v roce 1994 
Joopem van den Endem a Johnem de Molem, 
se díky úspěchu Big Brothera stala evropskou 
jedničkou na trhu televizní produkce a v roce 
2000 ji koupila španělská Telefónica za 5,5 
miliardy eur. 

... a přinesl miliardy
Samotný nápad pochází od Johna de Mola, 
kterému Big Brother přinesl slušné jmění. Se 
svým majetkem 2,2 miliardy dolarů je to nyní 
432. nejbohatší člověk na světě. Podle jeho 
vlastních slov v něm nápad dřímal už na začát-
ku devadesátých let. Zpočátku si ale nevěřil, 
nemyslel si, že by něco takového mohlo uspět. 
Nakonec to zkusil, vytvořil projekt, ve kterém 
se inspiroval knihou George Orwella 1984 
a sloganem „Velký bratr tě vidí“, – a uspěl.
Brit Mark Burnett udělal totéž. Od Charlie-
ho Parsonse převzal nápad na reality show 
Survivor (u nás vysílán pod názvem Trosečník, 
pozn. red.) a přivezl ho do Ameriky. Nápad 
je opět jednoduchý: zatímco v Big Brotheru 
jsou soutěžící zavřeni v obyčejném domě, 
v Survivoru jsou opuštěni na neobydleném 
ostrově a musí se o sebe sami postarat. A aby 
toho nebylo málo, jsou rozdělení do kmenů, 
které spolu navzájem soutěží o jídlo, nástroje 
či přikrývky. Burnett očekával, že akčnější 
Američané nápad ocení víc než diváci v Ev-
ropě. Odmítli ho v NBC, ABC, CBS i v UPN. 
Nakonec mu dali další šanci v CBS s tím, 
že si musí sám sehnat sponzory i inzerenty, 
a pokud uspěje, rozdělí si příjmy z reklamy půl 
na půl. Mark Burnett se projevil jako šikovný 
obchodník, sehnal osm sponzorů, kteří zaplatili 

čtyři miliony dolarů za 13denní trvání celé 
show. Survivor se stal v Americe ohromným 
hitem a CBS vydělala z reklamy přes 52 milio-
nů dolarů. Svou chybu – zaručit neznámému 
tvůrci 50 procent příjmů z reklamy – už televize 
neopakovala... 

Kolik za dobrý nápad?
 Podle týdeníku The Economist je standardní 
cena za „nápad“ buď jednorázová platba, 

která se pohybuje kolem 2,5 milionu dolarů, 
anebo záruka 5 procent tržeb z každé série. 
Takto Burnett vydělal několikanásobně více 
a řadí se k nejbohatším televizním producen-
tům na světě. Teď se lidem, kteří mu tenkrát 
nevěřili, může smát ze své luxusní vily v Malibu 
v Kalifornii.
A do třetice je tu Brit Simon Fuller. Stejně jako 
de Mol a Burnett přišel s originálním nápadem, 
který dobyl svět. S nápadem, který zatím 
vydělal přes miliardu dolarů na čistých tržbách 

z telefonního hlasování a reklamy. Fuller 
vymyslel Pop Idol, v české mutaci známý jako 
Česko hledá SuperStar. 
Tato show měla svou premiéru v roce 2001 na 
britské televizní stanici ITV. Od té doby se stala 
televizním magnetem ve více než padesáti ze-
mích světa a hlavně – pod jménem American 
Idol – dobyla Ameriku. Stala se zde naprostým 

trhákem, tisíce mladých Američanů, Čechů, 
Číňanů, Francouzů, Poláků i dalších národ-
ností i etnik soutěží o to, aby se stali nejlepším 
zpěvákem své země, a miliony dalších je při 
tom sledují. Genialita tohoto nápadu není jen 
v tom, že dokáže přilákat k televizním obrazov-
kám za jediný večer až 35 milionů diváků, ale 
vytvoří hvězdy, které pak prodávají své desky 
a vydělávají produkční společnosti peníze i po 
skončení série. Vítězové American Idolu zatím 
prodali 13,4 milionu desek, ze kterých plynou 
tržby ve výši 174,2 milionu dolarů. Jeden ná-
pad na reality show tak přinese dobré živobytí 
desítkám lidí i firem. 

Evropské nápady, americký trh
John de Mol, Mark Burnett, Simon Fuller, do-
konce i Simon Cowell, spoluproducent Ameri-
can Idol a dalších úspěšných reality show jako 
X Factor nebo America’s got talent – ti všichni 
mají něco společného. Není to jen odvaha přijít 
s neokoukaným a originálním nápadem. Je to 
také kontinent, ze kterého pocházejí. Zatímco 
největší sledovanost a zisky mají reality show 
ve Spojených státech, tak téměř všechny 
nápady přicházejí z Evropy, či lépe Evropské 
unie, jejímž jsme také plnoprávným členem. 
Zatímco si Evropané stěžují na škodlivý vliv 
amerického kulturního imperializmu, sami 
zaplnili americký trh svými voyerskými show. 
Proč tomu tak je? Zde se dostáváme k pů-
vodní myšlence reality show. Nepotřebujete na 
ni příliš peněz. Jeden díl stojí často jen pětinu 

toho, kolik stojí jeden díl televizního seriálu. 
A tato matematika platí stejně u Atlantiku jako 
u Vltavy. Jediné, co opravdu potřebujete, je 
dobrý, neokoukaný nápad. Něco, co k televiz-
ním obrazovkám přitáhne miliony televizních 
diváků. Pokud máte pocit, že něco podobné-
ho vám zrovna leží v šuplíku, pozor na jednu 
věc. Copyright alias autorská práva! Jeden 
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Standardní cena za 
„nápad“ je buď jedno-
rázová platba kolem 
2,5 milionu dolarů, ane-
bo záruka 5 procent 
tržeb z každé série
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nápad mohou mít ve stejný okamžik stovky 
lidí, ale jen jeden si ho zaregistruje. A ten pak 
bere všechno... 
Petr Mikysek, pražský advokát, říká: „Autoro-
vi nápadu na novou reality show lze poradit, 
aby si obstaral důkaz o tom, že je autorem 
tohoto nápadu a kdy jej vymyslel. Kromě 
svědectví přátel či první smlouvy o poskytnutí 
licence k tomuto autorskému dílu může být 
takovým důkazem i notářský zápis, v němž 
autor prohlásí, že je autorem nápadu, a jehož 
obsahem učiní právě scénář nové reality 
show. Notářský zápis je tzv. veřejnou listinou, 
tedy její obsah je brán za správný, pokud ně-
kdo neprokáže opak.“ Pak už stačí jen pro-
dávat licence do zahraničí. Všechny úspěšné 
reality show jsou totiž stoprocentně přeno-
sitelné. Fungují pro diváky kdekoliv ve světě. 
S reality show tedy může přijít i obyčejná 
produkční společnost z Holandska – a dobýt 
s ní Ameriku. Tak jako to udělal Endemol. 
Stejnou šanci má třeba český Josef Novák. 
Globální svět přináší globální příležitosti. 

Přichází Való Világ
Való Világ není název uherského salámu ani 
klobásky z okolí Debrecína. V maďarštině 
tento výraz znamená „Skutečný svět“. Je to 
název nejúspěšnější reality show u nás, na 
Slovensku a v Maďarsku. Jde o původně 
maďarský formát společnosti IKO Media. 
Nápad na tuto reality show přišel už v roce 
2000 a do roka deset až patnáct expertů 
v oboru vypracovalo základní profil projektu. 
„Zahájení show bylo plánované na pod-
zim 2001, ale pak přišel útok na americké 
Světové obchodní centrum. Na trhu se vše 
změnilo a začátek projektu byl posunut,“ vy-
světluje producent Való Világ János Wisinger. 
Po obrovském úspěchu první série výrobci 
pochopili, že bude úspěšná i v jiných zemích. 
Na domácí půdě totiž zvedala sezonu po 
sezoně sledovanost, ve třetí sérii se jí dokonce 
podařilo získat průměrný 40procentní podíl 
sledovanosti v hlavní cílové skupině (18–49 
let). Žádná jiná reality show nezaznamena-
la v Maďarsku takový úspěch. To zaujalo 
českou Primu, i rozhodla se licenci k pořadu 
zakoupit a postavit jej pod značkou VyVo-
lení jako hlavního konkurenta slavnému Big 
Brotheru, kterého zase koupila Nova.
 A v roce 2005 to přišlo. Prima nasadila své 
VyVolené a Nova Big Brothera. Každý díl 
VyVolených zhlédlo průměrně 1,5 milionu di-
váků, na finále se dívalo 2,21 milionu lidí, což 
byl největší a dosud nepřekonaný úspěch 
Primy. Na podvečerní díly Big Brothera se 
dívalo průměrně téměř 800 tisíc diváků, 
večerní pak 1,15 milionu diváků. Maďarský 
formát VyVolení dokázal slavného Big Bro-
thera překvapivě převálcovat. Už dva měsíce 
po první sérii Prima uvedla druhou, která 
ovšem neměla zdaleka takovou sledovanost 

jako první. Vypadalo to, že kontejnerové reali-
ty show u nás skončí, Prima se ale nedávno 
pustila do třetí série. Proč? „Já si myslím, že 
to je kvůli úspěšnosti. Ten pořad byl prostě 
dvakrát úspěšný. Trochu mě překvapilo, 
že se rozhodli pro třetí řadu, ale logiku to 
v sobě má. Dvakrát to udělalo velmi dobrá 
čísla sledovanosti, takže se celkem není 
co divit, že Prima chce udělat potřetí totéž. 
Tolik podobných reality show, které vám 
takto výhodně naplní vysílací čas, rozhodně 
není,“ říká producent VyVolených 3 Radko 
Janoušek.

