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Rozhodčí soud

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. 

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

A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

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

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

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, 

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

sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 

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

sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 

zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů 

a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do 

vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo 

dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní 

moci a stává se vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva 

z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více 

než 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 

zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 

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

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

přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 

zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 

ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních 

sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší 

než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; 

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

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

pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete 

zaplatit až pětinásobek. 

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího 

soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 

s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu 

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

je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit 

na internetu i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA 

CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY 

MAJETKOVÉ POVAHY:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 

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

rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

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

v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 

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

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 

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

ruském, anglickém: německém a francouzském.

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

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

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

nápojem ruských carů na straně 48. Hodně 

našich lidí má spojeno Rusko s komunistic-

kým režimem a jeho arogancí v době oku-

pace Československa, vodkou a Kremlem. 

u mnoha našich lidí vítězí představa, že Rusko 

je spojeno s nadměrnou konzumací alkoholu 

a nejlépe vodky... Je to mýtus. Na nedávném 

Investičním fóru v Soči věnovaném přípravě 

výstavby Zimních OH 2014 bylo vidět zcela 

jiné Rusko. Se svými projekty se prezentovaly 

ruské národní vlády jednotlivých gubernií, ale 

i mnoho soukromých stavebních společností 

z Ruska. Ministři financí, průmyslu a obchodu 

a další potvrdili připravenost investovat do 

infrastruktury v Soči a Polaně (zimní středisko 

pro ZOH) finanční prostředky ve výši 22 mld. 

USD. Na rozdíl od ČR je Rusko v pořádání 

OH naprosto jednotné. Rpzhodně už to není 

země vodky. Mladí intelektuálové a bohatí Ru-

sové aplikují západní prostředí, metody řízení 

podniků a mezinárodního obchodu do ruských 

podmínek. Silná ekonomika jim současně 

umožňuje investovat do nových výrobních 

závodů v různých sférách spotřebního zboží, 

ale i strojírenství, stavebnictví a automobilo-

vého prostředí. Když k tomu ještě přičteme 

potenciál leteckého, kosmického a vojenského 

průmyslu, roste v Evropě nový gigant. 

Naše malá republika a podnikatelské prostředí 

se musí těmto vlivům přizpůsobit a kvalitními 

službami přilákat i ruské podnikatele. Očeká-

vám, že do 10 let bude Česká republika tvořit 

logistické a inovační centrum pro Evropu, a to 

na oba směry – západní i východní – a tak pro 

začátek bych vřele doporučil rozhovor s Pav-

lem Teličkou na straně 26 i článek Jak jednat 

s Rusy na straně 50. 

Ing. Petr Síleš,

generální ředitel a místopředseda 

představenstva Fatra, a. s., 

předseda představenstva KHK Zlínského kraje,

člen představenstva HK ČR

jako zástupce podnikatelské obce a aktivní 

pracovník v komorovém životě shledávám 

časopis Komora jako prestižní, ve kterém má 

každý podnikatelský subjekt možnost publiko-

vat své názory, zkušenosti a myšlenky. 

V tomto čísle mne zaujalo více článků, zaměřil 

bych se však na materiály věnované Rusku. 

V Rusku totiž působím v obchodním a výrob-

ním životě od roku 1992 a myslím si, že tento 

region byl dlouhodobě ze strany českých 

politických a podnikatelských stran opomíjen.

Nejdříve bych chtěl reagovat na materiál Za 
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Důvěra podnikatelů vzrostla o půl bodu, 

důvěra spotřebitelů je nižší o 0,7 bodu.

Očekává se zlepšení 

ekonomické situace

V průmyslu zůstalo zachováno příznivé 

hodnocení celkové ekonomické situace. 

Většina respondentů očekává neměn-

nost poptávky. Hodnocení zahraniční 

poptávky se mírně zvýšilo. Zásoby se 

podle mínění respondentů nezměnily. 

Pro příští tři měsíce očekávají dotázaní 

růst výroby při neměnném vývoji za-

městnanosti. Pro příští tři a šest měsíců 

se očekává zlepšení ekonomické situa-

ce. Saldo indikátoru důvěry v průmyslu 

se meziměsíčně snížilo o 0,3 bodu, 

meziročně je o čtyři body vyšší.

Ve stavebnictví zůstalo hodnocení 

ekonomické situace meziměsíčně beze 

změn. Hodnocení celkové poptávky se 

snížilo. Pro příští tři měsíce předpoklá-

dají dotázaní zrychlení stavební činnosti 

a stále počítají s růstem zaměstnanosti. 

Zajištění práce zakázkami odhadují 

na 8,3 měsíce. Očekávání pro příští 

tři měsíce jsou horší než v srpnu, pro 

příštích šest měsíců jsou lepší. Saldo 

indikátoru důvěry se meziměsíčně snížilo 

o půl bodu a je o sedm bodů nižší než 

v září loňského roku. Tehdy indikátor 

dosáhl nejvyšší hodnoty ve své historii. 

Obchodníci hodnotí současnou ekono-

mickou situaci lépe než v srpnu. Podle 

jejich mínění se zásoby v září zvýšily. 

Očekávání pro příští tři i šest měsíců se 

oproti srpnu zhoršila. Celkově se saldo 

indikátoru důvěry z nejvyšší hodnoty 

v jeho historii (srpen letošního roku) 

snížilo v září o 1,3 bodu. V meziročním 

srovnání je o 6,7 bodu vyšší

Vyšší hodnocení poptávky

Ve vybraných odvětvích služeb se hod-

nocení současné ekonomické situace 

v září mírně zvýšilo. Vyšší je i hodnocení 

poptávky. Její očekávání pro příští tři 

měsíce jsou nepatrně horší než v srpnu. 

Očekávání ekonomické situace pro příští 

tři i šest měsíců jsou lepší než v srpnu. 

Celkově se saldo indikátoru důvěry opro-

ti minulému měsíci zvýšilo o 1,3 bodu, 

ale je o čtyři body nižší než před rokem.

zkz

Veřejné zakázky jsou důležitou 

součástí podnikatelského prostře-

dí. Přinášejí však s sebou zároveň 

nutnost obstát ve výběrových 

řízeních a poté samozřejmě v sou-

činné kooperaci se zadavatelem.

Projekt věnovaný této problematice z Operační-

ho programu Rozvoj lidských zdrojů řídí Okresní 

hospodářská komora Mladá Boleslav. Projekt 

Rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti veřejných 

zakázek ve Středočeském kraji patří do priority 

Rozvoj celoživotního učení.

Důraz na e-learning

Stručným obsahem projektu je podpora a rozvoj 

vzdělávacích kapacit v oblasti zadávání veřej-

ných zakázek ve Středočeském kraji. Záměrem 

projektu je prostřednictvím realizace navržených 

aktivit zlepšit také následně kvalitu vztahů mezi 

zadavateli a uchazeči o veřejné zakázky, a tím 

pádem také zvýšit úspory na obou stranách pro-

cesu veřejných zakázek. Projekt chce podpořit 

přístupy k dalšímu vzdělávání vytvořením kom-

binované formy prezenčních e-learningových me-

tod vzdělávání. Vytvořená, otestovaná a finálně 

zpracovaná e-learningová podoba vzdělávacího 

modulu bude k dispozici na informačním portálu 

www.verejna-zakazka.cz v uživatelsky přátelské 

formě tak, aby byla přístupná co největšímu 

počtu zájemců.

Poptávka po vzdělávání

Projekt reaguje na konkrétní poptávku po 

vzdělávání v dané oblasti na Mladoboleslavsku 

a obecně v celém Středočeském kraji. Plánova-

né vzdělávací aktivity v projektu zahrnují využití 

progresivních forem a technik vzdělávání (e-lear-

ning), včetně šíření příkladů úspěšné praxe. Cí-

lem projektu je vytvoření vzdělávacího programu 

na základě požadavků Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách a jeho pilotní testování, 

které bude probíhat postupně ve dvou etapách. 

Vytvořený produkt, zejména jeho e-learningová 

verze, bude nabídnut dalším cca 600 osobám 

z celého území Středočeského kraje. Úspěšní 

absolventi vzdělávacího programu získají osvěd-

čení o absolvování vzdělávacího programu.

Kontakt pro další informace: 

Iva Kolínská, OHK Mladá Boleslav, Staroměstské 

náměstí 150, Mladá Boleslav, tel.: 326 722 411, 

602 162 881, e-mail: sekretariat@ohkmb.cz

Jak lépe obstát 
ve veřejných 
zakázkách

ČÍSLO MĚSÍCE:
Taková byla v roce 2006 

průměrná hodinová mzda 

v České republice. Je sice 

výrazně nižší než v zemích 

západní Evropy, ale vyšší než 

ve většině států, které do unie 

vstoupily od roku 2004.

Zdroj. ČSÚ

109 Kč

DŮVĚRA V DOMÁCÍ EKONOMIKU 
V PODNIKATELSKÝCH KRUZÍCH V ZÁŘÍ 
LETOŠNÍHO ROKU MEZIROČNĚ MÍRNĚ VZROSTLA. 
SALDO SOUHRNNÉHO INDIKÁTORU DŮVĚRY JE 
PODLE ZKOUMÁNÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO 
ÚŘADU O 0,2 BODU VYŠŠÍ.

Důvěra 
podnikatelů 
v ekonomiku 
se zvýšila

AKTUALITY

Zrušme 
investiční 
pobídky!

Zářijové zasedání představenstva Hospodářské 
komory ČR přijalo usnesení, kterým vyzvalo 
ministra průmyslu a obchodu Martina Římana ke 
zrušení investičních pobídek v České republice. 
Tento návrh jsem k hlasování plénu předložil 
s plným vědomím všech důsledků, které by zrušení 
pobídek České republice přineslo.

Jsem přesvědčen, že riziko poškození českých 

firem je příliš vysoké, než abychom mohli dále 

akceptovat poskytování této formy státní pod-

pory. Důvodů je několik, od vytváření nerovností 

v konkurenčním prostředí, a tím deformováním 

trhu, až po jeden z nejaktuálnějších problémů, 

který v posledních měsících trápí české firmy 

napříč obory i regiony, a tím je nedostatek 

pracovních sil. Požadavek Hospodářské komory 

ČR jsem konzultoval také s premiérem Mirkem 

Topolánkem, který naši výzvu podpořil. I ministr 

průmyslu a obchodu označil již v minulosti in-

vestiční pobídky za nesystémové opatření, vyjá-

dřil však obavu, že k jejich zrušení v poslanecké 

sněmovně bude chybět politická podpora. 

Pobídky už nejsou žádnoucí

Jakkoli pobídky svého času přispěly k posílení 

přílivu zahraničního kapitálu do Česka, je nyní 

zřejmé, že jejich další ovlivňování naší ekonomi-

ky není žádoucí a v jistých oblastech dokonce 

škodlivé. Selektivní podpora určená jen úzké 

skupině vyvolených zvýhodňuje většinou velké 

zahraniční firmy, kterým jsou poskytovány 

jednoznačné tržní výhody. Systém politiky 

podpor nerespektuje postavení menších firem 

v reálné ekonomice, přitom statistické údaje 

ukazují, že právě tento sektor začíná upadat na 

úkor rozvoje velkých firem. HK ČR dlouhodobě 

upozorňuje na nešvar investičních pobídek 

související s vytvářením nových pracovních míst, 

která se zaplňují za cenu odlivu zaměstnanců ze 

stávajících firem v regionu. Pro mnohé zaměst-

navatele se stal příchod investora do regionu 

noční můrou, pro některé naplněnou hrozbou, 

s níž se musí těžce vyrovnávat. Pracovní pozice 

vytvářené pomocí investičních pobídek naplňují 

lidé z jiných firem. Nedostatek pracovních sil 

přitom představuje jedno z nejvýznamnějších 

rizik dalšího rozvoje české ekonomiky. Nevidím 

důvod podporovat tvorbu pracovních míst u in-

vestorů, kteří dnes navíc zaměstnávají ve svých 

závodech až z poloviny cizince. Podle Analýzy 

investičních pobídek, kterou vypracovala Vysoká 

škola ekonomická v Praze, dosahují náklady na 

vytvoření jednoho pracovního místa prostřed-

nictvím pobídek průměrně 1,6 milionu korun. 

Značně tak převyšují náklady na tvorbu nových 

pracovních míst bez těchto státem poskytnu-

tých výhod. 

V České republice je přeinvestováno

Analýza VŠE také poukazuje na to, že investiční 

pobídky v tuzemsku směřovaly nejčastěji do 

Prahy a Středočeského kraje, tedy do regionů 

s nejvyšším hrubým domácím produktem na 

obyvatele. Jeden z deklarovaných cílů pobídek, 

a to zmenšování rozdílů hospodářské vyspělosti 

mezi nejrozvinutějšími a nejzaostalejšími regiony, 

tak nemohl být naplněn. 

V České republice je přeinvestováno. Chybí nám 

kvalifikovaná pracovní síla. Pro další významné 

investory zde není příliš prostoru. Je na čase 

udělat z českého hospodářství podnikatelsky 

atraktivní oblast použitím jiných prostředků, než 

jsou investiční pobídky. Česko by se mělo vydat 

cestou motivující k dalšímu rozvoji ekonomiky, 

jako je snižování daní, zjednodušení právního 

prostředí, posílení právních jistot a vyhovující 

infrastruktury a celkového zatraktivnění podnika-

telského klimatu.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Nevidím důvod podporovat tvorbu pracovních míst u investorů, 

kteří dnes zaměstnávají ve svých závodech až z poloviny cizince

SLOVO PREZIDENTA

Chybí nám kvalifiko-
vaná pracovní síla. 
Pro další významné 
investory zde není 
příliš prostoru
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Právě na zvyšování produktivity firem zaváděním 

moderních metod řízení a systematickým vzdě-

láváním zaměstnanců je zaměřen aktuální projekt 

společnosti KadeL Data servis, spol. s r. o. 

Cílem je zvýšit informovanost managementu 

firem a podnikatelů Plzeňského a sousedících 

krajů v oblasti aktuálních a efektivních metod 

řízení organizací. Narozdíl od řady podobných 

kurzů či školení, které se soustředí spíše na 

teoretickou oblast, je jedním z hlavních cílů tohoto 

projektu praktická příprava řídících pracovníků na 

zavedení moderních metod do praxe.

Procesní pohled řízení organizace

Management získá na odborných seminářích 

přehled o výhodách jednotlivých metod, zvláštní 

důraz je kladen na procesní pohled řízení 

organizace. Kurzy jsou zaměřeny na osvojování 

znalostí z oblasti analýzy, návrhu a implementace 

procesních modelů, formou praktických příkladů 

a projektových studií se frekventanti seznámí 

s přínosy procesního řízení v praxi. Účastníci 

obdrží informační systém sloužící k podpoře elek-

tronické komunikace ve firmě. Součástí projektu 

je také soubor odborných praktických kurzů 

zaměřených na nadstandardní využití nástrojů 

MS Office.

Kurzy zdarma

Aby byla zajištěna vysoká odbornost seminářů 

a objektivní pohled na problematiku, rozhodli 

jsme se zajistit pro účastníky kombinaci našich 

kurzů, tj. kurzů pořádaných společností KadeL 

Data servis společně s kurzy vytvořenými a pořá-

danými pražskou společností Xeos, s. r. o., která 

se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 

Projekt je určen pro zaměstnance, zaměstnava-

tele, zájemce o zahájení podnikání z Plzeňského 

a sousedících krajů. V rámci projektu zdarma 

(účastník hradí pouze zápisné 154,50 Kč na kurzy 

MS Office a 202,50 Kč na manažerské kurzy) 

nabízíme následující kurzy: Aktuální přístupy 

k řízení organizace (1 den), Řízení obchod-

ních procesů (3 dny), Modelování procesů 

(3 dny), Efektivní tvorba profesionálních do-

kumentů v MS Word (1 den), Nadstandardní 

využití a tvorba aplikací v MS Excel (1 den).

Informace, termíny kurzů a registrační formulář 

najdete na portálu projektu www.kadel.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Nové efektivní 
vzdělávací kurzy
ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY A ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH 

METOD ŘÍZENÍ JE ALFOU I OMEGOU ÚSPĚCHU 

SOUČASNÝCH FIREM. STÁLE VÍCE PLATÍ, ŽE LIDÉ JSOU 

KLÍČ: LIDÉ VZDĚLANÍ A VYSOCE INFORMOVANÍ.

KOMORA POMÁHÁ

Poradenský servis Hospodářské komory se 

dostává stále více do podvědomí českých 

podnikatelů. HK ČR se snaží o jeho maximální 

propagaci, zaměřenou především na lidi, kteří 

o podnikání teprve uvažují. Podnikatelských 

nováčků přibývá a jejich dotazy se pracovníci 

InMP snaží řešit co nejoperativněji a nejkom-

plexněji. Stejně jako dotazy zkušených podnika-

telů. Otázky v poslední době nejčastěji směřují 

na možnosti zafinancování malého a středního 

byznysu: start-upu i rozvoje fungující firmy.

Dotace na zřízení okrasné školky

Kristina Krejčí z Olomoucka přišla s nápadem otevřít 

kombinovanou živnost zaměřenou na zahrádkářské 

služby. Chce prodávat zahradnický materiál a rostliny 

a zároveň vykonávat zahradnickou činnost. Dosud 

ovšem nepodnikala. „K rozjetí firmy potřebuji určitý ka-

pitál. Něco jsem slyšela o možnostech dotací, rovněž 

jsem uvažovala o zvýhodněné podnikatelské půjčce,“ 

říká paní Krejčí, která proto vyplnila elektronický formu-

lář kanceláře InMP v Olomouci. „Dostala jsem seznam 

všech dotací, které se vztahují k mému záměru. Bylo 

mi doporučeno zkusit dotační programy ministerstva 

zemědělství a také program rozvoje venkova. V jeho 

rámci bude podporován rozvoj drobných podniků 

v malých obcích.“ Podle instrukcí olomoucké kancelá-

ře InMP nyní paní Kristina připravuje potřebné žádosti.

Zázemí pro řemeslo

Jaroslav Skuhravý patří k předním českým umělec-

kým restaurátorům. Jeho firma pravidelně opra-

vuje vitráže v katedrále sv. Víta a dalších vzácných 

památek, má však nedostatečné zázemí – přízemí 

rodinné chalupy. „V létě jsem se zúčastnil prezentace 

českých šperků a bižuterie v Kanadě a tam jsem se 

seznámil s panem Ing. Oskarem Mužíčkem, ředi-

telem okresní HK v Jablonci,“ prozrazuje umělecký 

řemeslník. „Řekl jsem mu, že bych rád vylepšil pod-

mínky pro výrobu a zaměstnance.“ Po návratu do 

ČR pan Skuhravý navštívil kancelář InMP v Jablonci. 

Rada zněla: využít zvýhodněný úvěr s tříprocentní 

úrokovou sazbou v rámci podpůrného programu 

Progres. „S podáním žádosti počkám na nový rok, 

kdy dokončíme všechny zakázky.“          mik

SLOVO MĚSÍCE:

Absurdita 
roku

Podnikáme s InMPV Česku chybějí 
vyučenci 
i vysokoškoláci

„Pokud si chce Česká republika udržet 

svou pozici na evropském trhu prá-

ce, musí investovat do pomaturitního 

studia, celoživotního vzdělávání, výuky 

jazyků. S levnou pracovní silou nevy-

stačí, protože i v rámci Evropské unie 

jsou dnes státy, které mají pracovní 

sílu levnější,“ uvedl předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fischer. 