Výkonný ředitel Primy Petr Chajda pro časo-
pis Strategie řekl, že upřímně věří, že tento 
formát bude znovu úspěšný. Když se prý 
podíváme do jiných zemí, kde show běžela 
třeba 5–6krát, tak si k jejímu sledování diváci 
cestu vždycky našli. VyVolení ale zatím byli 
uvedeni jen ve třech zemích – Maďarsku, 
Česku a Slovensku. Slovenská Joj uvedla 
dvě řady a po neúspěchu té druhé se do třetí 
zrovna nehrne. A objevily se názory, že si po-
čká, jak se VyVoleným bude dařit na Primě.
V současnosti totiž můžeme sledovat, jak 
si vede Prima. Ale... bude-li se dívat 1,5 
milionu diváků, vyjde inzerenta vysílání 
30vteřinové reklamy na cca 300 až 400 tisíc 

korun. Sami si spočítejte při sledování bloků 
reklam třetí série VyVolených, zda je to pro 
televizní společnost výhodné. Mimochodem 
– tzv. product placement také není zadar-
mo. Peníze přinášejí i záběry na oblíbenou 
minerálku, igelitovou tašku, auto či oblečení. 
Leckteré show to mají zakomponováno už ve 
svém manuálu...

Jak na to?
Jak se ale člověk k takové licenci na Big 
Brothera nebo VyVolené dostane? „Proces 
je v podstatě jednoduchý. Buď máte satelit, 
projíždíte programy, něco se vám zalíbí, a tak 
si počkáte na copyright a podíváte se, co je 
to za společnost. Vyhledáte si ji a napíšete 
jim zdvořilý dopis, že se vám pořad moc líbil 
a jestli by nebyli ochotni vám licenci prodat. 
Obvyklejší cesta ale je, že jedete na nějaký 
festival, kde se promítají a zároveň prodávají 
jednotlivé formáty. Tam je přítomný zástupce 
dané společnosti nebo v materiálech máte 
napsáno: pakliže byste měli zájem o koupi to-
hoto formátu, obraťte se na...,“ říká Janoušek. 
Důležitý je princip exkluzivity. Když si jedna 
televize koupí formát, zavazuje ve smlouvě 
partnera, že koncept neprodá jiné televizi na 
českém území. Televize, která si licenci koupí, 
má zároveň opční právo na další řady. Opce 
se samozřejmě může či nemusí uplatnit. 
A jak je to s finanční náročností a placením? 
„Finanční náročnosti je několik druhů, záleží to 
na velikosti reality show, například jestli je to 
série o 15 dílech jednou týdně, nebo jestli je 
projekt rozsáhlejší. Buď se sjedná fixní fee, jed-
norázový poplatek, nebo se zaplatí procenta 
z rozpočtu. A záleží na dohodě obou stran, 
jakou cestu zvolí. U nás jsou zastoupené oba 
způsoby. Hodně záleží na tom, co partner 
nabízí. Pak jsou dále například licenční poplat-
ky, konzultační poplatky, kdy musíte zaplatit 
člověka, který stráví čas v Praze nebo na 
natáčení a pomáhá výrobnímu týmu dát pořad 
do latě. Většinou se na začátku platí nějaký 
poplatek a pak je doúčtování,“ říká Radko 
Janoušek. 

Nejvyšší finanční položkou ovšem není licence. 
„Obrovské náklady jsou na techniku, na stav-
bu dekorace, nejvyšší částka pak jde na lidské 
zdroje. Protože čtyřiadvacet hodin denně tam 
musí sedět lidé, kteří soutěžící sledují, střihají 
příspěvky, píší scénáře atd.,“ konkretizuje 
Radko Janoušek. Celkový počet lidí ve štábu 
je okolo 150, ti pracují na tři směny, na place 
bývá najednou tedy kolem 40 lidí v jednom 

okamžiku. Při duelech a finálových večerech je 
lidí a kamer samozřejmě víc.
Do jaké míry pak zasahuje vlastník formátu do 
podoby samotného pořadu? „Práci chápeme 
jako spolupráci mezi námi a našimi lokálními 
experty. Menší změny jsou možné, ale projekt 
zůstává z 90 procent stejný. Pravidla by tedy 
také měla být všude stejná. Před přípravou 
projektu jsou každému lokálnímu partnerovi 
doručena,“ vysvětluje producent Való Világ 
János Wisinger. 

Soumrak reality show, úsvit jiných show
Bez ohledu na úspěch Big Brothera, Pop 
Idolu nebo Survivora však současné trendy 
naznačují, že reality show mají svůj zenit za 
sebou. Sledovanost klesá s každou další sérií 
a velké televizní stanice znovu sázejí na hrané 
seriály. Reality show jsou v hlavních vysílacích 
časech nahrazovány seriály typu Lost, Heroes 
nebo Prison Break. Pokles se stanice snaží 
zastavit nejrůznějšími inovacemi. Velký úspěch 
slavil nedávný britský Celebrity Big Brother, ve 
kterém na místě soutěžících vystupovali nej-
různější méně známí herci či zpěváci. Jednalo 
se ale spíš o výstřelek než o změnu směřování 
celého formátu. Vysokou pozornost zajistilo 
totiž jen to, že přímo během show byla slovně 
napadána a šikanována herečka indického pů-
vodu Shilpa Shetty kvůli barvě své kůže. Show 
díky tomu získala ohromnou sledovanost, 
ale odešlo jí několik hlavních sponzorů, Tony 
Blair ji napadl v projevu v britském parlamentu 
a ohradila se i indická vláda. Producentům 
to tedy příliš nepomohlo. Formát reality show 
zkrátka prožívá krizi. Staré ohrané pořady už 
nejsou zárukou úspěchu, hitem, na kterém 
stojí a padá úspěch sezony. Inovátoři, kteří 
zaváděli trend reality show do televize, si s tím 
ale viditelně hlavu nelámou. Jejich dalším cílem 
je dobýt internet. Mark Burnett nyní produkuje 
internetovou reality game show Gold Rush, 
která se v Americe stala hitem. Za dva měsíce 
se do ní zapojilo 12 milionů hráčů a její stránky 
zhlédlo 107 milionů lidí. Ve skutečnosti byznys 
kolem reality či jiných show čeká další boom. 
Lidé se chtějí bavit, či lépe, chtějí být baveni. 
A nápadů stále není dost. Možná některý 
z nich bude jednou Made in The Czech Re-
public. V současném globálním světě nic není 
nemožné. Chce to jen odvahu a ... nápad. 

Šárka Vlasáková, Pavel Štrob ml. 

REPORTÁŽ

ODKUD PŘIŠLY?

Jste to, co jíte – Velká Británie

Výměna manželek – Velká Británie

Star Dance – Velká Británie

Česko hledá Superstar 
(Pop Idol) – Velká Británie

Trosečník (Survivor) – Velká Británie

Big Brother – Nizozemsko

Fear Factor – Nizozemsko

VyVolení (Válo Világ) – Maďarsko

The Mole – Belgie

Joe Millionaire – USA
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Všechny úspěšné 
reality show jsou 
stoprocentně 
přenositelné. Fungují 
pro diváky kdekoliv na 
celé planetě

Zdroj: wikipedia

Radko Janoušek: 
„Obrovské náklady 
jsou na techniku, 
dekoraci, nejvyšší na 
lidské zdroje.“
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Před dvanácti lety ji v rámci snižování stavů 
propustili z obchodního domu Kotva. Ze dne na 
den se ocitla téměř na dlažbě, se dvěma malými 
dětmi, na mateřské, s rozvodovým řízením na 
krku. Za pár týdnů se do Kotvy vrátila, ale už 
s vlastní provozovnou. Přesněji: první z poboček 
dnes dobře zavedené společnosti na ozdobné 
balení dárků. Jaké byly začátky?

Malý nápad – velká firma
Nezaměstnaná aranžérka si musela hledat jinou 
práci. Vzpomněla si, jaký byl vždy v obchodním 
domě před Vánocemi zájem o balení dárků, 
a rozhodla se zkusit to na vlastní pěst.
Když začínala, nemyslela si, že bude zakládat vel-
kou firmu... Hledala východisko z nouze, na dva 
tři měsíce. „Řekla jsem si, že to budu dělat tak 
dlouho, dokud mě to nepřestane bavit. A bavit 
mě to nepřestalo dodnes,“ mile se usmívá Radka 
Křivánková. Jak vypadal pracovní den mladé 
maminky-živnostnice? „Každé ráno jsem chodila 
do papírnictví, nakoupila papíry, v galanterii stuhy 

a až do večera balila dárky v prostorách nákup-
ního domu. Za to, co jsem vydělala, jsem druhý 
den koupila další papíry, další stuhy...“ 
Začínala doslova s pár korunami. Po čase se 
živnost rozrostla a talentovaná aranžérka s ne-
obyčejnými nápady si již mohla dovolit nakupovat 

materiál ve velkém. „Vyplynulo to nějak samo. 
Přišel zákazník, zabalila jsem mu dárek. Byl 
spokojený, přišel zas a potřetí se vrátil s tím, že 
potřebuje pro firmu zabalit sto dárků...“ Ještě 

týž rok na Vánoce musela Radka Křivánková 
najmout první brigádníky.

Patentovat? Prosím, ale...
Během dvou let přerostla improvizovaná živnost 
v životaschopný podnik. Základem úspěchu byly 
původní způsoby dekorativního balení, které si 
paní Křivánková sama vymýšlela. Působily na 
zákazníky jako magnet. Přitahovaly však i pozor-
nost lidí, kteří chtěli úspěch průkopnice nového 
oboru v podnikání napodobit. Ti začali jednotlivé 
metody kopírovat. „Postupně přibývalo kon-
kurenčních firem, které využívaly moje nápady. 
Rozhodla jsem se své nápady tudíž chránit.“ 
Obava z konkurence přivedla Radku Křivánkovou 
na patentový úřad. Tam se dozvěděla, že je nut-
né patentovat každý způsob ozdobného balení 
zvlášť. A nejrůznějších technik obsahovala firemní 
vzorníková kniha desítky... Větší šok ale přinesla 
informace, že pokud by někdo zabalil dárek 
podle patentovaného postupu do jiného papíru, 
třeba jen jiné barvy, už by to bylo bráno jako nový 

„Téměř všechno 
dovážím. Z celého 
světa, hlavně z Asie. 
Jezdím do Indie, do 
Thajska, nedávno jsem 
byla v Izraeli.“

nápad. Na ten se patent již nevztahuje... Co teď? 
Radka Křivánková se rozhodla jít přesně opačnou 
cestou. Intuice, která před lety pomohla, když 
s prázdnou kapsou stála před obchoďákem, jí 
i teď ukázala směr. Směr, jakým by se vydal asi 
málokdo: dál o své duševní vlastnictví nebojovat, 
ale naopak se o ně se všemi podělit. „Rozhodla 
jsem se všechny nápady prozradit, vydat je 
knižně, otevřít kurzy balení dárků.“ Všichni známí 
si ťukali na čelo – vyzrazovat know-how? „Pode-
zírali mě, že jsem se zbláznila, že si podřezávám 
větev pod sebou,“ směje se podnikatelka. „Říkala 
jsem si, možná opravdu zkrachuji... Vždycky ráda 
zkoumám neprobádaný prostor, a než stagnovat 

a zůstat na jednom místě, raději půjdu dělat něco 
jiného.“ Nezkrachovala. Zákazníků neubylo, na-
opak. Do kurzů paní Křivánkové začaly přicházet 
maminky, co se chtěly něčemu novému naučit,  
či dokonce manželka egyptského velvyslance, 
ovšem i pánové... A také lidé, kteří si chtěli otevřít 
vlastní konkurenční firmy.

Důvěřuj jen sobě
„Zvenku to vypadá jako bombastická firma,“ 
zní vysvětlení pohnutek lidí chodících na školení 
s úmyslem rozjet analogický podnik. „Dost lidí 
si na tom ale lidově řečeno nabilo kokos. I když 
jste zavedení, máte tradici, zakázky jsou nestálé, 
nerovnoměrné. Některým zákazníkům dodnes 
tato služba přijde drahá, navíc se od podob-
ných menších služeb odlišuje relativně vysokými 
náklady,“ říká šéfka firmy a dodává: „Hodně lidí  
si myslí, že někde za Prahou je velkoobchod 
s materiály, kde všechno nakoupí. Nikoliv. Téměř 
všechno dovážím. Z celého světa, hlavně z Asie. 
Osobně jezdím do Indie, do Thajska, nedávno 
jsem byla pro luxsusní papír v Izraeli. Co papír, co 
stužka, to jiný dodavatel.“ Počet provozoven paní 
Křivánková omezila na dvě. Podle svých slov ne-
chce být jednou z mnoha. I když byla první. Chce 
jít dál, vybudovat první velkoobchod s potřebami 
pro dekorativní činnost. Konkurence se už tolik 

nebojí. Největší problémy musela překonávat ve 
vlastních řadách. Za dvanáct let podnikání se 
přesvědčila o tom, že jediný, komu může ve své 
firmě na stoprocent důvěřovat, je ona sama. Není 
to tak dávno, kdy společnost zasáhlo „personální 
zemětřesení“, ze kterého se dlouho vzpamatová-
vala. Co se stalo? „Po určité období jsem se více 
věnovala knížkám, kurzům, předváděcím akcím, 
přednáškám v zahraničí. Vedení firmy jsem svěřila 
jedné paní. Moje ,pravá ruka‘ najednou úplně 
přestala pracovat a pak jsem zjistila, že tady ne-
pracuje nikdo, že zaměstnanci dokonce kradou. 
Bylo to šílené. Z pětadvaceti pracovnic tu zůstala 
jediná,“ svěřuje se podnikatelka. „Musela jsem 

vše stavět znovu, nabírat nové lidi, ale bylo velmi 
těžké, aby zákazníci, zvyklí na vysokou úroveň, 
zachovali firmě přízeň.“ Dnes už opět společnost 
funguje. Najít dobré zaměstnance je však složité. 
Na inzerát se jich přihlašuje kolem sta. Z tohoto 
počtu je třeba vybrat jednoho a i po půl roce 
může vyjít najevo, že se neosvědčil. „Na prvním 
místě mě nezajímá dokonalost techniky, kterou 
zájemce o místo předvádí, ale jaký vztah k té 
práci má. Nejdůležitější je, aby ji dělali s láskou.“

Stačí přijít na trik...
Podle Radky Křivánkové musí být do balení dár-
ku vloženo srdce. Lásku předává do svých knih 
a velice jí těší ohlasy čtenářů, kterým se podařilo 
udělat radost blízkému člověku krásně zabale-
ným dárkem. Dobré pocity si odnáší večer po 
skončení kurzů, kdy posluchači, kteří ráno lamen-
tovali, že to nesvedou, vše zvládli na jedničku.
„Způsoby balení nejsou nijak složité. Jde o to 
prozradit trik jak na to. Stejně jako kouzelník, když 
kouzlí – všichni se ptají, jak to dokáže? A když 
prozradí svůj trik, tak to najednou dokáže každý...“
Jak již bylo řečeno, úspěšnou podnikatelku 
častou zvou za hranice, aby tam předvedla svoje 
aranžerské umění. Velice inspirativní je pro ni 
právě Japonsko. „Je to země s velmi dlouhou 
tradicí ozdobného balení. Ale troufám si tvrdit, že 

její úrovně v Česku brzy dosáhneme. Úrovně 
balení dárků, ale hlavně náročností zákazníků 
na ni,“ dozvídáme se překvapivý fakt. „Hodně 
cestuji a mohu říci, že v Evropě se s Českou 
republikou může měřit snad jen Švýcarsko. Ob-
čas můžete slyšet názor, že třeba v Německu 
balí krásně dárky, ale nemám ten dojem. Ani co 
se týká zákazníků a jejich požadavků. Nedávno 
jsem viděla předváděcí akci jednoho Itala, a to, 
co předvedl, by mu polovina našich zákazníků 
– s prominutím – hodila na hlavu,“ směje se 
Radka Křivánková. Ale jen neochotně přiznává, 
že to byla ona, kdo rozmazlil české zákazníky 
a pozvedl laťku našich dekorativních služeb na 
špičkovou úroveň. „Kdy jsem si poprvé řekla, 
teď už je všechno v pořádku, už nezkrachuji? 
Nikdy. Myslím si, že tuto větu pronesou lidé 
těsně před tím, než zkrachují...“

Mikuláš Černý

Vystudovala propagační 
výtvarnictví na SŠ.
Její jméno je dvakrát 
zapsáno v Guinnessově 
knize rekordů. Jednou 
v souvislosti s NEJmenším 
ozdobně zabaleným dárkem 
(australský opál velký jako 
zrnko rýže) a podruhé za 
NEJvětší zabalený dárek. 
Což byl nákladní automobil. 
Balila ho celé dva pracovní 
dny. Připravovala dárek 
pro princeznu Dianu, 
japonský císařský pár, 
prezidenta George Bushe, 
Michaila Gorbačova i české 
prezidenty Václava Havla 
a Václava Klause.

Radka Křivánková (38) 

NÁDHERNĚ ZABALENÝ 
DÁREK POTĚŠÍ 
DVAKRÁT. I KDYŽ JE 
ČLOVĚKU NĚKDY 
AŽ LÍTO TU KRÁSU 
POTRHAT... „DÁRKY SE 
MUSÍ BALIT SRDCEM,“ 
ŘÍKÁ ZAMĚSTNANCŮM, 
ÚČASTNÍKŮM 
KURZŮ A ČTENÁŘŮM 
SVÝCH KNIH RADKA 
KŘIVÁNKOVÁ, 
ZAKLADATELKA PRVNÍ 
ČESKÉ FIRMY NA 
OZDOBNÉ BALENÍ 
DÁRKŮ. 