Vycházel z poznatků Analýzy trhu práce 

2000 až 2006, kterou vypracoval jeho 

úřad. Z hlediska mezinárodního srovnání je 

průměrná hodinová mzda v tuzemsku (109 

korun v roce 2006) sice výrazně nižší než 

v zemích západní Evropy, ale vyšší než ve 

většině států, které do unie vstoupily od roku 

2004. Z analýzy ČSÚ vyplývá, že Česko 

= stát středoškoláků. Podíl populace ve 

věku 20 až 24 let s ukončeným alespoň 

vyšším středním vzděláním (absolventi 

středních škol, učilišť, vyšších odborných 

a vysokých škol) je nejvyšší ze všech člen-

ských států Evropské unie. V tuzemsku činí 

91,8 procenta, v EU 27 je 77,8 procenta. 

Podrobnější rozbor této velké skupiny však 

už tak přívětivé informace nedává. Podni-

katelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek 

kvalifikované vyučené pracovní síly a ab-

solventů technických oborů. Podle zjištění 

statistiků Česko neoplývá vysokoškolsky 

vzdělanými pracovníky vůbec. Přestože 

se podíl absolventů vysokých škol včetně 

vyšších odborných zvyšuje, Česko stále 

podstatně zaostává za ostatními státy unie. 

Stejná situace je i pokud jde o schopnost 

zaměstnanců zapojovat se do dalšího 

vzdělávání. Česká republika zaostává 

i z hlediska možností zvyšování kvalifikace 

pracujících. Podíl 25 až 64letých účastnících 

nějaké formy vzdělávání byl vloni zhruba na 

polovině průměru zemí EU 15. Z porovnání 

ukazatelů Eurostatu o průměrném počtu 

cizích jazyků, které se žáci v jednotlivých 

zemích učí, vyplývá, že Česko je jednou ze 

tří zemí EU, kde se žáci na základním stupni 

učí jen jeden cizí jazyk.

Cz

NA RESTRUKTURALIZACI 
VINAŘSTVÍ BUDE 
VÍC PENĚZ

Evropská komise přiznala Česku dal-

ších 309 tisíc euro na restrukturalizaci 

vinařského sektoru. Je to více než 

desetiprocentní nárůst proti původní-

mu návrhu.

Tuzemští vinaři se průměrným podílem 

finančních prostředků na celkovou plochu 

vinic (cca 166 euro na hektar) dostali 

podle ministerstva zemědělství na první 

místo ze všech členských států Evropské 

unie. Celková částka vyčleněná na pro-

jekty činí téměř 3,2 milionu euro.

Portugalsko si polepšilo o pět procent, 

Španělsko o téměř čtyři procenta, Maďar-

sko o 2,6 procenta. Pro srovnání k našim 

průměrným 166 euro na hektar: Rakous-

ko dosáhlo 128,3 euro na hektar a unijní 

průměr představuje 127,7 eura na hektar.

Vinaři mohou čerpat na své projekty až 

75 procent, respektive v metropoli ma-

ximálně 50 procent celkových nákladů. 

Získané prostředky pomohou zvýšení 

konkurenceschopnosti českého a morav-

ského vinařství, což je podle ministerstva 

zemědělství v souladu s cíli právě projed-

návané reformy sektoru vína.

hk

Projekt Absurdita roku 2007 se blíží do finále. Česko 

bude již za tři týdny znát nejabsurdnější podnikatelskou 

povinnost vůči státu a úřadům. Hlasujte i vy na webo-

vých stránkách www.firmaroku.cz.

Pro vyšší kvalitu 
turistického průmyslu

Proto snad v žádném 

jiném odvětví nejsou 

tak vysoké nároky jako 

právě v cestovním 

ruchu. A právě o prob-

lematice vzdělávání 

v cestovním ruchu 

jsme hovořili s Pavlem 

Víchem, manažerem 

probíhajících vzdělávacích projektů z firmy 

eFact Jablonec (www.efact.cz), která jejich rea-

lizaci zajišťuje pro Asociaci českých cestovních 

kanceláří a agentur.

Jaké jsou zkušenosti z dosavadního průbě-

hu projektu? 

Zkušenosti z regionů ukazují, že úroveň služeb 

a nejen těch, ale i personálu, je různá – např. 

regiony sousedící s Německem jsou z hlediska 

kvality na tom lépe než regiony ostatní. Vzdělává-

ní je zaměřeno do různých okruhů – marketing, 

komunikace se zákazníky, reklama a propaga-

ce. Získané vědomosti jsou procvičovány na 

simulačním software – bez nadsázky lze tvrdit, že 

naplňujeme Komenského heslo „škola hrou“. 

Kde kursy probíhají?

Jedná se celorepublikový projekt, takže jezdíme 

s kursy za jednotlivými účastníky do krajských 

měst. A nejen to, nezaměřujeme se pouze na 

dovednosti podporující prodej. Máme připra-

ven i e-learningový kurz jazykového vzdělávání 

zacílený na terminologii využívanou v turistickém 

průmyslu. Jednoduchou a přehlednou formou 

výukového CD tak mohou pracovníci z firem 

působících i v návazných oborech zdokonalovat 

své jazykové schopnosti v AJ, NJ a FJ. Na závěr 

mohou obdržet i certifikát o úspěšném absolvo-

vání jednotlivých kurzů. Rovněž získávají možnost 

využívat oborový portál www.procestovky.cz. 

Na které skupiny v turistickém průmyslu se 

zaměřujete?

Projekt byl původně určen pouze pro podporu 

konkurenceschopnosti cestovních kanceláří 

a agentur. Ale to je velmi krátkozraké, bez 

kvality v dalších oblastech cestovního ruchu 

vyjde práce cestovek vniveč. Proto je nyní 

projekt určen i pro pracovníky firem, které 

podnikají v cestovním ruchu – není důležité, 

zda se jedná o cestovku, hotely, restaurace, 

sportovní či rekreační areály nebo o doplňkové 

služby v cestovním ruchu jako např. půjčovny, 

kempinky apod. (Více informaci čtenáři nalez-

nou na www.marketingajazykyvcr.cz.) 

Kde jste získal svou kvalifikaci na řízení tak 

rozsáhlého projetu ? 

Spoluorganizuji prostřednictvím hospodářské 

komory destinační management v Libereckém 

kraji. Získal jsem tak přímou odezvu, v čem 

jsou v turistickém průmyslu slabiny. Doufám, že 

prostřednictvím projektu AČCKA i dalších aktivit 

se podaří zvýšit kvalitu cestovního ruchu v České 

republice.         ar

Vzdělávání v profesní oblasti cestovního ruchu je nikdy nekončící proces. 

Jednak přicházejí stále noví lidé a objevují se nové trendy či technologie, 

jednak v žádném jiném oboru nedochází tak výrazně k migraci zákazníků. 
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Vloni bylo na 52. V rámci unijních zemí se 

pohybuje na konci pelotonu. „Umístění Čes-

ké republiky na třetí pozici od konce mezi 

zeměmi Evropské unie by pro naši politickou 

reprezentaci mělo být bezmála poplašnou 

zprávou. Pokud i takové země jako Sloven-

sko či Estonsko skončily daleko před námi, 

pak je jasné, že s podmínkami vytvářený-

mi pro firmy není u nás něco v pořádku,“ 

komentoval zprávu Světové banky prezident 

Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Estonsko vzorem

Právě Estonsko by podle něho mohlo být 

pro nás vzorem. „Jde o stát, který vstupoval 

do EU ve stejném termínu, měl podobné 

výchozí podmínky a na rozdíl od nás se 

dokázal velice dobře vyrovnat se všemi 

požadavky evropské legislativy a vybudovat 

přitom takové podnikatelské klima, které 

přispívá k rozvoji firem,“ řekl Drábek. Naproti 

tomu Česká republika neustále bojuje s by-

rokratickým molochem. „Podnikatelé fungují 

v administrativně zapleveleném prostředí 

a prodírají se řadou informačních povinností 

a množstvím předpisů,“ podotkl prezident 

HK ČR. 

Největší brzdy podnikání

Světová banka označila za největší brzdy 

podnikání v České republice komplikované 

daňové zákony a pomalé soudy. Tuzemští 

podnikatelé, kteří chtějí dostát svým daňo-

vým povinnostem, na to spotřebují dvakrát 

více času než jejich kolegové v západní 

Evropě. V daňovém žebříčku tak Česko 

skončilo na 113. místě a o mnoho lépe si 

nevede ani pokud jde o konkurzy firem (108. 

příčka), i když tady si polepšila. Vloni byla 

v oblasti konkurzní regulace 113. na světě. 

Průměrná doba konkurzního řízení byla více 

než devět let, jedna z nejdelších na světě. 

Za poslední rok se zkrátila o třetinu, ale i tak 

je více než dvojnásobná než ve kterékoliv 

jiné vyspělé zemi a více než dvojnásobná 

oproti průměru balkánských zemí.

Velká pozornost se v minulosti věnovala 

době potřebné k založení firmy. V posledních 

dvou letech se v České republice zkrátila 

ze čtyřiceti na sedmnáct dní. Přesto Česku 

patří 91. místo v žebříčku sledujícím tento 

ukazatel. V unii má horší podmínky pro 

založení firmy jen Polsko a Řecko. Na vině je 

opět množství procedur, které musí podnika-

tel podstoupit. Přesto lze říci, že založit firmu 

je dnes v Česku jednodušší, než ji zlikvido-

vat. V Evropě se nejlépe podniká v Dánsku 

(celkově 5. příčka), Británii (6. příčka) a Irsku 

(8. příčka). Všechny severské země se vešly 

do první patnáctky. Z nových členských zemí 

má z hlediska potřeb firem nejlepší zákony 

Estonsko (17. příčka), Lotyšsko (22. příčka) 

a Litva (26. příčka). Slovensko se v této 

kategorii umístilo na 32. pozici.

Přebujelá administrativa

Přemíra úřednického aparátu je problém, 

který trvá. Podle představitelů HK ČR doká-

Nedávná konference 

„Jazyky a podnikání“ 

kromě jiného konstato-

vala, že pouhá znalost 

angličtiny k podnikání 

nestačí. 

Jazykové znalosti v ob-

lasti podnikání jsou však 

velmi přínosné a naopak 

neznalost cizích jazyků 

vede v podnikání ke ztrá-

tám. V současné době 

se na světě učí anglicky 

cca 2 miliardy lidí. Ale 

stále vzrůstá poptávka 

i po ostatních jazycích 

– francouzštině, němčině, 

španělštině, němčině, ale 

také čínštině, arabštině 

a urdštině. Na konferenci 

vzniklo i Obchodní fórum 

o mnohojazyčnosti (Busi-

ness Forum on Multilin-

gualism), které bude zjiš-

ťovat, jak nejlépe znalost 

jazyků využít pro získání 

co nejlepších obchodních 

výsledků. 

zpr

Obchodní 
fórum 
o mnoho-
jazyčnosti

„Podnikání v České republice nejvíce brzdí 

komplikované daňové zákony a pomalé soudy.“

PŘESTOŽE ČESKÁ REPUBLIKA PATŘÍ MEZI 21 ZEMÍ, KTERÉ VLONI 

PŘIJALY TŘI A VÍCE REFOREM, POKUD JDE O PŘÍZNIVÉ PODNIKA-

TELSKÉ PROSTŘEDÍ, OPĚT SI POHORŠILA. VE ZPRÁVĚ SVĚTOVÉ 

BANKY (SB), KTERÁ KAŽDOROČNĚ POROVNÁVÁ PODMÍNKY PRO 

PODNIKÁNÍ VE 178 ZEMÍCH SVĚTA, PATŘÍ ČESKU 56. PŘÍČKA. 

Podnikatelské 
klima v Česku 
se zhoršilo

KOMORA POMÁHÁ

že přebujelá administrativa přebít i pozitiva 

reformních kroků. 

Proto se Hospodářská komora České 

republiky neustále snaží na skutečnost, že 

byrokracie je v tuzemsku mnohem více, než 

je zdrávo, upozorňovat. 

„Máme již dva roky analýzu úřadu vlády, 

která mapuje tento stav v plné šíři, kroky 

k nápravě jsou však až na výjimky velmi 

pomalé. 

Odhaduji, že pokud bychom dokázali 

přistupovat k nápravě konstruktivně, věcně 

a hbitěji, například tempo růstu hrubého 

domácího produktu by mohlo být letos mezi 

osmi až devíti procenty,“ uvedl prezident 

Hospodářské komory České republiky. Za 

nejnutnější označil snižování administrativy 

a zjednodušování právních předpisů.
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PARTA VYVÁŽENÝCH TALENTŮ

Fortunu jste založil se třemi společníky, je 

podnikání ve skupině výhoda?

Své partnery jsem znal z předchozích let ze 

závodiště ve Velké Chuchli. Víceméně jsem 

věděl, co od nich mohu očekávat. A totéž věděli 

oni o mně. Nadto byl každý z nás čtyř úplně 

jiný než ostatní... Každý mohl tedy vložit něco 

jedinečného.

Jak jste si ve firmě rozdělili role?

Já byl vizionář. Ten, který říkal: a teď půjdeme do 

Polska! Kolega Bouma si zase osvojil ekonomic-

ké vnímání, přestože původní profesí je vyučený 

kuchař. Jirka Balcar, tehdy požární technik, je 

zase velmi neodbytný; když mu někdo říkal, že 

jeho požadavkům nemůže vyjít vstříc, zůstal se-

dět a tvrdil, že určitě bude moci, jen co si znovu 

poslechne jeho výklad situace. A Pepa Kurka? 

Ten je zase podle mého soudu jedinečný book-

maker. Střízlivě odhaduji, že nejlepší na světě.

Kterou ze svých schopností využije nej-

lepší bookmaker na světě při podnikání 

v Čechách?

Bookmaker musí posoudit pravděpodobnost 

věcí. Sázka je událost předem nejistého vý-

sledku. Je nejistý pro všechny, ale někdo má 

lepší schopnost než jiní stanovit jeho správnou 

pravděpodobnost. Sázet na výsledky dostihů 

nebo sportovních zápasů je podobné, jako 

když hrajete na burze. Tam odhadujete, jestli 

například ČEZ nebo Exxon bude zvyšovat svůj 

obrat a zisk, a stane se tím pádem mocnější, 

výdělečnější, a proto atraktivnější společnos-

tí. Může se to stát, nebo také ne. A to uměl 

Pepa Kurka geniálně posoudit u sportovních 

událostí. U dostihů, fotbalu, tenisu... Mimo-

chodem, když Fortuna skončila, se sázením 

nepřestal. Stal se takovým postrachem 

sázkových kanceláří, že o jeho sázky naprosto 

ztratily zájem. Proto musel sázet jménem 

jiných lidí.Teď má, tuším, zhruba pětatřicátý 

alias... Z toho je zřejmé, jak svých schopností 

mohl použít pro rozvoj Fortuny. 

Firemní 
občan 
Michal 
Horáček

PRO MICHALA HORÁČKA JE SKUTEČNÝM 

JMÉNEM SVATÉHO MIKULÁŠE „PENTA“. PRÁVĚ 

NA DOBRODĚJŮV SVÁTEK TOTIŽ V ROCE 2004 

KOUPILA TATO SLOVENSKO-ČESKÁ INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOST SÁZKOVOU KANCELÁŘ FORTUNA, 

KTEROU O ČTRNÁCT LET DŘÍVE SPOLU SE TŘEMI 

SPOLEČNÍKY ZALOŽIL A OD TÉ DOBY VEDL. 

A ODHADOVANÝCH 2,4 MILIARDY KORUN SE 

NEPOCHYBNĚ DÁ POVAŽOVAT ZA NADÍLKU, NA 

KTEROU SE SNADNO NEZAPOMÍNÁ...

Řada spolumajitelů firem se postupně 

rozhádá, třeba kvůli vizi do budoucna nebo 

pro peníze, jejich firma se rozdělí, rozpad-

ne. Vy jste nikdy podobné problémy neměli. 

Kdo byl mezi vámi, vyváženými talenty, tím 

arbitrem?

Pochopte, že my jsme vyrůstali ve společnosti 

hazardních hráčů. Nepíšou se tu žádná potvr-

zení, žádné smlouvy. Vyřčené slovo je ovšem 

posvátné. Kdo důvěru zklame, už si nezahraje 

– a hráč si nic jiného, než hrát, nepřeje. To platí 

obecně, nadto je ovšem podstatné tohle: svého 

partnera nikdy nezradíte, hráč by řekl „neposa-

díte do luftbalónu“. A právě tohle v polistopa-

dovém podnikatelském prostředí, nekřtěném 

náročnou hráčskou etikou, neplatilo. Nebe deva-

desátých let nad Českem bylo plné luftbalónů. 

Jaký byl počáteční vklad vás společníků do 

firmy?

Pohyboval se v řádech statisíců korun na osobu. 

Byl to tenkrát balík, naštěstí se tehdy ovšem 

ještě mohlo vkládat jako součást – mám pocit, 

že to byla třetina – kapitálu nepeněžní formou 

tzv. know how. Start kapitalismu v Čechách byl 

docela vlídný. Na začátku přesto musíte udělat 

tak masivní investice, že na ně nemáte. A proto-

že my se chtěli rozvíjet rychleji, než se potenciální 

konkurence mohla rozkoukat, museli jsme si 

v počátcích podnikání obstarat i půjčky. 

Trendem v počátcích podnikání u nás bylo 

dluhy spíše nesplácet. Jak na tom s place-

ním dluhů byla Fortuna?

To říkáte svatou pravdu: mnozí tehdy založili 

firmu, to dobré z ní posléze vyvedli na nějakou 

jinou a tu původní, tedy toho dlužníka, ne-

chali zkrachovat. Jenže tohle by na dostizích 

v Chuchli nikdy nefungovalo – už proto jsme své 

dluhy poctivě spláceli. V bankovních kruzích to 

viděli jako raritní jev – my totiž platili dokonce 

v předstihu, protože úroky nebyly nízké. Vždycky 

jsme ctili pravidla; dost možná nás někdo mohl 

považovat za blázny, jenže řeknu vám – při-

nejmenším později, při prodeji firmy, jsme tu 

dobrou historii zhodnotili.

V mnoha firmách opravdu stačilo přijít s pri-

vatizačním projektem, co jste si do vašeho 

podniku na zelené louce přinesli vy?

Vzali jsme svůj nápad a kompetence. O sázení 

a sázkách jsme něco věděli. Snažili jsme se to, 

co jsme za bolševika dělali z logiky věci v polostí-

nu, vyvést jako normální firmu.

Bylo to obtížné?

Pro nás nesmírně. Neměli jsme zkušenosti. 

Ale kdo ví, jestli by nám k něčemu byly – zá-

kony a nové vyhlášky zákonodárci chrlili jeden 

za druhým, ne všichni úředníci byli schopni je 

vůbec vstřebat. Každý si je proto vykládal jinak. 

Například styk s příslušnými finančními úřady byl 

nejednou doslova tragikomický.

Nebyl problém spíš v tom, že ani jeden 

z vás čtyř ve Fortuně nebyl ekonom? 