Láska z papíru, 
stuh a krajek

„Víc než dokonalost techniky, kterou zájemce 
předvádí, mě zajímá, jaký má vztah k té práci.“
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První vlna podcastů měla podobu standardních 
mp3 souborů, jež uživatel pravidelně stahoval 
(automaticky, jak bylo řečeno) a zpravidla ve 
chvílích volna poslouchal ve svém hudebním 
přehrávači. Posluchač tak měl možnost si 
poslechnout talkshow, diskuzní pořady, hudební 
vysílání nebo průpovídky oblíbeného moderá-
tora. Mohl si je ovšem poslechnout kdykoliv, 
nejenom v živém vysílání v rádiu.

Nekonzumovat – tvořit!
Podcasting dal do rukou nástroj pro masu 
konzumentů, z kterých se stali tvůrci. První pod-
casty byly hodně spjaty s rádii, která je využívala 
jako offline formát pro svůj obsah (a dodnes je 
v této podobě používají). Ale našla se řada uži-
vatelů, kteří v nabídce objevili to, co hledali, a tak 
se rozhodli podcast sami vytvářet. Pak přišla 
fáze investice do technického vybavení v řádu 
několika desítek dolarů (mikrofon) a vlastní show 
mohla začít. Tímto způsobem vznikly v USA 
tisíce podcasterů – někteří méně a někteří více 
úspěšní. Mít vlastní podcast se stalo stejně 
populární jako psát si vlastní blog. Podcast se 
stal de facto určitou nadstavbou blogu – když 
se někdo chtěl vyjádřit, ale psaní pro něj nebyla 

ta správná forma, sáhl po mikrofonu a své 
myšlenky nahrál jako audio soubor a umístil 
na internet. Díky své jednoduchosti se podca-
sting stal oblíbenou zábavou nejenom blogerů 
a neúspěšných hvězdiček, které se nedostaly 
do rádia, ale například i univerzit, online deníků 
a řady společností, které jej braly jako způsob 
jak jinou cestou oslovit svého zákazníka. A obje-

vily se také první pokusy jak přestat provozovat 
podcasting jako pouhou zábavu, ale naopak 
jako ziskový byznys.

K mikrofonu kamera
V průběhu vývoje podcastingu došlo také k do-
statečnému posunu v oblasti rychlosti připojení 
k internetu, které bylo (a někde je dodnes) 
limitující pro velikost výsledných souborů. To byl 

další impulz k tomu, aby se podcasting posunul 
dál – ke kameře. Proč mluvit do mikrofonu a být 
„neviditelný“, když můžete zazářit v celé své 
kráse? Samozřejmě, pro řadu podcasterů byla 
anonymita důležitější než nový formát. Přesto se 
videopodcasting stal stejně populární jako jeho 
předchůdce a řada tvůrců jej s velkou radostí 
začala využívat. 
Důležité pro tuto fázi nebylo jen limitující připo-
jení k internetu, ale dostupnost zařízení, která 
videocasty uměla přehrávat. Mám na mysli 
populární iPod, který umožňoval přehrávat video 
kdekoliv. Ovšem podcasting je multiplatformní, 
a i když se může zdát, že název jej úzce svazuje 
s iPodem, není tomu tak. Stačí, aby uživatel 
vlastnil zařízení, jež umí přehrávat video, a mohl 
podcasty sledovat například na displeji svého 
mobilního telefonu. A to je další bod pro podca-
sting, který stál za jeho úspěchem – obsah se 
stal mobilní, a to zcela přirozenou cestou, která 
nebyla vázána na zpravidla pomalé připojení 
k internetu. Audio a video podcasty se do 
mobilních zařízení nahrávají přímo z počítače, 
a tudíž není potřeba, aby iPody a podobné 
hračky měly stálé připojení k internetu (což se 
ovšem může za pár měsíců či let změnit).

Profesionálové i amatéři
Videopodcasty mají stejně jako podcasty dva 
druhy tvůrců – jedním jsou profesionálové, pro 
které je internet novou platformou, na které nabí-
zejí svůj obsah. Sem patří například běžná rádia, 
filmové společnosti, magazíny a firmy, které chtějí 
svůj web obohatit třeba o firemní video. Tato část 
obsahu se zpravidla vyznačuje profesionálním 
zpracováním a video, audio i scénář je dopředu 

pečlivě připraven. Druhým znakem je, že internet 
je většinou „pouze“ dalším místem, kde již dříve 
vytvořený obsah nachází uplatnění. Dále se dá 
mluvit o zaměření na širší cílovou skupinu a určité 
„odosobnění“ pramenící z faktu, že příprava 
vychází z určitých norem daných tvůrcem.
Druhou skupinou jsou casty připravené amatéry, 
které stejně jako blogy mají odlišné zpracování 
a uživatelé na nich zpravidla hledají i jiný obsah. 
Vyznačují se větším osobním zaujetím, amatériz-
mem a řekněme „lidskostí“. Svoboda a zaměření 
se na užší, respektive konkrétnější cílovou skupi-
nu posluchačů jsou hlavními znaky amatérského 
videopodcastu. Amatérský v tomto směru nutně 
neznamená, že je nekvalitně připraven. Spíše 
tento pojem má vytvořit asociaci se svobodu 
a vlastní kontrolou obsahu. 

Zisk, zisk, zisk
Ziskovost podcastingu probíhá v několika 
rovinách. Přístup k příjmům z podcastingu se 
zpravidla liší dle původního záměru proč podca-
sting provozovat. Pro řadu tvůrců je podcasting 
pouhým doplněním hlavního podnikání a funguje 
pouze jako rozšíření nabídky, která je pro cílovou 
skupinu zdarma a dává jim přidanou hodnotu, 
díky které se mohou v budoucnu rozhodnout 
využít jiných služeb tvůrce. To platí například 
o videocastu některých časopisů, které fungují 
jako stálá „příloha“ tištěného média, kterou 
mohou čtenáři zhlédnout na internetu. Obsahem 
takového podcastu jsou informace, které čtenáře 
zajímají, ale je to i další prostor pro reklamu, která 
může být zaměřena na vlastní magazín (podcast 
se přes různé agregátory může dostat k lidem, 
kteří časopis třeba vůbec neznají), tak například 
v podobě PR rozhovoru. 
Další formou monetizace je klasický způsob 
známý z blogů – textová reklama na webu 
– podcasty jsou v dnešní době nabízeny neje-
nom v té podobě, kdy dochází k jejich automatic-
kému stažení do počítače, ale uživatel si je může 
poslechnout/prohlédnout přímo na webu tvůrce. 
Tím pádem může být zasažen i textovou rekla-
mou, která se na webu nachází. Populární se 
staly i reklamní šoty na začátku pořadu. Než se 
posluchač dostane k samotnému pořadu, který 

si stáhl, musí si vyslechnout pár vteřin reklam. 
Podcasting nabízí poněkud jiný reklamní formát, 
neboť využívá tzv. Long Tail efektu. Zatímco 
klasická média se snaží oslovit co nejširší obec 
diváků, podcasting jde opačným směrem 
a naopak se zaměřuje na velice specifickou 
oblast posluchačů. Tato komunita může mít pro 
potenciální zájemce o reklamu mnohem větší 
cenu než oslovení půlky národa, neboť zasažení 

„cíle“ v podobě potenciálních konzumentů bývá 
100%. Důležitým faktem je i to, že takováto 
reklama není, respektive nemusí být vázána na 
konkrétní geografickou oblast – při prodeji zboží 
přes internet je vám vcelku jedno, zda si váš 
produkt koupí soused z vašeho domu či obyvatel 
Aljašky. Díky tomu může být i komunita s velice 
specifickými zájmy z obchodního hlediska 
velice zajímavá, neboť toto pojetí doslova 
nezná hranic, potřebuje jen jediné: společný 
dorozumívací jazyk.

Platící mají přednost
Samotnou kapitolu tvoří podcasty, které jsou pla-
cené. Přístup k nim je možný v několika rovinách 
– buď je nutné stát se za určitý poplatek členem, 
a mít tak přístup ke všem epizodám po dobu 
svého členství, nebo platit za jednotlivé díly. Autoři 
velice úspěšného podcastu Diggnation zkoušeli 
i jiný způsob monetizace – uživatel si za pár 
dolarů mohl aktuální epizodu prohlédnout hned 
po uvedení, neplatící diváci museli počkat pár 
dnů, než se stala zdarma dostupná pro všechny. 
Podcasty, které jsou zcela placené, se v drtivé 
většině vyznačují tím, že se jedná o profesionálně 
zpracovaný obsah, který s velkou pravděpodob-
ností existoval ještě před příchodem podcastu 
jako takového, a podcasting se stal pouze 
novou platformou, přes který jej lze prodávat. 
Sem patří především jazykové kurzy (uživatel si 

zaplatí kurz a každých pár dnů dostává novou 
lekci), specializovaná školení (počítačové kurzy 
a podobně) a pak zcela specifické služby, jež 
využívají mobilních zařízení pro prohlížení či 
poslouchání obsahu – třeba zmíněného iPodu. 
Například cestovatelé se mohou stát platícími 
členy podcastů fungujících jako průvodci po 
památkách. Před svou dovolenou v Praze si 
koupí a stáhnou audio či video průvodce do 
iPodu a při procházení mezi památkami poslou-
chají ve svém rodném jazyce výklad bez toho, 
že by museli následovat skutečného průvodce 
signalizujícího svou pozici zavřeným deštníkem 
nad hlavou. 
Podcasting jako formát může svým tvůrcům 
přinášet zisky, většinou se jedná o doprovodný 
způsob jak oslovit zákazníka a představit mu 
své služby či produkt neotřelým způsobem. 
V zahraničí tvůrci využívají efekt Long Tailu a do-
kážou investici do podcastingu získat zpět na 
reklamě, ovšem zde je důležité podotknout, že 
cílovou skupinou posluchačů jsou lidé hovořící 
anglicky. U nás podcasting pravidelně využívají 
rádia jako doplněk ke svému vysílání, objevila 
se i řada podcastů různé kvality, ovšem v drtivé 
většině jako doplněk stávájícího podnikání, 
nikoliv jako primární příjem. Podcasting se v na-
šich podmínkách stává spíše cestou k jinému 
cíli než cílem samotným. 

Jak to bude dál?
Hodně se mluví o lifecastingu – přímém přeno-
su vlastního života. Již nyní existují služby, které 
dokážou to, co natáčíte, naživo přenášet do 
internetu. Že by se podcasting dostal zpět na 
začátek a živým vysíláním začal 
v plné míře konkurovat rádiu 
a televizi, které před pár lety 
obešel s možností zhlédnutí 
obsahu kdykoliv? Nechme 
se překvapit, internet je 
přece místo tisíce 
možností.

Petr Mára, 

šéfredaktor serveru MujMac.cz 

Podcasting
– konkurence rádia i televize Podcasting se v našich podmínkách stává spí-

še cestou k jinému cíli než cílem samotným

PODCASTING ZMĚNIL POHLED NA MÉDIA. PŘINESL NOVÝ ZPŮSOB JAK ZÍSKÁVAT 
OBSAH Z INTERNETU. ZATÍMCO DO TÉ DOBY BYLI UŽIVATELÉ ZVYKLÍ SI PRO 
KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ SOUBOR ČI DOKUMENT DOKLIKAT NA CÍLOVOU WEBOVOU 
STRÁNKU, PODCASTING VYUŽIL FORMÁT RSS A UŽIVATELŮM STAČILO SE 
K ODBĚRU AUDIO ČI VIDEO OBSAHU PŘIHLÁSIT A ZÍSKÁVAT SVOU PRAVIDELNOU 
PORCI PODCASTU ZCELA AUTOMATICKY, BEZ NUTNOSTI JAKÉKOLIV AKCE. 

Mít vlastní podcast 
se v USA stalo stejně 
populární, jako psát si 
vlastní blog
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Přijíždí Autoshow 
Praha 2007

Největší motoristická výstavní 
přehlídka v hlavním městě se 

v tomto roce uskuteční již potři-
nácté. Za tu dobu si díky své stále 
stoupající úrovni vydobyla důvěru 
jak vystavovatelů, odborníků a zá-
stupců médií, tak i veřejnosti.

Svědčí o tom i čísla z loňské-
ho roku. Branami Výstaviště v Pra-
ze-Holešovicích prošlo celkem  
32 617 návštěvníků, kteří si pro-
hlédli  expozice 115 firem. Z nich se 
74 zú častnilo Autoshow a dalších 
41 partnerských výstav Transped/
Comma a Karavany, pořáda ných 
ve stejném termínu. Čistá výstavní 
plocha činila 14 247 m2. V národ-
ní výstavní premiéře se představilo 
26 exponátů.

Také v tomto roce bude Auto show 
Praha, jehož pořadatelem  je již  tra-  
dičně Incheba Praha spol. s r. o.,  
 spojeno s obvyklým  podzim ním
ter  mí    nem.  Začne 18.   a skon čí 
21. říj na, přičemž pro veřejnost 
bude, s výjimkou posledního dne, 
kdy se končí o hodinu dříve, otevřeno 

vždy od 9.30 do 18 hodin. Místem 
konání je opět areál holešovického 
Výstaviště s Průmyslo vým  palácem, 
Křižíkovými pavilony a přilehlou ven-
kovní plochou. 

Jádrem veletrhu je vlastní Auto-
show Praha, představující aktu-
ální novinky z oboru osobních 

a lehkých užitkových automobilů, 
automobilového designu, autodí-
lů, autopříslušenství a garážové 
techniky. Šíři záběru navíc dále 
umocňují specializované výsta-
vy. Car & Audio Show postihuje 
oblast audio a videosystémů, ko-
munikační a navigační techniky. 

Tuning & Racing se zaměřuje na 
individuální úpravy automobilů, do-
plňky a příslušenství. Allroad Show 
pak oslovuje příznivce vozů s poho-
nem 4x4 a všeho, co s tím souvisí. 

Souběžně s Autoshow Praha 
2007 rovněž proběhne výstava ná-
kladních automobilů, komunální tech-
niky, karavanů a služeb Transped/
Comma/Karavany.

Fenomén automobilismu ovládl 
současnou společnost. Jen v uply-
nulém roce bylo v České republice 
přihlášeno k provozu přes 124 000 
nových vozidel, přičemž podíl re-
gistrací v Praze činil 32 %. Pokud 
k tomu připočteme ještě Středočeský 
kraj, dostaneme se k číslu 45 %, 
tj. 55 800 automobilů! I proto bude 
Autoshow Praha 2007 lákavou pří-
ležitostí jak pro ty, kteří automobily 
prodávají, tak pro ty, kteří jsou 
jejich potenciálními zákazníky. 

Jsou věci, bez nichž si běh roku už nedovedeme dost dobře představit. 
Motoristé nejen z Prahy a jejího okolí se například už dlouho dopředu těší 
na další ročník veletrhu Autoshow Praha.

inzerce_189x142.5.indd   1 8/9/07   12:05:29 PM

Houby, kam se 
podíváš...

GASTRONOMIE

Kořeny našeho houbaření sahají do hluboké 
minulosti a jsou dány územím, které Slované 
kdysi osídlili. To bylo od nejstarších dob histo-
rickou křižovatkou, stěhovaly se přes ně celé 
národy, vedly se tu války, a to vše způsobilo, 
že domorodé obyvatelstvo utíkalo před divoký-
mi nájezdníky do lesů, kde bylo odkázáno na 
plody přírody – a tedy i na houby. 
Dlouholetá zkušenost upevňovala znalosti 
v rozlišování jedlých a nejedlých hub, a ty se 
pak dědily z pokolení na pokolení. A tak neje-
nom Češi a Slováci, ale také Poláci a zejména 
Rusové sbírají houby odnepaměti. 

Nevyužívaný ráj
Nejzachovalejší původní evropské lesy ve Skan-
dinávii jsou pravým houbařským rájem, vždyť 
se odhaduje, že jenom ve Finsku se ročně urodí 
více než 750 000 tun jedlých hub. Konzumuje 
je však jenom ruská menšina, jinak se sbírají 
pouze na vývoz, a to teprve v poslední době. 
Švédové ani Norové houby nejedí, Angličané je 
považují za prašivky a nazývají je toadstools (ža-
biny). S velkým despektem jsou ochotni vzít na 
milost ještě tak lanýže, popřípadě smrže. Přáteli 
volně rostoucích hub nejsou ani Belgičané či 
Nizozemci; obě země jsou však významnými 
producenty žampionů, a to zejména Nizozemci, 
kteří technologii jejich pěstování výrazně zmo-
dernizovali, takže v současnosti jsou uznávaný-
mi vývozci technologických celků a know-how 
pěstování žampionů. 
I Němci jsou většinou mykofobní, blízko k hou-
bám mají jen Bavoři. Ani Rakušané nejsou 
žádnými velkými sběrači hub. Je ovšem také 
pravda, že skromný zájem Rakušanů o houby 
může ovlivňovat platný zákon, že bez souhlasu 
majitele lesa jich nikdo nesmí nasbírat více jak 
dva kilogramy.

Pouze kilo, nejvíc dvě
Ještě přísnější je to v tomto směru ve Švýcar-
sku, kde také platí omezení na 1–2 kilogramy, 
různé kantony však vydávají třeba na 10 dnů 
v měsíci úplný zákaz sběru, jinde třeba ome-
zují sběr lišek či hřibů, další zvláštní omezení 
mohou vydávat i jednotlivé obce. Není divu, že 
Švýcaři tedy jezdí na houby raději do Francie, 
kde si mohou nasbírat jakékoliv množství. Také 
Italové chodí rádi na houby, přestože leckde 
musí platit za povolení ke sběru hub (opět 
značně omezený) dost vysoké poplatky. Asi se 
v nich ale moc nevyznají, protože otravy hou-
bami nejsou v Itálii žádnou výjimkou. Největšími 
houbaři na Pyrenejském poloostrově jsou 
Baskové, kteří mají k houbám stejně vřelý vztah 
jako Slované, stejně jako oni mají své myko-
logické společnosti, pořádají výstavy apod. 
Zajímavé ale je, že před všemi hřiby, ryzci či 
holubinkami dávají přednost čirůvce májovce, 
která je jasnou jedničkou jejich kuchyně.