Jeví se vám to možná tak, že textař s kuchařem 

a hasičem šli podnikat, a proti nim stáli ekono-

mové. Jenže tehdy to bylo úplně jedno. Držitel 

titulu inženýra ekonomie třeba z roku 1976 měl 

nastudovánu „ekonomii“ socialismu – a ta byla 

tehdy už mrtvá, ať tomu třeba stínový ministr 

socialistů Jiří Havel dosud neuvěřil. Všichni jsme 

proto začínali od nuly. Kromě pár lidí, kteří přijeli 

se vzděláním na zahraničních univerzitách, ale ti 

zase naráželi na prostředí, jemuž nerozuměli. Na 

síť zvláštních konexí, která tu fungovala a funguje 

stále. 

ŽÁDNÍ KOSTLIVCI VE SKŘÍNI

Jak v tom ale textař s kuchařem, matema-

tikem a neodbytným požárním technikem 

dokázali pohádkově zbohatnout?

Nikdy jsme nešli na hranici zákona. Byli jsme 

vychováni v Chuchli a jak říká Bob Dylan: 

Kdo chce žít mimo zákon, musí být poctivý! 

A ta poctivost se nám nakonec vyplatila, když 

jsme firmu prodávali. Žádný kostlivec ve skříni. 

Nabyvatelé firmu prošli – co prošli, pručmuchali 

za pomoci daňových a účetních expertů, kteří by 

na žádnou vějičku neskočili, a ve finále prohlá-

sili: Ano, tohle můžeme koupit! Takže se nám 

ji podařilo prodat za velmi slušnou cenu. Jsem 

přesvědčený, že heslo „poctivost se vyplácí“ není 
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Vzpomínám si na ten moment úplně přesně. 

Manželka řídila, seděl jsem vedle ní a přečetl 

jí zprávu nahlas. Bylo to v květnu 2005. Svítilo 

tehdy slunko. A svítilo by, i kdyby bylo pod mra-

kem... oba dva jsme v té chvíli cítili osvobození.

Bylo to jen pro pocit zbavení se závazku 

nebo kvůli nastartování jiné etapy života?

Najednou jsme věděli, že spolu můžeme 

jezdit po světě. Já mohu studovat, moje žena 

nebude trpět záchvaty mého podnikatelského 

přepracování. Budeme si číst a ještě mít čas si 

o přečteném povídat. I já se budu moci bavit 

s dětmi. Navíc jsme za Fortunu dostali takovou 

sumu, která nám, a předpokládám, že i našim 

vnukům, přinejmenším zajistí život bez zásad-

ních existenčních starostí. 

ŠLECHTA SE TAKÉ VYVINULA 

Z HRDLOŘEZŮ

Nebrali vás za srdce ani zaměstnanci 

Fortuny?

Vždyť Fortuna nekončila... ale jo, byla to hořká 

pilulka. Sestavili jsme postupem let kvalitní tým, 

ale povinností nabyvatele společnosti není stejné 

lidi zaměstnat. A vy už předem tušíte, že někteří 

z vašich zaměstnanců jim vyhovovat nebudou. 

Noví majitelé si přivedou vlastní lidi, jiné typy 

osobností. Nemohl jsem nikomu zaručit, že po 

patnácti letech práce pro Fortunu bude mít defi-

nitivu i v nové společnosti. A také se to nestalo. 

Nemůžete s tím ale vůbec nic dělat, vždyť vaše 

už ta firma není. Proto si říkám, že jsem alespoň 

většině z našich zaměstnanců dal patnáct let 

dobrých příjmů a možnost pracovat podle 

svého. Ti nejlepší nebyli v naší firmě jen pouhými 

plniči rozkazů.

Dnes se pohybujete především na akade-

mické půdě, jak vidíte svět podnikání v naší 

zemi s odstupem?

Víte, hodně se to mění v čase. Legislativní 

rámce podnikání jsou dnes daleko čitelnější, 

než v roce 1990, hodně much už se přece jen 

vychytalo. Nebo: dříve tu nikdo neuměl anglicky, 

nenašla jste tady lidi, kteří by se zahraničními 

partnery byli schopni komunikovat na přijatelné 

úrovni. Chlapi, kteří si na sebe dali Pitralon, byli 

považováni za zženštilé typy. Pokud někdo 

z nich použil dokonce kolínskou, platil za 

homosexuála. Dnes se kulturní návyky očividně 

prohlubují. V oblékání, vzdělání, chování, vývoj 

je v mnoha ohledech dramatický. Vždycky to 

přirovnávám k české šlechtě. Vyvinula se přece 

z obyčejných hrdlořezů. Ti bojovali za svého 

knížete, a pokud vyhráli, dostali možnost ovládat 

jisté uzemí. Jejich děti se časem naučili latinsky, 

německy, postupem doby se stali elitou. Nikdo 

ale už nemluvil o tom, že jejich předky byli 

normální darebáci. A v případě podnikání u nás 

je to podobné. Velký třesk už bývá takový. Ti 

razantní postoupí dopředu, a na okolnosti toho 

postupu se postupně zapomene. Pro mne 

osobně by nicméně taková naděje na zapomně-

ní dobrá nebyla, já chci za své činy ručit třeba 

i před těmi, kteří se narodí za pět set let.

Nikdy jste netoužil vytvořit značku, kterou 

třeba předáte dětem a ona přetrvá po 

generace?

Mým cílem nikdy nebylo podnikání. Jen mi to 

nabídla historická příležitost. Víte, po revoluci 

jsem napsal knížku Jak pukaly ledy. Pomohla mi 

i finančně, měl jsem potom co vložit do Fortuny. 

Daleko dříve jsem tedy psal, než by mě napadlo 

podnikání. Poctivě jsem se psaní věnoval. 

Právě teď mě oslovilo jedno nakladatelství, že 

moje kniha je vlastně jediný autentický deník 

z té doby. Chtějí ji znovu vydat, protože děti, 

které se tehdy narodily, dorůstají do dospělosti 

a stávají se voliči. Řekli mi, ať mou knihu někdo 

opatří předmluvou, že ji znovu vydají. Napadlo 

mě, že jediný člověk, který ji může doporučit, je 

Václav Havel. Zašel jsem za ním a on okamžitě, 

vlastní rukou, napsal do mé knihy předmluvu. 

Potěšilo mě, že právě Václav Havel jí dává své 

dobrozdání. Nemusel, nic jsem mu za to nedal. 

A právě to, mnohem spíš než sázková kancelář, 

je věc, která je pro mne značkou, na jakou se 

ptáte. Něco, co bez rozpaků mohu předat svým 

dětem. 

Máte rád peníze?

Mám je rád. Dokážu si ale uvědomit, že je to jen 

prostředek, nikoli cíl. Peníze zvýší vaše šance 

na šťastnější život. Nezaručí vám, že bude svítit 

slunce, nebo že zrovna potkáte velkou lásku. 

Ubydou vám ale existenční starosti, které vás 

postupně mohou vysát. Dnes už nemusím dělat 

věci, které mě netěší. Peníze mi daly možnost 

vystudovat na denním studiu náročnou školu. 

Při zaměstnání bych ji nezvládl. Každému proto 

radím: vydělejte co nejvíc. Zákonně, odveďte 

z toho daně, zaplaťte něco navíc jako dobrý 

firemní občan, ale ty peníze, co vám zbydou, si 

potom musíte umět užít!

Dnes působíte na burze, stále v sobě cítíte 

potřebu riskovat?

Všechno, co se pohybuje, v sobě přece má 

riziko. Úplně všechno. Jediné, co se nepohybu-

je, je mrtvola. Kdo nic neriskuje, je tedy mrtvý. 

Každý z nás vlastně stále riskuje. Už tím, že 

přejdete přes ulici, riskujete svůj život. Tím, že 

žádný blábol adresovaný naivkům, ale že platí 

a funguje.

Kdysi jste řekl, že člověk, který podniká, 

má být nejen občanem České republiky, 

ale také firemním občanem. Kdo je firemní 

občan?

Pojem firemní občan jsem se naučil vnímat 

v době studií ve Spojených státech. V roce 1984 

jsem tam s jedenácti mladými novináři z různých 

zemí světa strávil celý rok. Dozvěděl jsem se tam 

i to, že nestačí platit jen daně podle zákona, ale 

musíte také dávat něco navíc. Komunita, v níž 

působíte, vás musí mít ráda. Pokud vás bude 

mít ráda, půjde k vám nakupovat. Jestli vás ale 

nenávidí, protože jako firemní občan maximálně 

zamořujete vzduch a jinak z vás nic moc není, 

jste namydlení. Každá korporace si proto musí 

všímat potřeb a příání lidí z těch komunit, v nichž 

působí. Fortuna to tak dělala, já se o to staral, 

a kluci moji vizi nikdy nezpochybňovali.

Podle jakého klíče jste vybíral, kam svou 

pomoc firemního občana nasměrujete?

Zajímaly mě konkrétní příběhy. Napíše vám třeba 

kvadruplegik, jehož pojí se skutečným světem jen 

počítač, který může obsluhovat prostřednictvím 

brčka, jež si dá do pusy. Pro toho člověka je to 

naprosto zásadní věc. A stojí padesát tisíc korun. 

Pomohli jsme mu už proto, že jinde se pomoci 

nedovolal. Jindy nám napsala holka, že dostala 

Bolzanovu cenu, svůj talent ale chce dále zúročit, 

a to studiem v USA. Na to jí peníze nedá nikdo 

– stát tedy sotva – než právě vnímavý firemní 

občan... Fortuna jí pomohla, ačkoli osobně jsem ji 

ani neznal. Nebo vozíčkář potřeboval přispět pe-

nězi na svého asistenta... A tak dále. Ale vždycky 

šlo o velmi osobní příběhy konkrétních lidí. 

Kdo z vás čtyř společníků se nakonec roz-

hodl, že firemními občany už nebudete?

Dokud byla firma, byl i firemní občan. Rozhodnutí 

o jejím prodeji pak náleželo každému z nás čtyř, 

inspirace ovšem přišla ode mne. Kolegy jsem 

musel o tom kroku hodně přesvědčovat. Obvykle 

firmu můžete prodat za šest nebo šest a půl ná-

sobku toho, kolik vyděláte za rok. Mohl jsem tedy 

počkat dalších šest a půl let, zkasírovat peníze 

a teprve potom podnik prodat. Ale finanční hle-

disko není a nesmí být v životě to jediné. Protože 

kdyby bylo, nebyl by to skutečný život – říkám já.

Pro mnoho lidí je finanční hledisko přesto 

vůbec nejdůležitější. Jaké hledisko ctíte vy?

I pro mne je důležité, a to velice. Říkám jen, že 

jsou i jiná – a ta se v určité chvíli mohou stát 

důležitějšími. Pokud jsem se měl spolupodílet na 

zodpovědnosti za podnik, který ve třech zemích, 

a tedy i ve třech různých legislativních prostře-

dích, zaměstnává tři a půl tisíce lidí, vyžadovalo 

to od každého z nás vzrůstající úsilí. A já už jistou 

dobu cítil, že je toho úsilí – ačkoli přinášelo mate-

riální bohatství – tolik, že brání bohatému životu.

Znamená to, že už jste cítil tendenci věnovat 

své úsilí jinam?

Nesmírně jsem toužil po studiu! Snad si ani ne-

umíte představit, jak moc jsem si přál absolvovat 

vysokou školu, kde se už neučily komunistické 

plky, ale otevíral se celý nádherný a vzrušující svět 

idejí ... Vysvětloval jsem kolegům, že také oni 

by si jistě dovedli představit naplnění svých snů, 

které museli pořád odsouvat. Nakonec mě, jak je 

vidět, akceptovali.

Fortuna je přece jenom kus vašeho života. 

Vnímal jste okamžik jejího prodeje jenom 

pragmaticky, nebo jej člověk vnímá i s jistou 

emocí?

Chvíle prodeje Fortuny byla úžasná. Všechno 

připravíte, půl roku se účastníte složitých jednání 

s lidmi z celého světa. A nakonec vyberete 

správného kupce. V našem případě takového, 

který vám nejen dá peníze, ale je schopen dát 

je v hotovosti. A na to ne všichni byli připravení. 

Penta se nám zdála být naší představě nejblíž, 

a to i proto, že to přece jen byli krajané. A oka-

mžik podpisu smlouvy? Asi třičtvrtě hodiny jsme 

se v jednom kuse podepisovali. Takové hory 

papírů měla naše smlouva o prodeji společnosti. 

Dobré bylo tohle: Nejen my, ale i naši partneři 

došli k přesvědčení, že udělali dobrý kšeft. To je 

moc důležité – aby se obě strany smlouvy mohly 

i po letech ohlédnout a říct „dobře jsme udělali“. 

Nebude-li tomu tak, nebyl to dobrý obchod... 

Ale: Nejdůležitější chvíle celého prodeje stejně 

přijde až s okamžikem, kdy dostanete zprávu, že 

peníze jsou na kontě. Do té doby se to, buďme 

na zemi, nepočítá.

Kdy jste získal definitivní jistotu, že se to 

počítá? 

Když mi šéf akce, Ing. Klápště z Patrie, poslal 

textovou zprávu, že peníze dorazily na účet. 

se mnou děláte rozhovor, riskujete, že když ze 

mne mnoho nevypadne, získáte pocit, že jste 

promarnila svůj čas. V životě stále uzavíráme 

nějaké sázky. Já jen uzavírám ty, které považuji 

za vysoké.

Alena Veselá

patří k nejúspěšnějším 
podnikatelům v Čechách. 
Po revoluci s kolegy založil 
sázkovou kancelář Fortuna, 
kterou se jim později 
podařilo úspěšně prodat. 
Je ženatý, otec dvou dětí. 
Jeho žena je novinářka, syn 
Filip přednáší na Univerzitě 
Karlově starohebrejštinu 
a klasickou řečtinu, dcera 
Ruth studuje operní zpěv na 
konzervatoři. M. Horáček 
nesnáší nedochvilnost 
a kopr. Miluje riziko.

Michal Horáček (55)
„Já chci za své činy 

ručit třeba i před těmi, 

kteří se narodí za pět 

set let.“

Nemohl jsem nikomu zaručit, že po patnácti letech práce 

pro Fortunu bude mít definitivu i v nové společnosti 
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svým občanům, které stát pomalu přestává 

trestat za úspěch vyššími odvody.

Pravda ovšem je, že cesta k takové výši 

příjmu, při které se omezení daňové progrese 

projeví nejvíc, je poměrně dlouhá. První a asi 

nejčastější otázkou tudíž zřejmě je: vyplatí se 

mi odejít z práce a ztratit tak jistotu zaměstna-

neckého poměru?

Od švarcsystému k „sobě“

Mnoho firem odstartovalo tak, že jejich 

budoucí majitelé začali pracovat externě pro 

svého stávajícího zaměstnavatele. V práci se 

setkávali s potenciálními klienty a dalšími zají-

mavými lidmi. Z této sítě kontaktů pak čas od 

času přijde nabídka přejít do jiného zaměstnání 

nebo, a to možná častěji, nabídka na pomoc 

při jednorázovém projektu. Jakmile je takových 

nabídek víc, je čas zamyslet se nad tím, jestli 

by se nevyplatilo začít se zabývat jenom jimi.

Odpověď může být pro každého jiná 

a faktem je, že na zmiňovaném průzkumu 

Eurostatu má velký podíl i nucený švar-

csystém, ve kterém firmy nechávají své 

zaměstnance pracovat na živnostenský list, 

a přenášejí tak na ně velkou část svého 

podnikatelského rizika a zodpovědnosti. 

Na druhou stranu řada lidí se pro práci na 

živnostenský list rozhoduje sama.

Co je k tomu motivuje? Především růst eko-

nomiky a fakt, že v mnoha profesích převy-

šuje poptávka po odbornících nabídku. Díky 

tomu stále větší počet lidí nachází odvahu 

vsadit na vlastní schopnosti a zodpovědnost. 

A to i formou práce na živnostenský list pro 

jednoho zaměstnavatele, protože díky celé 

řadě různých odpočitatelných položek a slev 

na dani jim po zdanění může na účtech zbýt 

i výrazně víc prostředků než při klasickém 

zaměstnaneckém poměru.

Kořeny devadesátých let

Češi začali objevovat krásy drobného podni-

kání zejména ve druhé polovině devadesátých 

let. Zatímco stoupal počet nezaměstnaných, 

zvyšovaly se i počty malých a středních podni-

ků, ale hlavně drobných. Problémy ekonomiky 

kolem roku 1997–1998 tedy zřejmě motivovaly 

řadu lidí k tomu, aby začali podnikat na vlastní 

zodpovědnost.

Dnes se podíl malých a středních podniků na 

účetní přidané hodnotě přibližuje 60 % celkové 

přidané hodnoty podniků v nefinančním sekto-

ru. Úctyhodné číslo! Malí i střední podnikatelé, 

a opět zvláště ti drobní, rostli spolu s celou 

ekonomikou a od roku 2000 je podle Českého 

statistického úřadu jejich růst ještě dynamič-

tější. Na druhou stranu je zajímavé, že malé 

české firmy mívají nižší produktivitu práce než 

velké.

Méně peněz = nižší produktivita

Může za to nedostatek kapitálu v malých 

a středních firmách a tím pádem omezený 

přístup k nejmodernějším technologiím, které 

dovedou produktivitu práce podpořit. Způso-

bů, jak tenhle problém řešit, může být několik. 

Zájem bank o úvěrování malých firem pomalu 

ale jistě stoupá a rozšiřují se i možnosti státní 

podpory. Přinejmenším do roku 2013 má 

Česká republika od Evropské unie zaručený 

přiliv téměř patnácti miliard korun ročně právě 

pro malé a střední podniky z Operačního 

programu Podnikání a inovace, který se přímo 

zaměřuje na pomoc zajímavým podnikům.

Pomoc od státu přitom nemusí mít jen podobu 

přímé finanční dotace. V Česku už funguje roz-

sáhlá síť kontaktních center různých státních 

institucí, které dovedou minimálně poradit, kde 

získat správné informace.

Veřejná podpora z financí kraje, státního 

rozpočtu nebo Evropské unie ovšem stále 

může tvořit velmi zajímavý zdroj chybějícího 

kapitálu. A to i pro malé a drobné podnika-

tele. Stát poskytuje dotace mnoha oborům 

a konzultace s odborníkem na toto téma se 

může opravdu vyplatit. Vzhledem k tomu, že 

podporovaných sektorů je celá řada, stojí za 

to zamyslet se nad evropskými fondy i těm 

podnikatelům, kteří jsou přesvědčeni o tom, že 

jim stát žádnou podporu nabídnout nemůže 

a že vyřizování této žádosti by stejně bylo nad 

jejich síly... Často je to naopak a výsledky byť 

i jediného seznámení se systémem evropské 

podpory mohou být překvapující. I tato podpo-

ra má několik podob – od dotací, čili nevratné 

podpory, přes cenově zvýhodněné záruky 

bankovních úvěrů, až po zvýhodněné úvěry.

Nepodceňovat se

Typickým příkladem je sebeprezentace čes-

kých firem na zahraničních trzích. Podceňo-

vání prezentace vlastního podniku v zahraničí 

je záležitostí jednak slabšího kapitálového 

vybavení firem, ale i důsledkem historického 

vývoje, kdy export pro naše výrobce zajišťovaly 

specializované podniky zahraničního obchodu. 