Nejzachovalejší 
původní evropské lesy 
ve Skandinávii jsou 
pravým houbařským 
rájem – ve Finsku se 
ročně urodí více než 
750 000 tun jedlých hub

Nejdražší na světě
Ve francouzských lesích není o houby nouze, 
ale francouzský gurmán vyznává jen žampiony 
a lanýže. Nejvzácnějšími a zároveň i nejdražšími 

houbami na světě jsou lanýže, zejména z oblasti 
Périgord. ( U nás stojí 100g konzerva lanýžů 
1000–1500 Kč. )Tady se znalosti a zkušenosti 
s jejich pěstováním dědí z otce na syna a jsou 
střeženy víc než státní tajemství. Protože lanýže 
rostou pod zemí, k jejich sběru se používají 
speciálně vycvičení psi nebo ochočené divoké 
bachyně. Ty mají vyhledávání lanýžů přímo v krvi, 
protože jedna z aromatických složek houby 
jim připomíná pyžmový zápach, kterým kanci 
vyvolávají v samicích ochotu k pohlavnímu styku; 
sexuálně naladěná samice je pak schopna najít 

5–6 kilogramů lanýžů denně.
V Číně a v jihovýchodních teritoriích asijského 
kontinentu má pěstování hub tisíciletou tradici 
a houby jsou tu součástí téměř každého pokrmu. 
V Japonsku se ještě v nedávných dobách v době 
houbařské sezony konaly Slavnosti hub, které 
vždy zahajoval někdo z císařské rodiny. Indická 
kuchyně už houby také používá, ale v minulých 
dobách ten, kdo jedl houby, byl považován za 
stejného provinilce jako vrah brahmánů. 

Novodobí kovbojové
Australští přistěhovalci si s sebou nezapomněli 
přivézt tradiční anglosaskou nechuť k houbám, 
to na severoamerickém kontinentu konzumo-
vali houby už Indiáni. V posledních letech se tu 
dokonce staly výhodným byznysem, kdy jejich 
sběrači si dokážou denně vydělat téměř tisíc 
dolarů a celoroční obchod zaměřený hlavně na 
vývoz se prý pohybuje kolem 50 milionů. Není 
divu, že The New York Times už přinesl zprávy 
o přestřelkách mezi sběrači, které skončily i smrtí. 
Africký kontinent je z mykologického hlediska 
málo probádaný, v některých jeho oblastech však 
rostou hřiby, jejichž obvod klobouku měří 120 
cm a obvod nohy 45–50 cm. Není to žádná hou-
bařská latina, ale vědecky ověřená a fotograficky 
doložená skutečnost.                Ivan Veselý

Ve všech zemích, 
kde se sbírají houby, 
se také vykupují, přičemž 
podstatnou část výkupu tvoří houby 
uměle pěstované – především žampiony, 
hlíva ústřičná, ucho Jidášovo či šii-také 
(houževnatec jedlý). Byť evidence nemůže 
být přesná, v posledním desetiletí se 
v Evropě uvádí roční průměrná produkce 
77 000 tun s finančním objemem 262 
milionů eur (ten ale výrazně ovlivňuje 
především extrémně vysoká cena lanýžů 
vykupovaných hlavně ve Francii a Itálii, popř. 
ve Španělsku). Houby vykupují i některé 
specializované české firmy, a to nejen od 
velkopěstitelů, ale i od drobných sběratelů. 
Například firma MAGU Bohemia, s. r. o., ve 
Staňkově v červenci vykupovala kilogram 
čerstvých hřibů smrkových či borových 
za 120 Kč, lišek za 100 Kč a křemenáčů 
či kozáků za 30 Kč, kilo sušených hřibů I. 
jakosti za 450 Kč, II. jakosti za 350 Kč.

... sběrači v USA si 
dokážou denně vydělat 
téměř tisíc dolarů 
a celoroční obchod 
zaměřený hlavně na 
vývoz se prý pohybuje 
kolem 50 milionů...

JSME NÁRODEM 
HOUBAŘŮ! KONKURENCI 
MÁME V EVROPĚ 
RELATIVNĚ SLABOU, 
ZATO NA JINÝCH 
KONTINENTECH, 
ZEJMÉNA V ASII, 
ZDATNOU. NAŠTĚSTÍ 
VŠAK K PŘESTŘELKÁM 
MEZI SBĚRAČI U NÁS 
NEDOCHÁZÍ, HOUBAŘENÍ 
BEREME STÁLE JAKO 
KONÍČKA ČI PŘEDEHRU 
K DOBRÉ SMAŽENICI. 
PŘITOM JE TO TAKÉ 
VÝNOSNÝ BYZNYS...

ASIJSKÁ KUCHYNĚ: PEKINGSKÝ SALÁT
Rozpis: 50 g ucha Jidášova, 400 g kuřecího masa, 100 g hlávkového zelí, 100 g kapií, 
2 jablka, 50 g mandlí, 3 lžíce vína Šao-sing, 1 lžíce cukru, 1 lžička glutasolu, mletý 
zázvor, citron, sůl, salátové listy
Vychladlé uvařené kuřecí maso nakrájíme na nudličky, přidáme pokrájené kapie, oloupaná 
jablka, spařené houby a zelí (houby předem na deset minut namočíme). Vše promícháme 
a vlijeme zálivku z vína (můžeme nahradit portským), cukru, glutasolu, citronové šťávy, zázvoru 
a soli. Podáváme v miskách ozdobených salátovými listy posypané drcenými praženými 
mandlemi.

GASTRONOMIE

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



str. 62 str. 63září 07

Fo
to

: K
am

il 
Vo

d
ěr

a

Umělecké řemeslo spojil s vaším zámkem 
již císař Rudolf II. Jaké obory přispěly 
k atmosféře jeho nejoblíbenějšího ven-
kovského sídla? 
Z původní nádhery rudolfínského renesanční-
ho Brandýsa se bohužel nezachovalo mnoho. 
Brandýs i Stará Boleslav patřily po třicetileté válce 
k nejvíce postiženým městům v Čechách. Dílo 
válečné zkázy pak dokonali Švédové. Padly jim 
za oběť kratochvilné stavby v císařské zahradě, 
letohrádek a míčovna, ale také interiéry zámku. 
O jejich nádheře se dozvídáme z urbářů i ze 
svědectví Bohuslava Balbína. Ale i to málo, co 
přežilo, svědčí o výtvarné bohatosti a řemeslné 
zdatnosti tvůrců. Nesmíme zapomenout, že 
zámek Brandýs nad Labem byl jako sídlo pa-

novníků stavěn a přestavován mistry dvorského 
okruhu už od času Ferdinanda I. Umění zedníků 
je vepsáno do sgrafit, štukatérů do zdobených 

stropů rudolfínských kleneb reprezentačního 
patra. Krásu kachlových kamen či malovaných 
dřevěných stropů císařských pokojů druhého 

patra objevujeme v reliktech zásypů novodo-
bých podlah. Pozoruhodná práce kamenické 
huti Antonia Brocca naštěstí zůstala zachována 
alespoň v balustrádě zámecké zahrady. Na práci 
řemeslníků dohlíželi dvorní architekti – Aostali, 
Gargiolli, Filippi. Dokonce i slavný rod Miseroniů 
měl někde pod zámkem poblíž mlýna dílnu na 
broušení drahých kamenů, kterými uměl potěšit 
uměnímilovného císaře. 

Poslední rozsáhlejší, historizující úpravy 
se prováděly za vlastnictví velkého vědce, 
arcivévody toskánského, Ludvíka Salvátora. 
Která řemesla se tehdy nejvíce uplatnila?
Uměleckým poradcem arcivévody Ludvíka 
Salvátora Toskánského byl architekt a všestranný 

ŘEMESLA
ŘEMESLA

umělec Bedřich Wachsmann. Přestavba v duchu 
romantiky konce 19. století byla zaměřena na 
regotizaci zámku a návrat k etapě renesanční. 
Na věži, která byla zbavena barokní kopule 
Dientzenhoferovy, byla instalována střecha ve 
stylu holandské novorenesance, krytá polévanou 
keramickou taškou, skládanou v pětibarevném 
vzoru. Tato vynikající práce tesařů, keramiků 
a pokrývačů byla na více různých místech zámku 
v téže době doplněna pracemi kamenickými 
v podobě novogotických dveřních portálů a roz-
sáhlou truhlářskou výrobou dveří a parketových 
podlah. Wachsmann byl také autorem návrhů 
mobiliáře a některé novogotické kusy s krásným 
cínovaným kováním zůstaly na zámku podnes 
zachovány. Zajisté byl arcivévoda Ludvík Salvátor 
s Wachsmannovým pojetím a českou řemesl-
nou školou spokojen, protože i na jeho panství 
na ostrově Mallorka, kde se věnoval rozsáhlé 
rekonstrukci středověkého kláštera, nacházíme 
nádherné řemeslné dílo vytvořené pod Wachs-
mannovým dohledem a z Prahy dovezené.