Zvlášť malé a střední firmy tak ne vždy umějí 

dobře propagovat své výrobky, připravit kvalitní 

prezentační materiály, které zahraničního 

zákazníka zaujmou, což je mnohdy způsobeno 

krátkozrakým přístupem ušetřit náklady na 

vlastní propagaci.

Přitom právě na prezentaci českých výrobců 

v zahraničí pamatuje jeden z programů evrop-

ské podpory, z nějž mohou i začínající podniky 

získat finance například na překlad svých 

internetových stránek do cizích jazyků.

Získání financí, a to jak od Evropské unie, 

tak od bank v podobě úvěrů, ovšem nikdy 

není úplně bez komplikací. Všechny instituce 

po vás budou požadovat historii a prokaza-

telné výsledky. Na samotný podnikatelský 

záměr – a může být jakkoli zajímavý – vám 

bez podpory alespoň trochu prosperujícího 

podniku v zádech půjčí, nebo poskytne dotaci 

jen málokdo. Zatímco podpora už fungujících 

podniků je u nás na velice slušné úrovni, ty 

začínající to mají stále relativně těžké. Na 

druhou stranu začátky jsou vždycky nejtěžší 

a nedá se říct, že by na tom Česká republika 

byla v tomto ohledu výrazně hůř než jiné státy 

Evropské unie.

Přece jen nám něco chybí

Rozdíly v podpoře pro začínající podniky 

mohou vyniknout spíš ve srovnání s tradičními 

zeměmi Evropské unie a jsou dány hlavně 

silou ekonomik. Co naší republice stále chybí, 

je koncepční podpora pro začínající podniky 

nebo ještě konkrétněji podpora pro zajímavé 

nápady lidí, kteří mají s podnikáním téměř 

nulové zkušenosti.

Vyspělé ekonomiky se mohou pochlubit 

fungujícími sítěmi Business Angels – souk-

romých investorů, kteří aktivně vyhledávají 

zajímavé nápady, vyzobávají zlatá zrnka 

mezi podnikatelskými plány, a ty pak 

podporují ze svého kapitálu. Fungování 

těchto sítí přitom často podporuje i stát 

– platí ovšem, že příspěvky státu směřují na 

existenci těchto sítí, na jejich činnosti a ne 

na konkrétní projekty.

V České republice tyto sítě spíše nefun-

PODNIKÁNÍ
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Naše republika, jinak snad ve všech ukazate-

lích země přesného průměru Evropské unie, 

drží pozoruhodný primát: nikde jinde nemají 

živnostníci a drobní podnikatelé tak silný vliv 

na ekonomiku jako právě v ČR. Proč je u nás 

tak výhodné podnikat? A opravdu se to tolik 

vyplatí? Nebo snad k cestě za živnostenským 

listem vedou jiné důvody?

Zajímavý je pohled na připravované změny 

v systému veřejných financí v ČR. Byť zůstá-

vají platby státu relativně vysoké, balík změn 

skutečně motivuje k úspěchu, protože nejvíc 

výhod z něj získávají lidé s nejvyššími příjmy. 

To je poměrně nový přístup české vlády ke 

Podniků do deseti zaměstnanců je u nás nejvíc, 

nejmenší je skupina nad 50 zaměstnanců.

ČEŠI JSOU NEJPODNIKAVĚJŠÍ NÁROD 

EVROPSKÉ UNIE. ALESPOŇ TO 

VYPLÝVÁ ZE SROVNÁNÍ EVROPSKÉHO 

STATISTICKÉHO ÚŘADU EUROSTAT: PODLE 

NĚJ ŽIVNOSTNÍCI A DROBNÍ PODNIKATELÉ 

DO DESETI ZAMĚSTNANCŮ TVOŘÍ 95 % 

FIREM A ZAMĚSTNÁVAJÍ NEJVÍCE LIDÍ. 

NIKDE JINDE V EU TAK VELKÁ ČÍSLA PRO 

ROK 2006 EUROSTAT NENAŠEL...

V žádné jiné zemi EU 

nemají živnostníci 

a drobní podnikatelé 

tak silný vliv na 

ekonomiku jako u nás

V mnoha profesích 

převyšuje poptávka po 

odbornících nabídku. 

Stále více lidí sází na 

vlastní schopnosti 

a zodpovědnost

Proč je dobré být 
podnikatelem?
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Malé a střední podniky ve světě

podíl na celkové zaměstnanosti podíl na přidané hodnotě

ZÁSAH NA KOMORU

Já byl podnikatelské dítě ulice! Začínal jsem na 

zelené louce, kde po převratu kvetla velká nula, 

dělal si horlivě kurzy, nabízel se, sháněl zákazníky 

a postupně si vydělával na chleba. Později jsem 

se zúčastnil konkurzu v Itálii, kde mě, překvapivě, 

s kolegou vybrali, a tak jsem se dostal k organizo-

vání stavebních veletrhů.

Byl jsem tak u začátků českého podnikání. 

Těch zdravých i těch patologických. Pamatuji, 

jak jsem na tehdejší poměry v drahých šatech 

(Itálie) navštěvoval různé ředitele podniků, kde 

často dřímala ještě vlahá atmosféra nicnedělání 

z totality. Šéfové v otřesných šatech, většinou 

rozepnutý knoflíček u zpoceného límečku pod 

kravatou (račte si všimnout, jaké mnoho „bossů“ 

si tuhle módu Ústředního výboru rudé absurdity 

stále pěstuje – pohodlí je pohodlí...). S oblibou 

hovořili o divizích, jako by si masturbačně hráli 

na generály. Lehce jsem jimi pohrdal až do doby, 

než si na nějaké schůzi odhlasovali, že fabrika je 

jejich. Jardy, Zdendy a Ludvy. Zatímco já kmital 

po dlažbě s vtíravým úsměvem, že můj zákazník 

je můj Bůh, povolaní kluci ze starých koženkových 

křesel se v mnoha případech stali přes noc majiteli 

milionových hodnot. A pohrdlivě mohli hledět na 

mé pinožení.

Klíčovým problémem, který nebyl dodnes zcela 

vyřešen, zůstala potřeba vysvětlit a společensky 

nastolit, že např. kradení není podnikání. Že korup-

ce není cosi jako sako na večer. Určitě se dnes 

krade méně, už proto, že popřevratové časy zlaté 

zlodějny jsou ty tam. Zato korupci se daří stále 

nadbytečně, což souvisí, kromě jiného, i s čes-

kým rovnostářstvím. My tady chceme být všichni 

bohatí, všichni se mít dobře, spíš nejlépe, a doufat 

a spoléhat se na schopnosti může být v korupční 

pavučině čirý nesmysl. Korupce je šancí koupit si 

úspěch i pro ty méně schopné. A těch je všude 

na světě spíš přebytek. Korupci svědčí i český 

mindrák, který se také vleče z totality, že ohlášení 

podvodu či korupce je udávání. Chováme se ke 

korupci jako k nevěře. Všichni o ní víme, ale všich-

ni držíme hubu. 

K podnikání mám ovšem také řadu výhrad. Napří-

klad: kolik znáte pravých TRAFIK? S nekonečným 

výběrem cigaret, doutníků, lulek, tabáků, hor novin, 

časopisů, zapalovačů, a sem tam nějaká ta tretka? 

Stále je plno paobchodů, kde můžete koupit troje 

cigarety, dvoje noviny (jedny z nich jsou porno 

s titulem ženského ústředí), jeden prací prášek 

(neznámého výrobce, ale ve slevě), badmintonovou 

raketu, spodky, kaktus, jablko a žluklé oříšky. 

Nebo oblíbená věta prodavače: „Ne-

máme, ale můžu vám to objednat!“ To 

umím taky, vole, myslím si vždycky. Na 

co máš obchod?

Fascinuje mě kdejaký „manažer“, který 

se při představování kouká stydlivě do 

země a zatímco předává svoji zlatou 

vizitku s deseti možnými způsoby ko-

munikace ve dvou jazycích, táhne mu 

z pusy intenzivní česká bramboračka.

Největší vzestup podle mne udělali 

řemeslníci. Museli. Jsou tvrdě vysta-

veni trhu. V jejich případě šlo skutečně 

o převrat. Z pozic uctívaných polo-

bohů, když v rozezpívané hospodě 

dovádivě trávili většinu času, se museli 

v rámci sebezáchovy rychle přeškolit 

na moderní standard služeb. Všem se 

to samozřejmě nepodařilo, ale je to 

s nimi dnes přece jen jiná káva.

Podnikání u nás podle mne prospěje 

i naše členství v EU. Znám ty nářky, 

ledaccos jistě je a bude v adminis-

trativě EU zatím špatné. Ale řadu 

místních šmelin či legislativních „fint“ 

koupených v parlamentu nakonec 

spíš uhlídají demokraté ze Západu než 

společnost s polorudými transformač-

ními zadky.

Závist je všude na světě, ale my 

bychom ji skutečně mohli vyvážet. 

I ta je často brzdou podnikání (jako 

všeho, kde se někteří dostanou výš 

než ti druzí). Navrhoval bych psycho-

terapeutické kurzy zdarma, kde by 

se závistiví občané dlouze a hluboce 

mohli zamýšlet, čím úspěch druhých 

jim osobně škodí a ubližuje?

Snad by se také mělo připomínat, že 

demokracie a trh dávají lidem větší 

šance i práva než diktatury a jiné hno-

je, ale že rozhodně nejde o systém, 

který je schopen zaručit naprostou 

spravedlivost a dávkované štěstí všem 

stejně. I v podnikání je potřeba štěstí, 

i v podnikání se krachuje a bohatne. 

Špičkový podnikatel bývá často 

i výraznou osobností, která si místo 

v historii zajistí ještě něčím jiným než 

vyděláním peněz. Často i tím, jak prá-

vě s vydělanými penězi naloží.

A poctivé, úspěšné podnikatele 

bychom měli umět oslavovat a vážit si 

jich. Už proto, že k označení „pod-

nikatel“ se hrdě hlásily celé gangy 

zlodějů a podvodníků. Skutečný 

podnikatel za to ale nemůže.

SVĚT PODLE KRAUSE

Všichni chceme 
být bohatí

„Korupce je šancí koupit si úspěch i pro ty méně 
schopné. A těch je všude na světě spíš přebytek.“

TÉMA

Bílá místa pro „malý“ byznys

Malí podnikatelé byli vždy nej-

pružnější a do budoucnosti se jim 

nejen v ČR otevírají nové zajímavé 

segmenty. Například skupina se-

niorů: poprvé v ČR překonal počet 

šedesátníků dva miliony. Mnozí si 

už na důchod často spořili sami 

a chtějí dohánět to, na co neměli 

v práci čas. Prodejci motocyklů 

by mohli vyprávět!

Dalším zajímavým trhem se stává 

ekologie. Češi stále víc myslí na 

budoucnost a je zajímavé, že ač-

koli ekologická změna odstarto-

vala u mladších, promítá se už do 

velké částí populace. Biopotravi-

ny, biopaliva, biodomy. Cokoli, co 

se alespoň tváří zeleně má před 

sebou růžovou budoucnost.

A výzvy? Především tenčící se 

zásoba pracovních sil. Ale také 

vzdělávací systém, který si začíná 

zvykat na to, že jeho klienti = žáci 

jej využívají především proto, 

aby našli zajímavé uplatnění. 

Pravda ovšem je, že spolupráce 

škol s podniky je už stále čas-

tější a zdá se, že by po dlouhých 

přípravách mohl začít fungovat 

i systém zelených karet pro kvali-

fikované cizince.

gují, nebo jsou zaměřené příliš úzce, než 

aby byly výhodné pro jakkoli širší skupinu 

budoucích potenciálních podniků. Rozdíly 

jsou dány především historií a faktem, že 

takováto síť už z principu nemůže být v ČR 

starší než 17 let. Desítky let vývoje těchto 

sdružení v zemích, jako jsou Velká Británie 

nebo Francie znamenaly, že nejen potenci-

ální investoři vědí, kde nápady hledat, ale 

i kreativní lidé se zajímavými myšlenkami 

už dovedou správně sepsat obchodní plán, 

který může investora zaujmout. V Česku 

už na Business Angels sítě pamatují nové 

programy podpory z EU, jejich vybudování 

do potřebných kvalit ovšem bude ještě 

chvíli trvat.

Malých je nejvíc

Přitom právě drobných podniků do deseti 

zaměstnanců je u nás nejvíc, nejméně po-

četná je skupina středních podniků nad 50 

zaměstnanců. Drobné podniky zaměstnávají 

přibližně tolik lidí, co podniky malé a střední 

dohromady. Už to svědčí o jejich významu.

Počet malých podniků do 50 zaměstnanců 

u nás ovšem klesá. Podle analytiků Českého 

statistického úřadu je to zřejmě proto, že 

mezi startem podniku a jeho přechodem 

do období expanze stále existují obtížné 

překážky. Podle ČSÚ je relativně jedno-

dušší rozšířit podnik z drobného na malý 

– v tu chvíli ovšem začíná být konkurence 

středních firem velmi silná a je obtížné v ní 

prorazit. Jednou z hlavních překážek bývá 

nedostatek financí. 

Malé podniky přitom bývají velmi pružné 

a dovedou rychle změnit výrobu nebo 

předmět podnikání podle aktuálního přání 

zákazníka. Na druhou stranu nemohou 

věnovat tolik financí a vlastního úsilí do 

výzkumu a vývoje či do ostatních součástí 

podnikání, jako jsou investice do vlastních 

zaměstnanců nebo i podpora prodeje. Kvůli 

tomu se tak malé podniky musejí často 

potýkat s větší fluktuací – a velcí investoři 

jsou schopni nabídnout i za nekvalifikovanou 

práci víc.

Těžké rozhodování

Při rozhodování mezi zaměstnáním a podniká-

ním je potřeba si uvědomit, že žádné podnikání 

není bez problémů a bez rizik. Na druhou 

stranu totéž platí o zaměstnání. Pokud je člo-

věk závislý na jednom příjmu, může jeho ztráta 

způsobit velké problémy. Pokud jste v zaměst-

naneckém poměru, vždycky o vás budou roz-

hodovat jiní a nikdy nemůžete mít dokonalou 

jistotu, že si váš nový nadřízený nebude chtít 

do podniku přivést své lidi a zrovna to vaše 

místo je tak lákavé... Samozřejmě i v podnikání 

bude stále hrozit ztráta zákazníka a tím pádem 

výpadek příjmu. Neexistuje ale mnoho podni-

katelů, kteří sázejí na jednoho koně a při práci 

na vlastní zodpovědnost je vždycky mnohem 

jednodušší rozdělit si příjmy z několika zdrojů 

a minimalizovat tak případné ztráty ve chvíli, 

kdy jeden z nich vypadne. Pokud přijdete 

o jednoho ze zákazníků, máte problém. Pokud 

přijdete o jediné zaměstnání, máte velký 

problém. Jako podnikatel má člověk vždy větší 

zodpovědnost nejen za sebe a svou rodinu, ale 

i za své zaměstnance, pokud nějaké má. Musí 

zajistit dostatek prostředků na výplatu mezd, 

postarat se o bezpečné pracovní prostředí. 

Také si musí umět zajistit účetnictví, odvody 

daní a dalších příspěvků státu, musí znát 

zákony související s podnikáním. Tohle platí 

speciálně pro drobné podnikatele, kteří jsou 

často v jedné osobě manažerem, obchodní-

kem, účetním, právníkem a asistentkou. Roz-

hodně to alespoň zpočátku není práce na osm 

hodin. Pokud podnikáte, první s čím se musíte 

rozloučit je pravidelná osmihodinová pracovní 

doba. Na druhou stranu, jakmile člověk začíná 

uvažovat o podnikání, velmi pravděpodobně 

je to proto, že v práci pro někoho jiného už tak 

tráví mnohem víc než jen osm hodin a začí-

ná mít pocit, že by své schopnosti dokázal 

mnohem lépe využit, kdyby pracoval sám pro 

sebe. Faktem je, že právě možnost pracovat 

„kdy a kde chci já a ne můj zaměstnavatel“ 

bývá spolu s perspektivou větších zisků jedním 

z hlavním důvodů, pro které se člověk rozho-

duje začít podnikat.

Jiří Sochor
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V inovačních oblastech se vytváří nejvyšší 

míra přidané hodnoty. Vzpomeňme tzv. „finský 

zázrak“. Masivní podpora vědy a vzdělání 

během dvou desetiletí katapultovala stagnující 

hospodářství mezi světové ekonomické tygry 

s nejvyšší konkurenceschopností. Armáda 

mladých výzkumných pracovníků by však bez 

účasti soukromého sektoru nezmohla nic. 

Přečtěte si příběhy firem, které dokázaly využít 

potenciálu, jež nabízí výzkum a vývoj.

ČESKÝ PATENT ZACHRAŇUJE 

POŠKOZENÉ TKÁNĚ

Na začátku bylo výrobní družstvo s pro-

dukcí výživy pro sportovce, dnes dodávají 

farmaceutické suroviny firmám z padesáti 

zemí světa. Contipro Group a jeho jedna-

tel, také ovšem vedoucí výzkumu v jedné 

osobě RNDr. Vladimír Velebný, CSc. 

Startovali jsme od nuly. Začali jsme s výro-

bou sportovní výživy, o které jsem věděl, že 

na českém trhu chybí. Sportovní výživu jsme 

zvolili proto, že technologie na její výrobu byla 

velmi jednoduchá. Co nám vydělala, to jsme 

investovali do nákupu technologie pro výrobu 

kosmetiky. Když jsme nasbírali dostatek 

zkušeností a výroba kosmetických surovin byla 

schopná unést investici do farmacie, postavili 

jsme farmaceutickou výrobu. Postupovali jsme 

od jednoduššího, s menší přidanou hodno-

tou, ke složitějšímu, investičně náročnějšímu 

a s vyšší přidanou hodnotou. 

Jak je na tom společnost dnes?

Contipro se změnilo v holding tří firem. Máme 

asi 130 zaměstnanců, obrat za loňský rok 

činil kolem 240 mil. Kč. Snažíme se stále 

více profilovat jako farmaceutický holding se 

zaměřením do oblastí přípravků na hojení ran, 

tkáňového inženýrství a cílené distribuce léků. 

Upevňujeme naše postavení mezi světovými 

výrobci kyseliny hyaluronové (suroviny pro řadu 

farmaceutických výrobků – pozn. aut.), vždyť 

patříme mezi tři největší.

Jak vnímáte – jako člověk pracující na 

projektech mimořádného významu – po-

stavení vědy v České republice? 

Je poněkud jiné, než ho znám například z Fran-

cie nebo USA. Mám pocit, že věda stojí poně-

kud bokem od potřeb výroby. Snaha o spojení 

vědy s praxí je více či méně formální, sledující 

mnohdy jiné cíle a zájmy než skutečnou rychlou 

a efektivní komercializaci výstupů vědeckého 

bádání. Je nutné změnit systém myšlení jak 

v podnicích a také tam, kde se věda dělá, na 

univerzitách a ve výzkumných ústavech. 

Jak by měly změny vypadat? 

Rozvoj vědy by se měl opírat nejméně o dva 

pilíře – o současný stav poznání a o potřeby 

trhu, čili průmyslu. Právě jeho prostřednictvím 

by měla věda získávat další podněty k rozvoji 

a zpětnou vazbu o své komerční úspěšnosti. 

Aby vše fungovalo, musí se změnit systém 

komunikace a myšlení na obou stranách. Má-li 

se nějaký výsledek vědy dostat do průmyslové 

praxe, musí se o jeho realizaci uvažovat včas. 

Vědecká a výzkumná pracoviště se podle mě 

dosud nenaučila najít si cílového partnera pro 

realizaci již ve fázi, kde se zdá, že výsledek 

výzkumné činnosti bude uskutečnitelný 

v praxi. Uvažování o novém výrobku je přece 

něco jiného než uvažování o publikaci, patentu 

apod., tedy tradičním výstupu výzkumné a vý-

vojové činnosti. 

Vyplatí se, podle vás, investovat do vědy? 

Určitě ano. Každý, kdo se chce průmyslové 

aplikaci vědy věnovat, si však musí uvědomit, 

že nelze spojit kvalitní vědu a kvalitní manage-

ment v jedné osobě jakéhosi „geniálního“ lídra. 

Popřípadě to jde po velmi krátkou dobu na 

počátku rozvoje podniku. Jestliže někdo chce 

komercializovat výsledky svého bádání, musí 

se buďto vzdát další vědy nebo se musí spojit 

se schopným managerem, kterému důvěřuje. 

Dělat oboje napůl, hrát si na komercializaci 

vědy, jak se to v mnoha případech u nás děje, 

vede pouze k deziluzi o možnosti realizovat 

výsledky vědy v průmyslu. 

Umět, chtít a moci

Zástupcem mladých dynamických společností, 

profitujících na vlastním jedinečném vědeckém 

jsme zaznamenali skokový nárůst podpory 

– o 18 % s příznivým výhledem pro další roky. 

Oproti tomuto výhledu však česká věda bude 

mít rozpočet pro příští rok o víc než dvě mili-

ardy hubenější. Zdálo by se to pochopitelné 

v rámci úspor veřejných financí, investice do 

vzdělání a výzkumu jsou však investicemi do 

budoucího růstu. Navíc do podpory vědy stát 

započítává i předpokládané finance ze struk-

turálních fondů, a to je podle mě krátkozraké 

řešení. Či spíše neobratný trik, protože nejde 

o české peníze a až tento zdroj vyschne, 

stát bude řešit problém, jak podporu znova 

skokově navýšit, aby neznehodnotil předcho-

zí vklad.

Soukromý sektor věnuje této oblasti 

odpovídající pozornost?

Soukromé investice do vědy jsou rovněž 

velmi nedostatečné. Je to způsobeno 

pořád ještě malou sílou českého průmyslu. 

Zásadním faktorem je i to, že noví zahraniční 

vlastníci transformovaných českých podniků 

bohužel do výzkumu u nás neinvestovali. 

Místo toho si dovážejí – až na výjimky – vý-

zkum vlastní. 

Čeští podnikatelé dosud uvažují krátkodo-

bě, neinvestují příliš do výzkumu, protože 

návratnost této investice není rok nebo 

dva... Mimořádně slabý je u nás sektor 

firem, jež slouží jako prostředníci mezi vědci 

a trhem, které pomáhají vědcům prodat 

výsledky, komunikovat s podniky. Je nutné, 

aby si čeští vědci uvědomili, že se transfer 

jejich výsledků do praxe vyplatí. Ale nemů-

žeme po nich chtít, aby plnili roli manažerů, 

kteří ten transfer zajistí. Vědců, kteří do-

kážou naplno dělat svoji práci v laboratoři 

a zároveň dobře zvládat obchodní činnost, 

je velmi málo.

Jak ale zainteresovat podnikatele více?

Je třeba změnit model investic soukromými 

subjekty do výzkumu. Ve vyspělých zemích 

podniky samy masivně investují. U nás to 

bohužel často funguje tak, že podnik ve 

spolupráci s výzkumným ústavem požádá 

o grant a spolu s ním tak čerpá státní pod-

poru. Jsem dokonce přesvědčen, že peníze 

určené pro výzkum jdou často spíše na 

podporu výroby. Za velkou chybu považuji, 

že se nepodařilo prosadit daňové zvýhod-

nění pro nákup výzkumu, které by podnítilo 

větší zájem podniků o spolupráci s vysokými 

školami a výzkumnými institucemi. 

Jsme neustále kritizováni, že ČR málo 

patentuje. Ale kdo jiný by měl především 

„Peníze určené pro výzkum jdou
často spíše na podporu výroby“

Státní podpora do vědy, ale i do vzdělávání 

zdaleka nedosahuje úrovně vyspělých států. 

Tomu odpovídají i výsledky české vědy jako 

celku. Dnes jde na podporu výzkumu ze 

státního rozpočtu méně než 0,7 % HDP, to je 

úroveň, které jsme měli podle Národní politi-

ky výzkumu a vývoje dosáhnout už před pěti 

lety. Přesto je třeba říci, že se za poslední 

léta podpora zvýšila a je naděje, že se bude 

zvyšovat dál. Na přelomu let 2006/2007 

SLOVA RNDR. JIŘÍHO RÁKOSNÍKA, CSC., ČLENA 

PŘEDSTAVENSTVA AKADEMICKÉ RADY AKADEMIE VĚD 

ČR A PŘEDSEDY EKONOMICKÉ RADY O TOM, JAK STÁT 

PODPORUJE VĚDU, JSOU KRITICKÁ, ALE TAKÉ OPTIMISTICKÁ.

Zájemci o investování do 

vědy mohou navázat kontakt 

s celosvětovou organizací Licencing 

Executives Society International. 

Společnost má 12 000 členů 

– fyzických osob. Na konferencích 

organizovaných LESI jsou 

prezentovány způsoby úspěšné 

komercializace ze všech aspektů 

odborných, komerčních a právních. 

V ČR má tato organizace 30 členů. 

Více na www.lesi.org

STÁT VĚDU PŘÍLIŠ 

NEPODPORUJE, 

ZÁROVEŇ ZATÍM 

STOJÍ I NA OKRAJI 

ZÁJMU SOUKROMÉHO 

SEKTORU. PŘITOM 

POTENCIÁL JE TU 

OBROVSKÝ. PRÁVĚ VE 

VĚDĚ SE TOTIŽ VYTVÁŘÍ 

NEJVYŠŠÍ MÍRA 

PŘIDANÉ HODNOTY. 

PODNIKAT VE VĚDĚ 

SE ROZHODNĚ VYPLATÍ! 

Podnikat ve 
vědě není věda

POČET VÝZKUMNÝCH 

PRACOVNÍKŮ NA 

1000 PRACOVNÍCH SIL 

ČR        3,2 

Řecko     3,3

Maďarsko  3,6

Polsko        3,6

Slovensko       4

Slovinsko        4 

Nizozemsko   4,5 

EU – 25              5,5

Rakousko             6,1

Německo                 6,8

Francie                      7,1 

Dánsko                          9,1

Japonsko                      10,2

Finsko                                       15,7

Rozvoj vědy by se měl 

opírat nejméně o dva 

pilíře – o současný stav 

poznání a o potřeby 

trhu, čili průmyslu
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Naše společnost vznikla privatizací části 

pracoviště Akademie věd, které se zabývalo 

komercializací výsledků výzkumu vědec-

kých ústavů. Vedle komerčního záměru byla 

hlavním motivem k založení firmy snaha 

efektivněji posloužit vědcům jako externí 

zprostředkovatelská firma. Vzniklá s.r.o. má 

české i zahraniční spolumajitele, při majorit-

ní účasti českých subjektů.

Lze si vaší činnost vyložit jako vyřizová-

ní administrativy mezi státními institu-

cemi a „druhou stranou“?

Pro klienty obstaráváme potřebné adminis-

trativní záležitosti spojené s přihlašováním 

vynálezů k patentové ochraně. Vyhledává-

me vhodné zájemce o vědecké výsledky 

a nabízíme je ke komerčnímu využití u nás 

i v zahraničí. 

Našimi klienty jsou většinou akademické 

ústavy. Ty provádějí základní výzkum, k je-

hož dalšímu vývoji je třeba podpora, kterou 

ve většině případů poskytne silná průmys-

lová česká nebo zahraniční firma ochotná 

a schopná investovat do vývoje nových 

technologií.

Spolupráce se zahraničím spočívá zejména 

v poskytování služeb zahraničním přihla-

šovatelům, kteří mají zájem o patentovou 

ochranu svých vynálezů před Úřadem 

průmyslového vlastnictví ČR. Ve svém 

týmu máme zkušené evropské patentové 

zástupce, kteří sledují a zajišťují průběh 

řízení průmyslově právní ochrany vynálezů 

v designovaných teritoriích.

Jak je vaše firma strukturovaná?

Firma zaměstnává osm odborníků včetně 

evropských patentových zástupců. Kromě 

zajišťování patentové agendy zprostředko-

váváme komerční využití duševního vlastnic-

tví formou postoupení práv podle licenč-

ních smluv, dále napomáháme spolupráci 

vědeckých institucí s průmyslovými podniky, 

která vyústí do komerčního využití. Další 

činnost je zaměřená speciálně na farmacii, 

zejména na vyhledávání nových příležitostí 

v této oblasti.

Stává se, že spolupráci s vědcem odmít-

nete? 

Někdy ano. V případě oborů, na které nejsme 

specializováni, někdy také z kapacitních 

důvodů.

Je u nás hodně firem s podobným zamě-

řením jako je to vaše?

Jsme dosti ojedinělá firma. Společností, které 

poskytují svým klientům komplexní služby od 

kvalitní průmyslové ochrany vynálezu nebo 

vědeckého výsledku po zajištění jeho komerč-

ního využití, je jen několik. 

Existují v ČR firmy, které se speciali-

zují na investice do technologických 

inovací?

V zahraničí je jich hodně, jde o tzv. business 

angels, venture capital investment companies. 

U nás je se tento segment teprve rozvíjí.

Mikuláš Černý

know-how, je slovenská firma GoldenSUN. Co 

vyzradil její ředitel Peter Župa?

Firmu jsme založili v roce 2003 více méně 

jako rodinný byznys zabývající se výzku-

mem v oblasti eneregetického využívání 

sluneční energie. Významněji jsme se 

však začali rozvíjet se vstupem investič-

ního rozvojového kapitálu ze Slovenska 

a z ČR začátkem tohoto roku. Věnujeme 

se vývoji hlavně v oblasti tzv. koncentrační 

solární energetiky (KSE). KSE reprezentuje 

nejúčinnější způsob přeměny slunečního 

záření na elektrickou energii. Jsme jedni 

z mála ve střední a východní Evropě, kteří 

se touto problematikou zabývají. 

Co generuje zisk firmy?

Postupně vyvíjené produkty dovádíme do 

fáze prototypů a následně s našimi partne-

ry se silným kapitálovým zázemím rozbíhá-

me jejich výrobu a prodej. Na evropských, 

ale i světových trzích. Příkladem může být 

spolupráce s českou firmou Energy21, se 

kterou realizujeme fotovoltaické elektrárny. 

Ty mají být nejvýkonnější nejen v rámci ČR, 

ale celé střední Evropy. 

Kolik máte zaměstnanců? 

Jádro řešitelského týmu tvoří přibližně 

deset lidí, většinou Slováků. V týmu však 

máme i jednoho ruského vědce – fyzika. 

Do širšího okruhu patří desítky spolu-

pracovníků. V rámci výzkumu a vývoje 

spolupracujeme s více partnery ze Slo-

venska i zahraničí, jako je například Ústav 

anorganické chemie Slovenské akademie 

věd, Žilinská technická univerzita, Technic-

ká univerzita Darmstadt v Německu. 

V České republice jsou to třeba Vysoké 

učení technické v Brně či již zmíněná 

Energy 21. 

Jak si stojí oba nástupnické státy bývalé 

ČSSR na poli vědy ve světě?

Myslím, že z globálního hlediska nepo-

chybně existuje prostor na výrazné zlepšení 

a zviditelnění česko-slovenské vědy. Sa-

mozřejmě v tomto směru řeknou mnohem 

víc výsledky než jakákoli slova nebo studie. 

Tvrdím, že proto, aby mohly nějaké výsledky 

vzniknout, jsou nutné jen tři věci: umět, chtít 

a moci. Jsou potřeba šikovní a motivovaní 

lidé, kteří budou umět a chtít, a vytvořit 

jim na podnikové, státní i komunální úrovni 

podmínky, aby mohli své myšlenky a nápa-

dy realizovat. 

Dá se na vědě vydělat? 

Ano, a velmi dobře. Míra přidané hodnoty 

v inovačních oblastech je zpravidla velice 

vysoká. Ale ve vědě se dá i prodělat, tak jako 

v čemkoli jiném. Vždy je to o tom, co jsem již 

naznačil: musíte umět, chtít a moci. Pokud ně-

který z těchto parametrů pokulhává, výsledek 

bude nula. Jestli však tyto parametry fungují 

naplno, brzy nebo později se dostaví úspěch. 

Firma Inventia patří k těm nemnoha na 

českém trhu, které pomáhají vědcům 

komunikovat s úřady a soukromníky. 

V roce 1993 ji založily Jana Kühnlová 

a Vladimíra Husáková. 

patentovat než podniky? Je paradoxní, že 

v rámci státem podporovaného výzkumu 

akademická sféra stále patentuje výrazně 

víc než průmyslová, naštěstí se tento poměr 

pomalu mění. 

Letošní rok přinesl v oblasti vědecké 

činnosti podporované státem významné 

změny...

Od 1. ledna změnila většina výzkumných 

ústavů právní formu, staly se z nich veřejné 

výzkumné instituce. Do svého vlastnictví 

dostaly majetek, který byl státní, a mohou 

s ním v rámci určitých pravidel disponovat. 

Zde není tak důležitý nemovitý majetek jako 

to, že ústavy dostaly možnost lépe nakládat 

se svým know-how. Dnes již můžeme vidět 

první výsledky: několik ústavů se chystá 

založit například s.r.o. Ty budou využívat 

výsledků svého výzkumu a budou normální-

mi podnikatelskými subjekty na trhu. Ústav 

jako zakladatel „dceřiné společnosti“ bude 

získávat všechny peníze, které společnost 

vydělá. To, že státní majetek přešel do 

rukou ústavů, je významné v tom, že je 

nyní možné sdružovat jej se soukromým 

sektorem. 

Díky tomu dnes může soukromník inves-

tovat do majetku ústavu a naopak veřejná 

výzkumná instituce se může chovat více 

tržně a sama investovat. 

Padly také stropy v odměňování, které dříve 

určovaly tabulky platů státních zaměstnan-

ců. Ředitel ústavu nyní rozhoduje o výši 

mzdy do značné míry podle svého uvážení 

a mladý nadaný vědec tak může dostávat 

vyšší mzdu než méně výkonný „zasloužilý 

pracovník“.

Ohrožuje i oblast vědy tzv. odliv mozků?

Neexistují přesné statistiky a navíc se mnozí 

vědci ze zahraničí po několika letech vracejí, 

a tak je těžké odhadnout míru odlivu mozků. 

Před dvěma lety panovaly názory, že se ten-

to negativní jev zpomalil či dokonce zastavil, 

ale opět máme signály, že zase hrozí.

Jak tomu lze zabránit?

Rozvíjíme programy, aby mladí nadějní lidé 

zůstali nebo aby se vraceli. Již čtyři roky 

funguje Fellowship J. E. Purkyně, který je 

zacílen na české vědce v zahraničí i na 

cizince, aby se zde usadili, vybudovali 

laboratoř, perspektivní obor. Vědce do 35 

let dále oceňujeme finančními Wichterlo-

vými prémiemi. Nově zavádíme velkorysou 

Akademickou prémii pro podporu skutečné 

vědecké excelence. Zatím ji obdrželi čtyři 

vědci a spolu s ní až pět miliónů ročně na 

období šesti let pro svoji vědeckou činnost. 

Hodně se diskutuje o tom, že české 

vysoké školy jsou příliš teoreticky za-

měřené...

Akademie věd ve spolupráci s vysokými 

školami chce využít strukturálních fondů 

k vybudování nových pracovišť zaměřených 

na propojení výzkumu a výuky s důrazem na 

výstupy do praxe. Několik takových projektů 

v různých oborech se připravuje v Brně, ve 

středočeském kraji i v dalších místech. V Praze 

ve spolupráci s ČVUT připravujeme založení 

Institutu aplikovaných věd. Jeho úkolem bude 

posílit výzkum v oblasti přírodovědných zákla-

dů technických a materiálových věd, vychová-

vat nové pracovníky progresivního oboru.
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PODÍL PODNIKATELSKÝCH 

ZDROJŮ NA CELKOVÝCH 

VÝDAJÍCH NA VĚDU 

A VÝZKUM

POČET PŘIHLÁŠEK 

U EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO 

ÚŘADU NA MILION OBYVATEL 

(ÚDAJE Z R. 2005)

PATENTY UDĚLENÉ V ČR

Myslím, že z globálního 

hlediska nepochybně 

existuje prostor na 

výrazné zlepšení 

a zviditelnění česko-

slovenské vědy

Polsko   26,9 % 

Řecko   30,7 %

Maďarsko   37,1 %

Slovensko   38,3 %

Spojené království   43,9 %

Rakousko   46 %

Francie   50,8 %

Nizozemsko   51,1 %

ČR   52,8 %

EU – 25   53,7 %

Slovinsko   58,5 %

Dánsko   59,9 %

USA   63,7 %

Německo   67,1 %

Finsko   69,3 %

Japonsko   74,8 %

Zdroj: OECD, Main Science and Technology 

Indicators 2006/1; údaje jsou z roku 2004 

Převzato z Analýzy stavu výzkumu a vývoje v ČR 

a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006 

Úřadu vlády ČR

Polsko 1,6

Slovensko 1,7

Řecko         3,3

ČR                 3,7

Maďarsko         6,9

Slovinsko            21,5

Spojené království   52, 5

Rakousko                    55, 9

Francie                           59,1

USA                                    76

Japonsko                          77,2

Německo                          128,1 

Dánsko                              135,6

Finsko                                  214,8

Nizozemsko                           225,7

Zdroj: European Patent Office

2001           1 719

2003                     1 805

2005                                       2 304

Převzato z Analýzy stavu výzkumu a vývoje v ČR 

a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006 

Úřadu vlády ČR

Na vědě se dá vydělat. Míra přidané hodnoty 

v inovačních oblastech je velice vysoká
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PODNIKÁNÍ VE VĚDĚ

Děd Otty Wichterleho dovážel z USA zeměděl-

ské stroje, časem se je sám naučil konstruovat 

a stal se váženým továrníkem. Otec Karel 

během školního pokusu s kyselinou přišel 

o oko, na chemii zanevřel a raději pokračoval 

v rodinné strojařské tradici. Mladý Otto se jí 

vyhnul jenom souhrou náhod. Na poslední 

chvíli se čerstvý maturant nechal přemluvit 

a místo na strojní fakultu poslal přihlášku na 

chemicko-technologické inženýrství. V roce 

1931 nastoupil na studia v Praze. 

Rodí se liberál

Z dob vysokoškolských studií trval zvýšený 

zájem budoucího vynálezce o veřejné věci. 