Konfiskace habsburského majetku zna-
menala pro Brandýs konec dávné slávy. 
Jeho interiéry se proměnily v nájemní byty 
a kanceláře správy státních lesů. Co vedlo 
k nedávné obnově zámku?

Brandýský zámek a město Brandýs nad La-
bem měly vždy zvláštní, těsný vztah. Zámek 
stojí v centru obce a dal městu jméno. Císař 
Rudolf učinil Brandýs městem královským 
a komorním a tento statut byl po celá staletí 
pýchou jeho občanů. 
V závěrečných letech monarchie na zámku 
žil poslední císař Karel Habsburský a byl tu 
oblíbeným členem občanské společnosti 
města. Tyto historické svazky královského 
zámku a lidí, kteří tu žijí, jsou stále nějak 
v podvědomí. Tak se v roce 1995 obec, 
zastupitelé i veřejnost spontánně přihlá-
sili k odpovědnosti za znovuzrození této 
poničené a skoro zapomenuté renesanční 
památky a sídla panovníků.

Jakou úlohu hrál v obnově zámku váš 
vztah k umění a řemeslu?
Zcela zásadní. Po letech práce v kulturním 
managementu jsem se tehdy vrátil ke své 
staré zálibě, výtvarničině a dřevu. V malé 
firmě, spíše ateliéru, jsme vedle vlastního ná-
bytkového a interiérového designu pracovali 
na velmi specifických realizacích jak pro naše 
přední výtvarníky, tak pro milovníky klasiky 
a starožitností. Tady se protínala dovednost 
více řemesel a jejich skutečných mistrů 
– truhlářů, řezbáře, pasíře, kováře, kameníka, 
rámaře a pozlacovače, nástrojaře a modelá-
ře. Samozřejmě byli k dispozici také restau-
rátoři. Na brandýském zámku jsme pomáhali 
při některých opravách. Starosta města to 
delší dobu pozoroval a pak řekl, abych šel 
na zámek dělat – ale s celou odpovědností. 
Unikátní historie císařského sídla, kumšt, 
řemeslo, možnost dalšího studia i lákadlo 
konkrétní a potřebné práce převážily i nad 
silnou nechutí dělat obecního úředníka. 

V čem byly největší problémy při této 
náročné akci?
Největší problém je v pochopení – obsahu 
práce, jejího cíle a technologií. Na památ-
kovém objektu potřebujeme opravovat, po-

nechat vše původní v co největším možném 
rozsahu a nové činnosti přizpůsobit duchu 
místa a doby. Krása starého řemesla spočívá 
v jeho přirozenosti a účelnosti. Současní 
poctiví řemeslníci musí nejprve zapomenout 
na zkušenosti dneška. Truhláře, který by 
vyrobil záda skříně tak jako v baroku, dnešní 
zákazník nezaplatí a zedníka s kulatými rohy 
na vápennou maltu vyhodí. To ale nezna-
mená, že stačí fušeřina. Naopak. Znalost 
profese a pečlivost je podmínkou následo-
vání tehdejších mistrů. A práce musí bavit. 
Pokud to šlo, hledal jsem domácí řemeslníky 
ve městě, protože ti byli zakrátko pyšní na to, 
co dělají, a věděli, že jejich dobrá práce na 
zámku vydrží dalších tři sta let.

Jaká je v současné době podle vašeho 
názoru situace v řemeslných profesích při 
tak specifické činnosti, jakou je obnova 
památkových objektů?
Řemeslo je obecně v krizi. Působí tu komplex 
ekonomických příčin, mezinárodní trh práce, 
sériová výroba i obchod a vývoj technologií, ale 
zejména hodnotové orientace a způsob života, 
které se projevují ve vkusu i v názoru spotřebitelů. 
Klasický příběh: je módní mít nábytek z „masi-
vu“, což je strašný termín pro rostlé dřevo, ale: 
žádné suky, léta musí být rovnoběžná – a proč 
to u ústředního topení seschlo? A proč je to 
dražší než v obchodě? Obecné povědomí, či 
spíše nevědomí, ovlivňuje společenskou hodnotu 
profesí. Kolik lidí si dnes nechá ručně vázat knihu 
nebo autorsky zarámovat obraz, pokud už si 
nějaký koupí? Nejsem dostatečně informován 
o prob lematice odborného školství, vím jen, že 
řada učebních oborů mizí a mistři uměleckých 
řemesel nemají učně. Sama obnova památ-
kových objektů ale není neomezená a mezi 
restaurátorskými profesemi je spíše konkurence, 
takže doufejme, že kapacity pro opravy památek 
budou. Ale řemeslo přece není potřebné jen 
k opravám památek. Je součástí kulturního 
dědictví a v dějinách našeho národa je tradicí 
charakteristickou a zvláště významnou. Umění 
a řemeslo po staletí splývaly v jedno. Jejich 
oddělené vnímání v nové době vlastně oběma 
uškodilo. Obávám se, že z umění se stává 
nadstavba pro denní život nutně nepotřebná 

a řemeslo že bylo degradováno na jakési účelové 
zručnosti na nižším stupni vzdělanosti. Málo si 
uvědomujeme, že řemesla vysokého charakteru 
vyžadují především talent a tvůrčího ducha vedle 
množství obecných vědomostí i speciálních zna-
lostí. Možná že v budoucnosti přejde řada dalších 
řemesel do oblasti umění a budou vzácná. Jde 
o to, aby přežila dobu manažerů a zcela nezmi-
zela se svými vzory a poklady vědění. Všem, kteří 
pracují na jejich udržování a rozvoji, bude jednou 
přiznán velký historický dík. Dnes ale pro nás platí 
to oblíbené postřižinské: „Pane správče, musíte 
se víc snažit!“ 

PhDr. Miloslav Vlk, 

viceprezident sdružení

 pro umělecká řemesla Rudolfinea 

SOUČÁSTÍ KAŽDODENNÍHO 
ŽIVOTA V MINULOSTI BYLA 
NEJRŮZNĚJŠÍ ŘEMESLA. 
BEZ DOVEDNÝCH 
RUKOU ZEDNÍKŮ, 
KAMENÍKŮ, TESAŘŮ, 
ALE I ŠTUKATÉRŮ, 
ZÁMEČNÍKŮ, MALÍŘŮ 
A MNOHA JINÝCH MISTRŮ 
SVÉ PROFESE BY DNES 
NEJEN NESTÁLY NAŠE 
ZÁMKY, ALE NEVZNIKLY 
A NEUCHOVALY BY SE 
JEJICH BOHATÉ INTERIÉRY. 
JAKÝ JE PODÍL ŘEMESEL 
NA ZNOVUZROZENÍ 
BRANDÝSKÉHO 
CÍSAŘSKÉHO 
A KRÁLOVSKÉHO ZÁMKU, 
TO NÁM VYZRADIL 
PHDR. MILAN NOVÁK Z MÚ 
BRANDÝS NAD LABEM-
STARÁ BOLESLAV, ČLEN 
SDRUŽENÍ PRO UMĚLECKÁ 
ŘEMESLA RUDOLFINEA.

Bez mistrů by 
nebyly ani zámky

„Obávám se, že řemes-
lo je degradováno na 
jakési účelové zruč-
nosti na nižším stupni 
vzdělanosti.“ 

„Obecné povědomí, či spíše nevědomí, 
ovlivňuje společenskou hodnotu profesí.“
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Francouzský tygr
Začali téměř z ničeho. Svoji první pobočku 
otevřeli v Mérignacu v Bordeaux, nedaleko břehů 
Atlantského oceánu, které mají nejlepší podmínky 
pro surfování v celé Evropě. Jejich první klientelu 
tvořili zejména přátelé, díky své kvalitě a designu 
se však jejich produkty stávaly čím dál oblíbenější 
v rámci celé francouzské surfařské komunity. Trh 
byl přitom v té době již přesycený a dominovaly 
mu značky z Austrálie či USA. Oxbow se však 
dokázala prosadit i proti takovým gigantům jako 
Quicksilver, Rip Curl či O’Neill. Svou roli zde 
sehrál také francouzský nacionalizmus, protože 
Francouzi raději kupovali mladou francouzskou 
značku než značky anglosaské. Hlavním fakto-
rem úspěchu ale bylo, že se Oxbow dokázala 
odlišit od konkurence. A to designem, kvalitou 
výrobků, ale také šikovným marketingem. 