Více než o akademických záležitostech se ve 

studentských kroužcích třicátých let diskuto-

valo o politice. Wichterle však chtěl řešit prak-

tické studijní záležitosti. Založil akademickou 

reformní skupinu a pořádal schůze na téma 

„Nedostatky v organizaci studia na Vysoké 

škole chemicko-technologického inženýrství“. 

Tím si způsobil potíže mezi profesory. Ještě 

více si přitížil, když se připojil k měsíční exkurzi 

studentů elektrotechniky do SSSR a byl pak 

popotahován za „sympatie k bolševismu“.

Silon je na světě!

Profesuru složit nestačil. Přišel Mnichov, pak 

17. listopad 1939 a s ním uzavření vysokých 

škol. Jako vynikajícího chemika Wichterle-

ho povolal sám Jan Baťa do Zlína, aby tam 

pracoval ve vývoji. Zajistil mu pracoviště 

o výměře 216 m2, vynikající vybavení (labo-

ratoř podle Wichterleho návrhu nainstalovali 

během tří dnů) a tým mladých vědců, jako 

byl on sám. Úkol? Syntetizovat umělá vlákna. 

Jednoho dne přiběhl Wichterle do pracovny 

ředitele a skleněnou tyčinkou táhl z kádinky 

sotva viditelné vlákno. Tak se zrodil pozdější 

silon. Wichterleho 201. výzkumné oddělení 

toho dne přejmenovali na „Oddělení nových 

hmot“. Světu dalo syntetický materiál pro 

výrobu punčochového zboží i vlákna pro chi-

rurgické využití. Časem se o dění v Baťových 

závodech začalo zajímat gestapo, protože 

výzkumní pracovníci si navzájem pořádali 

přednášky, a tak vlastně suplovali činnost 

zakázaných vysokých škol. Mnozí nakonec 

skončili ve vězení, sám Wichterle strávil ve 

vazbě 4 měsíce.

Géniem navzdory

„Po zániku firmy Baťa během prvních let po 

revoluci došlo k politickému prokletí všeho, 

co se skvělou organizací podniku souviselo,“ 

vzpomíná ve svých pamětech Otto Wichterle. 

Navíc ovoce zlínského vědeckého týmu si 

začali přisvojovat jiní. 

Začátkem padesátých let se zrodil nápad kon-

taktních čoček. Traduje se, že cestou vlakem 

sdílel vědec kupé s mužem, jenž si nahlas četl 

specializovaný očařský časopis, článek o ko-

vových implantátech. A Wichterle začal nahlas 

uvažovat o využití svého čerstvého vynálezu 

– tzv. hydrogelu. Deset let trvalo, než nový 

materiál optimalizoval k výrobě čoček. Finiš vý-

voje zbrzdila politická zvůle. V rámci čistek byl 

nestraník Wichterle sesazen z pedagogického 

postu na VŠCHT. Současně došlo k přeruše-

ní výzkumu nitroočních čoček. V roce 1958 

vznikl Ústav makromolekulární chemie Čs. 

akademie věd, jehož ředitelem byl jmenován 

nedávno perzekvovaný profesor. Laboratoře 

ještě nebyly hotovy, a tak vynálezce pracoval 

doma. V roce 1961 z hydrogelu odlil první čtyři 

kontaktní čočky na světě. Na přístroji sestro-

jeném z dětské stavebnice Merkur! Wichterle 

nejen objevil materiál k výrobě čoček, ale do-

kázal i vyřešit problém s jejich výrobou, o které 

se všeobecně pochybovalo.

V roce 1968 se aktivně podílel na Pražském 

jaru, pomáhal sestavit politický manifest 2000 

slov. Během normalizace byl smeten ze všech 

postů v Akademii věd. Dvakrát byl vypsán 

konkurz na jeho místo ředitele makromole-

kulárního ústavu. Ze solidarity se však nikdo 

nepřihlásil.

Patenty a devizy

Vynálezem tzv. suchého gelu se ČSAV stala 

světovým monopolem na výrobu kontaktních 

čoček. Stát získával obrovské částky prode-

jem licenčních poplatků. Po roce 1968 ČSAV 

prodala Wichterlovy patenty do USA za cenu 

odpovídající jednoročnímu výnosu z licencí. 

V té době se odhadovalo, že Wichterlovy 

vynálezy státu přinesly větší objem deviz než 

ČKD. Vynálezce měl nesčetně nabídek na 

působení v zahraničí, emigrovat ale odmítl. 

V roce 1990 jmenoval prezident  Havel Otto 

Wichterleho předsedou ČSAV. O tři roky 

později byl zvolen čestným předsedou nové 

Akademie věd ČR. 

mik

Po roce 1968 prodala 

ČSAV Wichterlovy 

patenty do USA za 

cenu odpovídající 

jednoročnímu výnosu 

z licencí...

Kontaktní 
čočky!

DVĚ STĚ MILIONŮ OBYVATEL PLANETY SI DENNĚ NASAZUJE 

KONTAKTNÍ ČOČKY. NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VYNÁLEZ 20. STOLETÍ SE 

ZRODIL V HLAVĚ VYNIKAJÍCÍHO VĚDCE A SVOBODOMYSLNÉHO 

ČLOVĚKA – PROFESORA, AKADEMIKA OTTO WICHTERLEHO. 

V TĚCHTO DNECH BY SE DOŽIL 94 LET. 

OTTO WICHTERLE 
(1913 -1998) 

Zakladatel makromolekulární chemie. 

Proslul vynálezem měkkých kontakt-

ních čoček, z jeho dalších 150 objevů 

jsou především známy umělé polyami-

dové vlákno – silon a hydrogel.

Největší
český
vynález?

        Nabízíme k pronájmu
                    tyto nebytové prostory 
            určené k administrativní činnosti:

Kontakt:

Stanislav Mariaš, vedoucí správy budovy

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

marias@komora.cz

Č. kanceláře m2 Č. kanceláře m2

207 (2. patro) 19,2 515 (5. patro) 15,5

307 (3. patro) 16,7 516 (5. patro) 17,2

310 (3. patro) 16,1 517 (5. patro) 39,9

314 (3. patro) 13,5 613 (6. patro) 33,2

508 (5. patro) 23,7

BC Freyova, a.s.
Freyova 27, 190 00 Praha 9 - Vysočany

•  Za 1 m2 se platí nájemné 298 Kč za měsíc, v šestém patře 320 Kč za 1 m2. 
Cena za služby je 90 Kč za 1 m2.

•  Kanceláře jsou zasíťované s možností připojení na internet a pevné telefonní linky. Kanceláře mají podporu 
chlazení, nabízíme vybavení nábytkem.

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

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

•  Dobrá dopravní dostupnost.
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JMÉNO PAVLA TELIČKY 

BUDE PRAVDĚPODOBNĚ 

JEDNOU PROVŽDY 

SPOJENO S EVROPSKOU 

UNIÍ. NĚKDEJŠÍ ČESKÝ PAN 

EVROPA, KTERÝ ZA NÁS 

VYJEDNÁVAL O NAŠEM 

PŘISTOUPENÍ DO EU, 

POSLÉZE PRVNÍ ČESKÝ 

EUROKOMISAŘ, NYNÍ UŽ 

NEHÁJÍ STÁTNÍ ZÁJMY, 

ALE HLAVNĚ SVÉ A SVÝCH 

KLIENTŮ. JE VĚTŠINOVÝM 

SPOLEČNÍKEM VE FIRMĚ, 

KTERÁ POSKYTUJE 

PORADENSKÉ SLUŽBY 

ZEJMÉNA V EVROPSKÝCH 

ZÁLEŽITOSTECH, POČÍNAJE 

POLITICKÝMI ANALÝZAMI AŽ 

PO AKTIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ 

DALŠÍHO VÝVOJE PRÁVNÍHO 

PROSTŘEDÍ EVROPSKÉ UNIE. 

VEDE JEJÍ BRUSELSKOU 

POBOČKU A O EU VÍ SVÉ. 

PRÁVĚ NA TÉMA LOBBINGU, 

EU I ČESKÉHO VYSTUPOVÁNÍ 

V RÁMCI UNIE JSME S NÍM 

HOVOŘILI.

NA PŘEDSEDNICTVÍ V EU PŘIPRAVENI 

NEJSME

Vlastně už za pár měsíců, 1. ledna 2009, 

začíná české předsednictví v Evropské 

unii. Myslíte si, že jsme na ně dostatečně 

personálně připraveni?

Sami vládní představitelé, alespoň ti, s nimiž 

jsem hovořil, jsou si dobře vědomi, že zatím 

dostatečně připraveni nejsme. Předsednictví je 

opravdu nejen personálně složitá věc. Každé 

ministerstvo bude muset na předsednictví vyna-

ložit značnou část svých kapacit. A ty jsou podle 

mého názoru zatím nedostatečné. 

Je možné ten stav zlepšit?

Jedině tak, že dokážeme využít všechny pro-

fesionály, kteří se touto problematikou zabývají. 

Mají zkušenosti, znalosti, znají své protějšky, znají 

rozhodovací mechanismy, ale především mají 

už v Evropské unii jméno. V tomto ohledu podle 

mého názoru vláda a státní správa selhávají. Vím 

o mnoha lidech, kteří zatím dostatečně využiti 

nejsou. Personální politika vždy byla a stále je 

slabinou české exekutivy. Nemluvím teď o jazy-

kové vybavenosti. Není to jen o tom, jestli umíte 

anglicky a francouzsky. Musíte umět obstát tváří 

v tvář lidem, kteří jsou velmi zběhlí a zkušení, 

předsednictví třeba už absolvovali, někteří něko-

likrát. Podle mého názoru nezbude této zemi nic 

jiného, než vsadit na stálé zastoupení v Bruselu. 

Tam máme většinu nejkvalitnějších a nejzkuše-

nějších lidí.

Co si myslíte o vládou avizovaném odvolání 

českého velvyslance při EU, zkušeného 

diplomata Jana Kohouta?

Nesouhlasím s teorií, že výměna kvalitního 

velvyslance rok a půl před předsednictvím 

dopadne negativně právě na předsednictví. To 

se dá zvládnout. Jen ve chvíli, kdy jeho odvolání 

oznámíte, musíte znát jméno nového kandidáta. 

Tím, že avizujete odvolání velvyslance a nemáte 

náhradu, výrazně znesnadňujete jeho pozici. 

Vláda jde sama proti sobě. Potřebuje mít v Bru-

selu efektivního člověka, a pokud momentálně 

vhodný kandidát není, měla by dát současnému 

velvyslanci šanci předsednictví zvládnout. (Prezi-

dent jmenoval novou velvyslankyni při EU Milenu 

Vicenovou až po rozhovoru – pozn. red.). 

K čemu může předsednická země svého 

postavení využít? 

Předsednictví se nedá využít ve prospěch dané 

země jinak než tím, že bude úspěšné. Jedině 

tak z něho můžete profitovat. Nemůžete využít 

šesti měsíců tak, že si řeknete: „Já teď něco 

řídím, proto si ošetřím své věci.“ To se nedělá. 

Ten, kdo postupuje podobně – a v minulosti 

se to stalo – většinou narazí. Musíte si uvědo-

mit, že za šest měsíců si vytváříme kredit na 

dlouhá léta. Uspěje jen ten, kdo nenadřazuje 

vlastní zájmy nad obecné. Kdo uspěje, může 

se v budoucnu spolehnout na to, že mu v Unii 

vyjdou vstříc. Postupujete-li opačně, spíše se 

znemožníte.

V nové reformní smlouvě, nahrazující 

zkrachovalou evropskou ústavu, francouz-

ský prezident Nicholas Sarkozy prosadil 

vymazání formulace „svobodné a volné“ 

konkurence z článků o cílech Unie. Co to 

znamená a jaký to bude mít vliv na podniká-

ní v oblasti EU? 

Bohužel je to odraz dnešní evropské politiky 

členských států. Politici se řídí pouze momen-

tální náladou veřejnosti. Nemají vizi, koncepci. 

Domnívám se, že Sarkozy udělal přesně to, co 

je poplatné dnešní politice. Vymazání formulace 

„svobodné a volné“ konkurence z článků o cílech 

Unie ale prakticky nemá žádný význam, protože 

v jiné části reformní smlouvy to stejně bude.

V souvislosti s čerpáním peněz z Evropské 

unie se mluví o tzv. „bruselském zlatoko-

pectví“ – údajně k nám z Evropské unie 

proudí ohromné množství peněz. Ekonom 

Petr Mach publikoval na svých stránkách 

(petrmach.cz) alternativní výpočet čisté po-

zice ČR vůči Evropské unii, kde vychází, že 

pokud spočítáme všechny příjmy a výdaje 

mezi EU a ČR, tak nám vyjde „zisk“ pouze 

asi 15 korun na obyvatele za rok... Jak se 

stavíte k těmto číslům?

Pan Mach, až na drobné výjimky, sice přebírá 

čísla Evropské komise, ale poté dopočítává, co 

naši občané jakoby zaplatí na clech v jednotli-

vých členských státech. To prostě nejde. Je to 

metodicky špatně. Čistá pozice je mezi EU na 

jedné straně a ČR na straně druhé. Realitou je, 

že od 1. května 2004 do 30. června roku 2007 

zaplatila ČR do rozpočtu EU 94 miliard a dostala 

z něj 112,3 miliardy korun. Celková čistá pozice 

za období vstupu, za něco málo než 3 roky, je 

tedy 18,3 miliardy. Jsou to čísla, která má k dis-

pozici Evropská komise i ministerstvo financí. 

Tento údaj nemůže nikdo zpochybnit. 

Jaké jsou výhledy naší čisté pozice, 

tedy na náš „podíl“ z členství v Unii do 

budoucna?

Naše čistá pozice bude vypadat podle toho, jak 

budeme schopni čerpat prostředky. V zásadě 

můžeme říct, že výše prostředků, které dostane-

me k dispozici ve stávající finanční perspektivě, 

se oproti prvním třem letům členství ztrojnásobí. 

To ale není automatické. Musíme totiž umět 

čerpat, a pokud to umět nebudeme, tak o ty 

prostředky přijdeme.

Jsme na čerpání z evropských fondů dobře 

připraveni? 

Když se podíváme na kohezní fond (tj. Fond 

soudružnosti, z něhož se poskytují prostředky 

na velké investiční projekty v sektorech život-

ního prostředí a dopravy – pozn. red.), je tam 

Česká republika jasně na špici. U strukturálních 

fondů je to více problematické. Bohužel jsme 

zvolili velmi atypický systém čerpání, což je 

ale záležitost minulých vlád. Musíme ho proto 

sladit se systémem novým, se kterým se bude 

po dva roky překrývat, a to se pravděpodobně 

neobejde bez problémů. A když se podíváte, 

jak nedostatečné kapacity má ministerstvo pro 

místní rozvoj (to je zodpovědné za koordinaci 

čerpání ze strukturálních fondů – pozn. red.), 

jak je vybavené, jaké má koordinační pravomo-

ci, je logické, že to všechno se promítne i do 

našich možností čerpání prostředků. 

Jedna z nejčastěji kritizovaných věcí ze 

strany českých podnikatelů vůči EU je nad-

měrná byrokracie a z ní plynoucí adminis-

trativní zátěž. Jaké vidíte tendence v oblasti 

bruselské byrokracie, bude se zmenšovat, 

nebo zvětšovat?

Myslím si, že někdy zjednodušujeme a podlé-

háme floskulím, ale řada výtek je oprávněná. 

Domnívám se, že některé části Evropské komise 

se snaží o tzv. lepší regulaci, ale tento proces si 

ještě neosvojili všichni komisaři a všechna gene-

rální ředitelství. Někteří o tom spíše mluví. Totéž 

platí pro členské státy. Ty se za tzv. Brusel rády 

schovávají a jsou ještě byrokratičtější při přejímá-

ní norem. A to i některé z těch, jež se považují za 

liberální. Nechám k posouzení každého čtenáře, 

kam patří ČR.

Jste externím spolupracovníkem Centra 

evropské politiky, které se zabývá koncep-

cemi vývoje a budoucnosti EU. Jaká tedy 

bude Evropská unie?

Evropská unie nyní prochází určitým obdobím 

stagnace a proměnou národních evropských 

politik. Zásadní proměnou procházejí i politické 

reprezentace a politika v členských státech. 

Řekl bych dokonce, že v určitých zemích je 

patrná jistá krize politiky. Do budoucna ale může 

být vývoj velmi pozitivní. Mohou jej nastartovat 

dohody nové finanční perspektivy, shoda na 

mandátu pro reformní smlouvu a její dojednání, 

určité personální politické obměny a podobně. 

Pokud ale budeme nadřazovat naše partikulární 

zájmy, ať už na podnikové nebo celostátní či 

evropské úrovni, nad obecnější zájmy, atmosféra 

se nezmění a období stagnace bude pokračo-

vat. Určitě tady nevznikají a v dohledné době ani 

nevzniknou žádné Spojené státy evropské. To 
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V roce 1986 absolvoval Právnickou 
fakultu UK v Praze. Byl hlavním aktérem 
českého přistupování k EU. 
Od roku 1998 vedl jako náměstek 
ministra zahraničí tým vyjednávačů 
až do závěru rozhovorů v prosinci 
2002. Roku 2003 se stal velvyslancem 
ČR při EU. Na jaře roku 2004 jej vláda 
Vladimíra Špidly jmenovala komisařem 
EU, po půl roce byl odvolán vládou 
Stanislava Grosse a nahradil ho 
expremiér Špidla. Nyní je společníkem 
v soukromé poradenské společnosti 
BXL Consulting, s. r. o.

Pavel Telička (42)
nejrůznějších nástrojů, včetně protizákonných. 

Tento jev je ve světě běžný, ale u nás se vysky-

tuje skutečně v míře vrchovaté. Proto se naše 

firma zdráhala být v prvním období aktivní v Čes-

ké republice. V Bruselu je prostředí zcela odlišné. 

Když jsem končil v Evropské komisi a věděl, čím 

se chci zabývat, musel jsem detailně sepsat plán 

svých aktivit. Napsat, co přesně hodlám dělat. 

A vůbec nezáleželo na tom, že jsem tam působil 

pouhých sedm měsíců. Můj papír byl naprosto 

nejdetailnější, jaký kdy kdo z kolegů komisařů 

předkládal do komise. Ta ho pak projednala 

a schválila. Vidíte, jak si dávají evropské orgány 

pozor! Nepamatuji si, že by se něčím podobným 

někdy zabývala česká vláda. V Bruselu navíc 

existuje řada organizací, kde jsou, zatím na dob-

rovolné bázi, sdružené konzultační a lobbingové 

firmy. U nás donedávna žádná autorita v této 

oblasti neexistovala. Nedávno ale byla založe-

na asociace, jejímž cílem je přispět ke kultivaci 

tohoto prostředí a k určité samoregulaci. Naše 

firma je jedním z jejích spoluzakladatelů. Věřím, 

že i v Čechách se lobbingové prostředí postupně 

zkultivuje.

Vyvíjíte v rámci zmíněné asociace také akti-

vity, které by směřovaly k zahrnutí lobbingu 

do českého právního řádu?

Asociace vznikla nedávno. Některé dokumenty 

se stále projednávají a nechci předjímat, na čem 

se zakládající a budoucí členové shodnou. Pod-

statné je, že máme jasno ve svých stanovách 

a v bodech etického kodexu. Mnohé otázky 

ještě budou předmětem diskuze. Ale kde vidím 

mezi námi značnou shodu, to je prostor pro 

samoregulaci. 

Takže za legislativní ošetření lobbingu 

nelobujete?

Domníváme se, že asociace to většinou zvlád-

nou lépe než vládou iniciovaný legislativní akt. 

To ale neznamená, že zde exekutiva nemá svou 

roli. Politická reprezentace a státní správa si musí 

uvědomit, že se mají chovat určitým způsobem 

a že i na jejich straně je prostor pro samoregu-

laci. Z lobbingu mohou profitovat úplně všichni, 

včetně lobbovaných subjektů. Ony potřebují 

informace, potřebují vědět, jak připravovaná 

norma nebo rozhodnutí dopadnou na hospodář-

ské subjekty, jak může připravované regulatorní 

prostředí skutečně ovlivnit výrobu či podnikání 

v určitém sektoru. Samotný úředník a politik 

potřebuje zpětnou vazbu a tu nezíská bez 

dialogu s podniky a nevládními organizacemi. On 

potřebuje konfrontaci názorů, potřebuje mluvit 

s podnikateli. Sám má pak z čeho profitovat. 

Když se podíváte do měst, jako jsou Washing-

ton, Brusel, Londýn, lobbing je tam běžnou sou-

částí hospodářského života. V České republice 

je to v tomto ohledu slabší. Na straně lobbistů 

i politické reprezentace a státní správy.

Pravděpodobně od příštího roku budou mu-

set registrovaní bruselští lobbisté vykazovat 

příjmy z jednotlivých zakázek. Neprozradil 

byste mi už nyní, kolik si za své služby 

účtujete?

Záleží na typu zakázky. Strategická služba 

dlouhodobého charakteru je pro klienta logicky 

výhodnější, než jde-li o krátkodobou kauzu, která 

přesto pohltí několik lidí na permanentní bázi. 

Možná nejlépe se to dá vyjádřit v hodinových 

sazbách. Sazba seniorního konzultanta se u nás 

pohybuje kolem 270 euro na hodinu. U konzul-

tanta společníka, v závislosti na kauze a zada-

vateli, cca od 300 do 350 euro. Záleží na tom, 

o jaký typ práce se jedná. Pokud jde o měsíční 

paušály, škála je relativně široká, nicméně vždy 

hovoříme o tisících euro. Naše sazby odpoví-

dají trhu, na kterém se v Bruselu pohybujeme, 

a charakteru práce. Máme-li odvádět vysoce 

kvalifikovanou práci, tak musíme mít potřebnou 

kapacitu, erudici, musíme být v centru dění.

S ČESKOU POLITIKOU JSEM SE SŽÍT 

NEDOKÁZAL

Jste dlouholetý ragbista, nyní dokonce 

prezident České ragbyové unie. Jak byste 

srovnal prostředí sportu, politiky a byzny-

su, kterými jste si všemi prošel, respektive 

procházíte?

Každé z prostředí má svá specifika a je něčím 

zajímavé. Těžko srovnávat. Myslím, že i sport 

je dnes byznysem a bohužel politika pro 

mnohé též. Osobně jsem sport nedělal na 

špičkové profesionální úrovni, a proto jsem 

se s některými nešvary nesetkal. Proto mi 

přinášel velkou radost. Navíc ragby je doslova 

úžasný sport, škoda, že naše televize ukazují 

tak málo z probíhajícího světového poháru.

Velmi dobře se cítím v byznysu. Mám i hezké 

vzpomínky na diplomacii a politiku, většinou 

však především na nejbližší spolupracovníky. 

S politikou v českém podání jsem se však sžít 

nedokázal. 

Hrajete ve filmu Tomáše Vorla Gympl. Ne-

myslíte si, že taková kariéra může poškodit 

vaší image seriózního konzultanta 

a lobbisty?

Nehovořil bych o kariéře, ale o hecu a poznávání 

něčeho nového. Budu zkoušet další nové věci či 

sporty, v tom se nezměním. Kéž by však všichni 

byli tak profesionální jako tým Tomáše Vorla. 

Osobně vůbec nelituji, byla to další zkušenost 

a myslím, že mě okolí a veřejnost za tolik let již 

dobře poznaly, aby věděly, co ve mně je. Ale 

nevylučuji, že někomu se to líbit nebude.

Působíte vždy velmi profesionálně, doko-

nale oblečen, výborné vystupování... Jak se 

tomu člověk naučí? 

Něco přichází životními zkušenostmi, zkouška-

mi, něco máte v sobě, něčím vás formuje okolí 

a něčemu se učíte. A něco vás prostě baví.

Telegraficky k vašemu osobnímu stylu: 

oblíbená značka obleků, jídla, jak relaxujete 

a jak se bráníte frustraci z práce?

Italská značka Pal Zileri na obleky, u kravat tak 

vyhraněný nejsem, ale zase kvůli designu spíše 

italské, do bytu a žaludku zase velmi rád české 

výrobky. Rád relaxuji u hudby, občas u knížky, 

při sportu a při řízení auta. Uklidňuje mě příroda. 

Momentálně žádnou frustraci z práce nemám, 

ale asi vždy pomůže analýza situace, čas s mými 

blízkými a výše uvedený relax.

Pavel Štrob ml. 

jen někteří čeští politici potřebují při absenci vizí 

a odvahy mít čím strašit. 

Nemyslíte si, že projekt evropské integrace 

poněkud sešel z cesty? Že se místo pros-

toru pro spolupráci lidí vytvořil prostor pro 

soupeření států? 

V Evropě vždy byla konkurence mezi jednotlivými 

státy. Je to logické a legitimní, konkurenci se 

nemůžeme vyhýbat, nemůžeme ji potřít. Naopak 

bychom pro ni měli vytvářet odpovídající pod-

mínky. Konkurence začíná už tím, že v určitém 

orgánu chce jistý politik být nejlepší, až po to, že 

členský stát se snaží vytěžit z Unie maximum. 

Ale nesmí se tak dít za každou cenu, kontra-

produktivním způsobem. Dnes se to bohužel 

dostává do extrému. Vidíme, jak se mnozí politici 

buší do prsou a jedou do Bruselu pokořit EU. 

To je opravdu směšné. Podstatou je umět hledat 

společná řešení, zapojit se do diskuze o evrop-

ských problémech. Budeme-li takto konstruktiv-

ní, všem se bude dařit lépe. 

Bývalý belgický premiér Jean-Luc Dehaene 

řekl pro list Le Soir, že se Evropa nedosta-

ne nikdy dál skrze lidová referenda. Sdílíte 

tento názor?

Jsou otázky, ke kterým v některých zemích 

referendum prostě být musí a jejich ústavní 

pořádek nelze nerespektovat. Jedná se o jisté 

zásadní věci, jako je třeba přijmutí jednotné ev-

ropské měny. Tomu rozumím. Ale nerozumím 

tomu, proč se má dělat referendum k ústavní 

smlouvě. Ve srovnání s jinými smluvními doku-

menty Evropských společenství měla přinést 

podstatně menší pokrok v evropské integraci. 

Navíc všichni dobře víme, že referendum na-

konec bude z nějakých vnitropolitických důvo-

dů a bude o něčem úplně jiném než o ústavní 

smlouvě. Můj názor je ten, že politici a volené 

orgány by měly v této oblasti převzít maxi-

mální možnou zodpovědnost, neskrývat se 

za referenda. Ta by měla být skutečně jen pro 

kruciálně zásadní věci. V tom do určité míry 

s Jean-Luc Dehaenem souhlasím. Na druhou 

stranu musíme respektovat, že v některých 

členských státech ústavní pořádky taková 

referenda vyžadovat budou, ale pak je třeba 

umožnit, že někdo bude moct jít dál a nestane 

se rukojmím domácí politiky 

jiného členského státu. To 

znamená, že se Evropská 

unie bude dále vnitřně struk-

turovat. Je třeba umožnit 

těm, kteří chtějí pokročit 

v určité spolupráci, aby v ní 

pokročili, a ty pomalejší po-

tom uvidí, že ztrácí vliv a že 

je v jejich zájmu u toho být. 

Je to o vizích politiků, o větších schopnostech 

rozhodovat, o větší odvaze, a ta, bohužel, dnes 

u řady politiků, nejenom českých, prostě není.

LOBBING POTŘEBUJE SAMOREGULACI

V současnosti jste jedním z nejrespek-

tovanějších českých eurolobbistů. Co si 

pod pojmem eurolobbing vlastně máme 

představit? 

Jsme firma, která se zabývá především strate-

gickým poradenstvím. Lobbing je jen součástí 

našich aktivit. A eurolobbing mu můžeme říkat 

proto, že vyvíjíme aktivity zejména v oblasti 

problematiky Evropské unie. To ale neznamená, 

že pro některé z našich strategických klientů 

nenabízíme služby i mimo Brusel.

Zaměřujete se pouze na dlouhodobé stra-

tegické poradenství, nebo řešíte i konkrétní 

problémy?

Přicházejí za námi často i podnikatelé, kteří mají 

konkrétní problém, konkrétní kauzu. Přicházejí 

ale mnohdy bohužel až v situaci, kdy už problém 

nastal. Potřebují s ním pomoci, nebo chtějí po-

radit. Někdy přicházejí pozdě, možná částečně 

i vinou toho, že neměli komplexní strategický 

přístup, který bychom jim doporučili. Vytvoříme 

jim tedy strategii a poradíme taktiku, s níž lze 

problém vyřešit. 

Jaký typ klientů je ochoten nechat si od vás 

poradit se strategií svého podnikání?

S výjimkou jedné východoevropské vlády 

a kubánských disidentů v minulosti a v současné 

době s výjimkou jednoho českého kraje jde ve-

směs o korporátní klientelu. Je to především vět-

ší korporátní klientela. Neznamená to ale, že se 

apriori vyhýbáme menším subjektům. K našim 

klientům patří jak velké nadnárodní společnosti, 

tak český kapitál.

Proč si vás má firma vlastně najmout?

Pro hospodářské subjekty je velmi důležité znát 

důkladně prostředí, ve kterém se pohybují, ať už 

to jsou investoři, výrobci nebo obchodníci. Toto 

prostředí je ovlivňováno rozhodnutími přísluš-

ných orgánů. V rovině přijímání právních norem, 

koncepčních dokumentů, stejně jako budoucích 

politických dokumentů. Je pozdě se těmito do-

kumenty zabývat až těsně před schválením. My 

dokážeme tento vývoj anticipovat, přizpůsobit 

se mu a do jisté míry ho i ovlivňovat a usměrnit 

– a to je pro naše klienty podstatná věc.

Mohl byste uvést nějaký konkrétní příklad?

Uvedu vám dva zásadní protipóly. Na jedné stra-

ně můžeme vzít třeba německou energetickou 

společnost, pro kterou poskytujeme dlouhodobé 

strategické poradenství. A v energetice se toho 

děje na evropské úrovni v současné době mož-

ná vůbec nejvíce. Prakticky se postupně dává 

dohromady evropská energetická politika s mno-

ha rozhodnutími, která mohou mít pro podni-

kání v této oblasti zásadní dopad. Pomáháme 

zmíněné společnosti se na tento vývoj připravit, 

případně ho ovlivnit. 

A pak máme třeba firmu, která přišla s naprosto 

konkrétním problémem – s tím, že její privatizační 

proces je zpochybňován, je napadán dalším 

účastníkem privatizace. Tato stížnost se dostává 

na evropskou úroveň a po nás se chce, aby-

chom se problému, coby konzultanti, společně 

s právníky ujali.

V Česku je pojem „lobbing“ často vnímán 

jako něco takového špinavého, nečistého. 

Jak ho chápou v Bruselu?

Některé lobbingové subjekty se domnívají, že 

lobbing spočívá v ovlivňování jiných subjektů 

za každou cenu. Znamená to, že můžete využít 

„Je to o vizích politiků, 

o větší odvaze a ta, 

bohužel, dnes u řady 

politiků, nejenom 

českých, prostě není.“

Sazba seniorního konzultanta se v naší firmě 

pohybuje kolem 270 euro na hodinu. 
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opera. Půlkruhovou vzducholoď 

obklopuje vodní příkop s cestou 

utvořenou z leštěných kamenů, 

které ráno deset mužů čistí kartá-

či. Přilehlý park s nízkými stromky 

a písečnými stezkami vzniká 

během dvou týdnů na místě 

domků bývalých starousedlíků. Ti, 

kteří mají štěstí a mohou zůstat, 

se ocitají v ghettu. Mladí hoši staví 

kolem jejich dvorků novou zeď 

v čínském stylu. Za pár týdnů již 

turisté budou obdivovat krásné 

skloubení staré éry s novou. 

Nemohou přitom tušit, že staré 

v Číně neznamená vždy staré.

Komunističtí vůdci si uvědomují, 

že památky cizince lákají, a tak se 

dle svého zvyku snaží prezentovat 

v co nejlepším světle. Překrásně 

malované chrámy, detailní pro-

pracování dračích hlav na ka-

menných můstcích a chrličích, 

lakované střechy Zakázaného 

města poněkud blednou při 

pohledu na malého mužíka, 

natírajícího na červeno domy 

konkubín nebo skupinky pěti 

chlapců vyřezávající dračí 

ornamenty do budoucího 

chrámového trámu. Kvůli 

dokonalému dojmu z olym-

pijských her procházejí všechny 

hlavní památky rekonstrukcí tak, 

aby vypadaly jako nové, ale přitom 

i staré. Čínskou specialitou je spo-

jení starých staveb s ultramoderní-

mi mrakodrapy. Není výjimkou, že 

vedle lámaistického chrámu z 10. 

století stojí obchodní centrum, 

brány Zakázaného města ústí 

na známé náměstí Tian-an-men. 

Proti portrétu Maa najdete jeho 

betonové mauzoleum. Zvednuté 

keramické střechy bojují o slunce 

s betonovými a mramorovými kvád-

ry radnice, Síně lidu a s blyštivou 

kopulí opery.

Rozšiřuje se i infrastruktura – letiš-

tě má zdvojnásobit svoji kapacitu, 

stávající linky 40 let starého me-

tra bez klimatizace se prodlouží 

o 100 km, 300 km asfaltu pokryje 

nové obchvaty a silnice, to vše za 

11 miliard korun. Problém veřejné 

dopravy se tím příliš nevyřeší 

– obsluha je stále na ruční pohon. 

Jízdenku si koupíte u čínsky mlu-

vící prodavačky, pak poodejdete 

pět metrů ke vstupu do stanice, 

podáte papírek revizorce, která 

vám jej ručně roztrhne a můžete 

vyrazit do podzemí.

Největší a nejdražší...

S růstem produkce se v Číně 

zvyšuje i životní standard prů-

měrného městského obyvatele. 

Situace na venkově zůstává po 

staletí stejná, v poslední době se 

hodně mladých lidí snaží dostat 

za lepším do měst. I přes neustá-

lou kontrolu povolenek se kolem 

velkých měst tvoří slumy, jejichž 

stopy se vláda před olympiádou 

snaží zahladit – staví místo nich 

obytné domy, kde si byt mohou 

koupit pouze ti movitější, nebo 

rozlehlé zelené parky s jezírky. 

Čínská ekonomika vzrostla 

ve druhém čtvrtletí meziročně 

o 11,9 %, nejrychleji za posled-

ních jedenáct let. Tento boom 

způsobil především růst exportu 

a investic, inflace se zvyšuje 

a hrozí přehřátí ekonomiky. Vláda 

se z obavy z nepokojů příliš 

nemá k omezení spotřeby a tím 

k regulaci růstu. Investice do 

Pekingu a jeho obyvatel tak ještě 

více prohlubuje odvěké rozdíly 

mezi provinciemi. V budoucnu 

snadno může dojít k nepokojům. 

Olympijské hry budou státní kasu 

stát podle deníku Guardian 800 

miliard korun, první odhady byly 

poloviční. Čína chce mít hry nej-

větší a nejdražší v jejich historii, 

podílí se na nich dosud nejvíce 

sponzorů – 48 firem. Věří v čistý 

zisk 320 milionů korun. 

Strašák jménem angličtina

Počítá se s přílivem turistů, který 

po skončení her neustane. Vůd-

cové proto chtějí Čínu prezentovat 

v co nejlepším světle. Billboardy 

a plakáty nabádají Číňany, aby 

neplivali na ulicích. Před úředním 

zákazem si takto ulevovalo 5 % 

obyvatel, teď kolem vás prosviští 

ukázkový plivanec pouze párkrát 

za hodinu. V turistických cílech 

se vám staří lidé snaží odebrat 

plastové lahve, podobné potkáte 

při prohrabování odpadkových 

košů. Nejedná se o bezdomovce 

či žebráky, v sociálně blaho-

bytném státě přece neexistují. 

Tito lidé dobrovolně odpadky 

třídí a prodávají za malý peníz do 

sběren. Různobarevné kontejnery 

sem totiž ještě nedošly – je to 

vládní Hnutí za čistotu Pekingu 

po čínsku. Na zemi nenajdete 

ani smítko, díky množství postav 

v šedých oblecích s košťaty a kár-

kami, kteří píglují i dálniční příkopy 

a ručně drhnou svodidla. 

Nejen obyvatelé Pekingu jsou na 

olympiádu patřičně hrdí. I ve měs-

tech, kde se nekoná, najdete její 

symboly a místní vám ji ochotně 

vylíčí v růžových barvách. Bohužel 

většinou ve své mateřštině. Ploš-

né kurzy angličtiny, které se vláda 

před olympiádou snaží zavést, 

zatím nezaznamenaly úspěch. Dí-

lem pro absolutní odlišnost obou 

jazyků, dílem pro velké množství 

žáků a nedostatek učitelů. Minnie, 

naše průvodkyně, studuje druhým 

rokem univerzitu cestovního 

ruchu. Učí se i anglicky, bohužel 

systémem celých vět zpaměti. 

Pokaždé proto začíná stejně: 

„A teď vám řeknu něco o his-

torii...,“ bez ohledu na téma 

a otázky.

O sportovce a jejich doprovod 

se bude starat sto tisíc pečlivě 

vybraných a Ligou mládeže do-

poručených dobrovolníků. Dalších 

zhruba 400 tisíc najde uplatnění 

v oblasti služeb v období mezi 

olympiádou a paralympiádou. 

Zahraničním novinářům budou 

mediální servis poskytovat stu-

denti z 13 univerzit z USA, Velké 

Británie a Austrálie. 

Udusím se při maratonu?

Jestliže Řekové měli před třemi 

lety problémy s dokončením 

v termínu, v Pekingu se soudruzi 

pyšní již dvěma dokončenými 

závodišti. Další mají brzy násle-

dovat. Udržovat a hlídat prázd-

né stadiony je však finančně 

náročné, ekonomičtější by bylo je 

dokončit včas. Největší krizi však 

představuje ovzduší. Žlutošedý 

smog, v lepších dnech viditelnost 

na 100 metrů, v horších na 5, 

brání v dýchání a nutí ke kašli a co 

nejmenší fyzické námaze. Běžet 

za těchto podmínek maraton se 

rovná jisté sebevraždě. V nejzne-

čištěnějším městě Asie budou 

sportovci těžko podávat nejlepší 

výkony. Na vzdálenější disciplíny 

diváci možná ani neuvidí. Vláda 

slíbila rychlou nápravu – akce 

zákazu aut s lichými či sudými 

SPZ či absolutní zákaz motocyklů 

ale nepřinesl kýžené výsledky. 