O krok před konkurencí
Už od uvedení první kolekce byl silnou stránkou 
společnosti design. Isabelle Cachot zavedla do 
surfařské módy nápadité střihy, odvážné barvy 
a nezvyklé materiály. Šlo o neokoukaný, avant-
gardní a originální styl, který surfařům imponoval. 
Oxbow si získala image průkopníka a inovátora 
a tento obraz si zachovává dodnes. Chce být 
vždy o krok před konkurencí, což se jí daří. Svojí 
řadou „Naturally Commited“ zavedla na trh ekolo-
gicky šetrné produkty a v souvislosti s tím začala 
organizovat úklid pláží po celém světě. Společně 
s výrobcem mobilních telefonů Sagem vytvořila 
projekt „My Oxbow by Sagem“, v rámci kterého 
přijde na trh mobilní telefon určený speciálně pro 
surfaře. Oxbow zkrátka neustále nachází volná 
místa na trhu a zaplňuje je svými inovacemi.

Surfaři pro surfaře
Společnost klade velký důraz na to, že svému 
oboru rozumí lépe než konkurence. Zatímco jiné 
firmy v oboru mají tendenci stále rozšiřovat pole 
své působnosti a záběr svých kolekcí, Oxbow si 
zakládá na své specializaci, jíž jsou boardingové 

sporty. Vytvořila si pověst firmy, jejíž produkty 
opravdu ocení lidé, kteří se v boardingových 
sportech vyznají. Už od svého založení sponzo-
ruje mnoho známých surfařů: Jasona Polakowa, 
Guerlaina Chicheritu a další. Nejvýznamnější je ale 
dlouhodobá spolupráce s legendou surfařských 
sportů Lairdem Hamiltonem, který je jejím hlav-
ním reklamním tahákem. Kromě sponzorování 

známých surfařů organizuje Oxbow také akce, 
které slouží k hledání mladých talentů. Tím si 
získala téměř kultovní pozici mezi surfařskou 
komunitou. 

Z Mérignacu až do USA
Z malé firmy ve Francii, založené dvěma 
nadšenci, se stal úspěšný řetězec s 35 
pobočkami po celém světě a ročním obratem 
65 milionů eur. Nejsilnější pozici má v Evropě, 
zejména v domovské Francii, ale důležitý je 
pro ni i asijský trh s pobočkami v Hong Kon-
gu, Malajsii a Japonsku. V tomto roce čeká 
značku Oxbow zásadní zkouška, neboť se na 
podzim chystá vstoupit na americký trh, který 
je v branži boardingových sportů nejtvrdší 
na světě. Začne otevřením dvou obchodů 
– jedním v Santa Monice a druhým na Havaji. 
Počítá se s tím, že důležitou roli při uvedení 
značky na trh sehraje právě surfař Laird Ha-
milton, který má za propagování značky získat 
až dvanáctiprocentní podíl v celé americké 
pobočce. Pokud Oxbow uplatní strategie, 
kterými si získala trhy v Evropě, lze očekávat, 
že v horizontu několika let bude značka jedním 
z klíčových hráčů i v USA.

Když Fabrice Valéri a Isabelle Cachot začínali, 
považovala je řada jejich kamarádů a kolegů 
za blázny. Prosadit se v módě na tak přeplně-
ném trhu – to je přece nesmysl! Dokázali, že 
prostor pro úspěch stále existuje – chce to jen 
myslet jinak a dívat se jinak než ostatní. A pak 
to zkusit, třeba to vyjde. Dobrá vlna vás pak 
nemusí nést jen při surfování...

pšt

PAN ÚSPĚŠNÝ

PŘÍBĚH OXBOW JE JAKO 
Z NOVODOBÉ POHÁDKY. 
V ROCE 1985 NAPADLO 
MLADÝ FRANCOUZSKÝ PÁR 
ZALOŽIT FIRMU, KTERÁ 
BY SE ZAMĚŘOVALA NA 
PRODEJ SURFAŘSKÉ MÓDY. 
JEDNALO SE O NADŠENÉHO 
SURFAŘE FABRICE 
VALÉRIHO A ZAČÍNAJÍCÍ 
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKU 
ISABELLE CACHOT. 

Surfařská pohádka 
O úspěšné vlně...

Laird Hamilton, hlavní 
reklamní tahák firmy 
a nejslavnější surfař na 
velkých vlnách
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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.

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.

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.

Zaměstnanecké 
benefity a daně

Autor: Ivan Macháček
Počet stran: 132
Vazba: brožovaná
ISBN 978-80-7357-275-4
Cena: 210 Kč 
Vydalo nakladatelství 
ASPI, a. s., www.aspi.cz

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných 
zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pra-
covněprávních předpisů, tak zejména z hledis-
ka daňového řešení těchto benefitů na straně 
zaměstnance a na straně zaměstnavatele. 
Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování 
zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na 
penzijní připojištění a na soukromé životní pojiš-
tění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje 
zaměstnanců, poskytování manažerského 
automobilu, poskytování vyšších cestovních 
náhrad, různých nepeněžitých darů a za-
městnaneckých půjček, poskytování dopravy 
zaměstnancům a bezplatného přechodného 
ubytování zaměstnanců.

Korespondence 
a její úprava podle 
nových norem

Autor: Václav Šťastný
Počet stran: 140
ISBN 978-80-7357-270-9
Cena: 165 Kč
Vydalo nakladatelství 
ASPI, a. s., www.aspi.cz

Autor srozumitelným způsobem podává 
široký výklad úpravy psaní dopisů, e-mailů, 
faxů, vnitřních sdělení a další korespondence. 
Věnuje se jak psaní textovým editorem, tak 
na psacích strojích. Publikace přináší řadu 
příkladů – úředního dopisu, dopisu osobního, 
soukromého, pozdravné adresy, pozvánky, 
uvádí různé typy oslovení a rozloučení, výňatky 
z korespondenčního protokolu. Je určena 
především všem firmám, podnikům a úřadům, 
které věnují významnou pozornost zpracování 
svých písemností. Užitečné podněty v ní 
jistě najde i čtenář k napsání dopisu nikoli 
pracovního. Kniha je přehledně členěna do 10 
kapitol a doplněna o 4 samostatné přílohy. Text 
knihy vychází z autorovy dlouhodobé praxe 
odborného konzultanta a lektora společenských 
věd. Je zcela v souladu s novými normami, 
včetně nejčerstvější, vydané v dubnu roku 2007.
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listopad
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Rozhovor 
s Michalem Horáčkem, 
jedním z nejbohatších Čechů, který úspěšně 
vybudoval a posléze velmi dobře prodal sázkovou 
společnost Fortuna. 

Zákulisí mezinárodního 
lobbingu

Jak vytvořit dobrou restauraci
Zatím žádná z našich restaurací nezískala 
„michelinské“ ohodnocení. Máme naději? 

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.

aneb, jak se dají prosazovat firemní zájmy 
v rámci Evropské unie, přiblíží Pavel Telička.
 

Když se řekne Kaizen

Vše pro podporu
podnikání

Hospodářská komora České republiky, 

Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, 

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

Podpora exportu: 
Mezinárodní vztahy – podnikatelské 
mise českých firem do zahraničí, setkání 
zahraničních podnikatelů s jejich potenciálními 
partnery v ČR a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace:
Komplexní a kvalifikované poradenské služby 
v otázkách Evropské unie a poskytování infor-
mací podnikům na požadavky jednotného trhu 
EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání 
členů Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do 
Irska, zajištění služeb CEBRE – České podnika-
telské reprezentace při EU v Bruselu.
Služby celní a certifikační:
Ověřování a vystavování dokumentů pro 
mezinárodní obchod, certifikáty, ATA karnety, 
konzulární legalizace a superlegalizace, systém 
CLA IQ.
Služby právní a legislativní:
Poradenské a konzultační služby, předkládání 
vyjádření a odborných stanovisek, osvědčení 
o skutečnostech v právních vztazích v mez-
inárodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání:
Spolupráce se státní správou na změnách 
v odborném a dalším vzdělávání, program 
Akademie řemesel a služeb Hospodářské 
komory České republiky, podpora systémových 
změn pro zlepšení podmínek rozvoje lidských 
zdrojů ve společnostech, projektová činnost 
v oblasti podpory vzdělávání ve společnostech, 
zpracování standardů kvalifikací a typových 
pozic, poradenství ve vzdělávání.
Informační servis:
Komora.cz – měsíčník o podnikání a pro pod-
nikatele; Aktuality – aktuální zprávy z komo-
rové sítě zveřejňované na www. komora.cz; 
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy 
Hospodářské komory České republiky a další 
zájemce; Monitoring tisku – denní přehled 
informací o aktivitách komorové sítě pub-
likovaných v médiích.
Projekt Informační místa 
pro podnikatele:
Hospodářská komora České republiky reali-
zuje 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 podnikatelské praxe jsou na 
všech informačních místech pro podnikatele 
k dostání oborové příručky o podnikání 
v jednotlivých živnostech a další informační 
balíčky. Prostřednictvím informačních míst 
pro podnikatele se nabízejí komerční služby 
např. e-Aukce a Příručka pro oblast životního 
prostředí.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČESKÉ REPUBLIKY VÁM NABÍZÍ NEJŠIRŠÍ ŠKÁLU 
SLUŽEB PRO PODPORU PODNIKÁNÍ

o japonské filozofii cesty k úspěchu a efektivitě, 
která se stále více objevuje i v evropském prostředí.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
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