Každý den vyjede na silnici 1500 

nových aut, koncem května se 

jich městem projížděly 3 miliony. 

Během konání her proto platí 

zákaz až pro tři čtvrtiny z nich. 

Strach vlády ze selhání je tak 

velký, že meteorologové pracují na 

přemístění deště. Jak informovala 

ČTK, šéf Úřadu pro ovlivňování 

počasí Čang Čchiang oznámil, že 

pro zahajovací ceremoniál udělají 

takové opatření, „že pršet bude 

jinde!“

Kristina Šemberová, Peking

Opera

Larvy a stonožky

Šanghaj

Peking - Zakázané město

ANEB LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2008 

V ČÍNSKÉM PEKINGU

Na olympiádu, která začíná 8. srp-

na 2008, upozorňují s přesností na 

sekundu odpočítávadla. Největší, 

na náměstí Nebeského klidu, hlídají 

dva vojáci ve stoji spatném, druzí 

dva pochodují deset metrů od 

nich. Všudypřítomná loga, plakáty 

a buclatí maskoti – pět „Fuwa“ 

figurek připomínající křížence 

démona, mončičáka a díky šikmým 

očím i místní, nelze přehlédnout. 

Hlavní město i strana přípravami na 

olympiádu žijí – LOH jsou národní 

prioritou, v komunistické pětiletce 

z roku 2006 jim patří první místo. 

Na místech starých hutongů 

– těsných uliček a ještě sevřeněj-

ších tmavších dvorů, kde obyvatelé 

Pekingu žijí dodnes – neuvěřitelnou 

rychlostí vznikají sportovní komple-

xy, bytové věžáky západního typu 

a administrativní centra. Stavební 

povolení ani nedostatek pracovní 

síly tady není problém. V Číně 

neexistuje právo na půdu, osobní 

vlastnictví bylo uzákoněno teprve 

letos. Chcete-li něco postavit, 

jednoduše podplatíte příslušného 

úředníka. Na domy, které vám 

překážejí v rozletu, vylepíte ceduli 

s výzvou k vystěhování a po měsíci 

můžete pozvat bagry. Za nece-

lý rok se již procházíte hotovým 

komplexem. O náhradní ubytování 

se nikdo nestará, odškodné je 

nízké, zákon džungle pronikl i sem. 

Stavební dělníci přicházejí většinou 

z venkova, na staveništích se pach-

tí ve dvou až třísměnném provozu. 

Dříve mzdu dostávali pouze na 

Nový čínský rok. Za misku rýže 

a nocleh pracovali každý den, po-

kud během roku firma zkrachovala, 

nedostali nic. V posledních letech 

se situace lepší, patrně i díky zájmu 

zahraničních médií, v jejichž očích 

chce komunistická vláda vypadat 

co nejlépe a lidumilně. Denní mzda 

se pohybuje v přepočtu mezi 120 

a 160 Kč, ubytování na staveništi 

a tři teplá jídla denně jsou zdarma. 

Dělníci zpravidla posílají 60 % výděl-

ku svým příbuzným na venkov, kteří 

si stejnou sumu vydělají za měsíc.

Ale včera jsme tu bydleli!

Olympijskému komplexu a nez-

bytné infrastruktuře musí udělat 

místo 1,5 milionu lidí. Jeden a čtvrt 

milionu se již nuceně vystěhoval, 

dalších 250 tisíc to v nejbližších 

týdnech čeká. Z celkem 27 spor-

tovišť v hlavním městě je 12 staveb 

zcela nových, v současné době 

jsou dokončena dvě – veslařské 

Shunyi a lukostřelecký stadion. 

V ostatních se slavnostní páska 

přestřihne za pár týdnů. Největší 

a nejdražší chloubou je Národní 

stadion ve tvaru ptačího hnízda, 

který stál v přepočtu 9 miliard 

korun. V síti z ocelových prutů 

najdete fotbalové hřiště a atletické 

ovály, zápolení může sledovat 91 

tisíc diváků. Obdiv budí Národní 

plavecké centrum – modrá krychle 

s pláštěm z vodních bublin, ve 

kterých se skrývá solární zařízení na 

ohřev vody. Vstupuje se průhlednou 

stěnou plnou vody, díky lomu světla 

vzbuzuje dojem hlubiny. Za 3 mili-

ardy korun získali soudruzi až o po-

lovinu méně energeticky náročný 

plavecký stadion, než je ve světě 

obvyklé. Z budoucího využití vel-

kokapacitních objektů vláda strach 

nemá, při počtu více než 1 miliardy 

obyvatel to není problém. A kdyby 

to náhodou nevyšlo, dostanou lidé 

návštěvu sportovišť příkazem.

Hned vedle stojí „obří čárový kód“ 

– novinářské centrum s malými 

úzkými okny. I když vláda zmírnila 

na dobu her novinářské restrikce, 

zahraniční zpravodaje chce mít 

pod kontrolou. Články vzniknou na 

počítačích Lenovo s necenzurova-

ným internetem, výsledky zpracuje 

supermoderní technologie vy-

zkoušená na zimních olympijských 

hrách v Turíně.

Ke sportovištím je vstup zakázán, 

ale pokud nereagujete na čínské 

výkřiky stavbyvedoucího, bez pro-

blému se dostanete, kam chcete. 

Staveništěm Národního stadionu 

dokonce vede objížďka pátého 

městského okruhu. Nejen díky 

olympijským hrám, ale i vlivem růstu 

ekonomiky se Peking mění z týdne 

na týden. Ulici, kde jsme bydleli, 

jsme po návratu ze sedmidenního 

výletu do Šanghaje nepoznali. Mís-

to protější řady domů se tyčí první 

patro nákupního centra! Čína je 

rájem architektů, kteří neváhají slou-

žit svým umem a fantazií čínským 

jüanům. 

Staré nebo nové

Blízko nechvalně proslulého 

největšího náměstí světa roste 

Investice do Pekingu 

a jeho obyvatel ještě 

více prohlubuje 

odvěké rozdíly mezi 

provinciemi 
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Japonská filozofie pro české firmy:

nezanevřít, 
„pouze“ 
vylepšovat

INSPIRACE

INSPIRACE

Když se nedaří, musíme vymyslet jinou cestu – to 

je zase filozofie, kterou zastává řada českých fi-

rem. Prostě: všechno jinak, zapomenout, co bylo 

dosud. To ne, namítají příznivci filozofie kaizen, 

filozofie kontinuálního zlepšování. Proč zahazovat 

vše, co se už povedlo vybudovat? Proč zavrh-

nout i to, co částečně fungovalo? Naopak, po-

nechejme si to své – ale vylepšeme to. Začněme 

s detailem, postupně uspěje celek. Velmi účinnou 

metodou vedoucí k úspěchu je totiž dokonalé 

využití vlastního potenciálu. K tomu je podle 

logiky kaizen nutné změnit firemní kulturu, přimět 

zaměstnance, aby mysleli jinak. Aby mysleli na 

firmu a zlepšili svou výkonnost.

Pod kobercem není nic

Impuls jim k tomu zaměstnavatel dá, jen pokud 

jim bude naslouchat. Úkony, na kterých podnik 

stojí, totiž provádějí pracovníci, nikoli manažeři. 

Tudíž právě zaměstnanci mají nejvíce zkušeností 

s běžným provozem a jsou nejen schopni odhalit 

chyby, ale mohou také pomoci nalézt cestu k je-

jich odstranění. Mohou se tak odstranit plýtvání 

a ztráty, které jsou z pohledu vedení jen průvod-

ním jevem a nutným zlem pracovního procesu. 

„Pokud řadoví pracovníci uvidí, že se jejich návrhy 

berou vážně, začnou o své práci více přemýšlet 

a nebudou se snažit problémy jen zametat pod 

koberec. Pak se najde vhodné řešení a ustálí 

se v běžný pracovní postup,“ vysvětluje Jakub 

Komolý, konzultant Kaizen Institutu pro ČR a SR.

Naslouchat a nepodceňovat

Kaizen říká: Není možné, aby management jen 

nařídil pracujícím, jak mají cosi, co nefunguje, dě-

lat efektivněji. Naopak, musí za zaměstnanci přijít 

a společně s nimi hledat řešení problému. „Dů-

ležité je pracovníkům naslouchat. Zaměstnanci 

pak neuvidí ve standardizovaných postupech jen 

nutné zlo, které v nich vyvolá pocit odboje vůči 

vedení. Člověk, který se podílí na tvorbě nějakého 

standardu, pak pracuje z přesvědčení, nikoli pod 

tlakem. A to je velmi důležité. Dalším významným 

momentem úspěšnosti této metody je vzdělávání 

zaměstnanců,“ vysvětluje Jakub Komolý.

Kaizen je nikdy nekončící proces. Nic není tak 

dobré, aby to nemohlo být ještě lepší. Řeše-

ní, které se jako efektivní projevilo v minulosti, 

nemusí po nějaké době fungovat. Zaměstnanci 

navíc stále potřebují cítit podporu vedení. Pokud 

se jejich návrhům nenaslouchá a dál se jede ve 

vyjetých kolejích, ztratí motivaci. A firma riskuje, 

že ztratí i je. „Největší brzdou rozvoje podniku 

obvykle bývá střední management. Jsou v něm 

lidé, kteří ještě nestojí na vrcholu své kariéry a bojí 

se tak riskovat změnu. Jsou totiž uprostřed: Na 

jedné je vrcholné vedení, které požaduje výsledky, 

na straně druhé zaměstnanci. Střední manage-

ment proto musí hledat jakousi zlatou střední 

cestu. To ale neznamená průměr, ale nejlepší 

možné řešení.“

Švejkování versus kaizen

Pro „nejaponce“ není lehké vypátrat, jak se kaizen 

v Japonsku, své kolébce, praktikuje. Tam, kde už 

samotné označení je běžným slovem, které se 

nemusí vysvětlovat. „Zaměstnanec při nástu-

pu do firmy podepisuje smlouvu, v níž stojí: 

činnost odpovídající pozici plus kaizen. Ten 

se stal samozřejmou součástí mysli japon-

ských zaměstnanců,“ říká Miroslav Bauer, 

country manager KAIZEN Institute pro ČR.

Mentalita Japonců a Čechů je samozřejmě 

odlišná. „Japonci by si nedovolili dát najevo 

neúctu k nadřízenému či k zavedenému 

systému. Češi naopak a priori neuznávají 

autoritu vedení, nemají respekt ke standar-

du. A přitom právě standard je základem 

úspěchu firmy,“ upozorňuje Miroslav Bauer. 

„Řešení tedy spočívá právě v tom, zapojit 

řadové zaměstnance do tvorby pravidel. Dát 

jim najevo, že jsou platnou a důležitou sou-

částí úspěchu celého podniku. V tomto mo-

mentu se dá využít faktu, že Češi jsou oproti 

Japoncům více samostatní. V českém pro-

středí je tedy obzvlášť důležité dostat tuto 

schopnost do systému.“ Naprosto přesná 

aplikace japonského kaizen by tedy v našich 

zeměpisných šířkách možná nebyla. Nicmé-

ně poučit se z ní dá. Vždyť podobnou filozofii 

práce vyznával už před druhou světovou 

válkou třeba nejznámější český podnikatel 

všech dob – Tomáš Baťa. V dnešní době na 

principu metody kontinuálního zlepšování 

funguje třeba továrna TPCA v Kolíně.

Inspirace v USA

Japonci se při formování filozofie kaizen 

inspirovali ve Spojených státech amerických. 

Za boom „kontinuálního zlepšování“ se dá 

považovat začátek 2. světové války. Kapa-

city amerických firem se v té době dostaly 

pod zvyšující se tlak na množství a kvalitu. 

Navíc mnoho mužů bylo ve válce, ubylo 

kvalifikovaných pracovních sil. Americké 

podniky se však v náročné době nevydaly 

cestou inovací ve skocích, ale neustálého 

zlepšování. Využívalo se hlavně znalostí 

a schopností zaměstnanců, právě oni se 

aktivně zapojovali do procesů zlepšování. 

Po válce se za podpory USA rozvíjelo hos-

podářsky stále silnější Japonsko. Japonci si 

pamatovali americký hospodářský úspěch 

za druhé světové války a rozhodli se vy-

zkoumat jeho základní princip. Zjištění bylo 

velmi jednoduché - kontinuální, systematic-

ká aplikace námětů na zlepšování procesů 

podaných vlastními zaměstnanci. Japonsko 

začalo vysílat odborníky nejen do USA, ale 

i do Evropy. Inspirovali se i v Čechách, třeba 

v závodě Jawa. Poválečné období proto 

můžeme považovat za počátek „pravého 

kaizenu“.

Zaučují jen „domácí“

Metodě kaizen se tedy dá naučit. V každé 

zemi výuku zajišťují certifikovaní lektoři, kteří 

prošli příslušným tréninkem. Musí to být lidé 

narození a žijící v zemi působení. Jedině ti 

dokonale znají kulturní a společenská spe-

cifika místa. Školit se dají zaměstnanci firem 

na všech pozicích. Metoda totiž spočívá 

v zapojení celého podniku, každého zaměst-

nance. Kaizen není jen mechanické zlepšo-

vání detailů, kaizen je způsob myšlení.

Kateřina Křenová

Není možné, aby management nařídil lidem, 

jak mají to, co nefunguje, dělat efektivněji...

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ. I TAK SE DÁ 

VYSVĚTLIT TERMÍN KAIZEN. TOTO 

JAPONSKÉ SLOVO SE SKLÁDÁ ZE DVOU 

ČÁSTÍ: „KAI“ JE ZMĚNA A „ZEN“ ZNAMENÁ 

CESTU K LEPŠÍMU. SKRÝVÁ SE ZA NÍM 

JAPONSKÁ FILOZOFIE PRÁCE, KTERÁ 

TVRDÍ, ŽE ZDOKONALENÍM MALIČKOSTÍ 

MŮŽEME DOSÁHNOUT VELKÉHO ZLEPŠENÍ. 

ŘEČENO SLOVNÍKEM ČESKÉ KOTLINY: 

PŘÍSKOKEM VPŘED. 

   A AUTOMOBILOVÝ GIGANT

Největší rozvoj metody je spojován s firmou 

Toyota. „Snažíme se být stále lepší v tom, 

co děláme. Není to jen motto nebo cíl, který 

si pověsíme na stěnu a zapomeneme na 

něj. Je to prostě způsob, jakým pracujeme. 

Máme pro něj slovo: ‚kaizen‘. Znamená 

neustálé vylepšování a je podstatou našeho 

přístupu ve snaze o docílení absolutní kvali-

ty,“ píše se na webových stránkách Toyoty.

Management Toyoty začal podporovat filozo-

fii, která říká, že za neustálé zlepšování firmy 

jsou zodpovědní úplně všichni pracovníci, že 

právě zdánlivý detail může ovlivnit konečný 

úspěch celého podniku. Právě v Toyotě pů-

sobili přední osobnosti, které metodu kaizen 

rozšiřují po světě a které se věnují jejímu roz-

voji. Jedním z nich je například Masaki Imai, 

zakladatel celosvětové sítě Kaizen Institute.

říjen 07 str. 33str. 32

HISTORICKÝ VÝVOJ JAPONSKÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

Zdroj: Kaizen Institute Praha
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NADŠENÍ, ELÁN, NÁPADY 

A TOUHA PO OCENĚNÍ. 

TAK LZE V JEDNÉ VĚTĚ 

CHARAKTERIZOVAT STYL 

PETRY MĚCHUROVÉ (31), 

NEJLEPŠÍ SOUČASNÉ 

KADEŘNICE V REPUBLICE 

A ZÁROVEŇ MAJITELKY 

LUXUSNÍHO VLASOVÉHO 

SALONU. KDYBY SE 

NARODILA V ITÁLII, FRANCII 

ČI VE SPOJENÝCH STÁTECH, 

STALA BY SE UCTÍVANOU 

A BOHATOU CELEBRITOU. 

PETRA MĚCHUROVÁ 

POCHÁZÍ Z PRAHY 

A HVĚZDNÝMI MANÝRY 

ROZHODNĚ NETRPÍ. 

MŮJ PRVNÍ MILION

MŮJ PRVNÍ MILION

Nůžky místo balerínek

Až do páté třídy se chtěla stát tanečnicí. Kvůli 

onemocnění ledvin a roční rekonvalescenci však 

na balet musela zapomenout a zbývající síly proto 

napjala ke své druhé zálibě – česání. Jako malá 

holčička postupně ostříhala všechny panenky 

nakrátko, jak si zkoušela své nápady. 

Již na kadeřnickém učilišti chtěla vynikat. 

„V prváku jsem nebyla premiantkou, a to mě hna-

lo dál. V druháku jsme již mohli soutěžit, skončila 

jsem třetí z celé školy. Ve třeťáku jsem konečně 

vyhrála,“ vzpomíná na své začátky. 

Prázdniny v kadeřnictví

V roce 1994 získala titul juniorské mistryně ČR 

v účesové tvorbě, v letech 1997 a 1998 dosáhla 

na seniorský titul. Stříhala a barvila v každé volné 

chvíli – prázdniny trávila v kadeřnictví, v šestnácti 

letech si od obecního úřadu pronajala místnost 

a za tehdy obvyklých 40 Kč stříhala dámy z okolí. 

„Nechaly si ode mne i poradit, vymýšlela jsem 

pro ně nejrůznější účesy. Bavilo mě to a ony byly 

spokojené.“ Po škole pokračovala v soutěžení 

– v New Yorku, na mistrovství světa ve Washing-

tonu a Soulu. Modelky tehdy sháněla, kde se 

dalo – po hospodách, v metru. „Teď už bych si 

netroufla, ale tehdy bych ze zápalu udělala vše.“ 

Pět let se věnovala hlavně soutěžím a sebevzdě-

lávání, absolvovala stáže v Benátkách, Paříži, 

Londýně i Aucklandu. Po návratu z Nového 

Zélandu ji myšlenka na vlastní salon již neopustila. 

Jakmile získala dostatek vlastních stálých 

zákaznic, začala hledat vhodné místo k vytou-

ženému salonu. Jeho otevření v prosinci 2001 

předcházelo 15 měsíců příprav. „Vhodné prostory 

v centru Prahy jsem hledal rok. Pak jsem náho-

dou, kráčeje ulicí, objevil nabídku „k pronájmu“. 

Těch 60 m2 jsme během tří měsíců přebudovali 

na současnou podobu,“ přibližuje začátky Milan 

Dočkal, manažer Petry Měchurové.

 „Od 18 let žiji s přítelem Milanem, který tehdy dě-

lal reklamu, produkci a postupem doby se začal 

starat i o mne. On je manažer a řídí celý byznys,“ 

chválí přítele Petra. Za úspěchem je nutno hledat 

i rodinnou soudržnost, na níž firma stojí. Ve všem 

se podporují, mají na strategii firmy stejný názor 

a ženou se dopředu. Svému snu věnují veškerý 

volný čas. 

Krize kvůli lidem

Na rozjezd firmy si museli půjčit. Banky tehdy 

procházely úvěrovou krizí, na soukromé projekty 

nepůjčovaly. „Nakonec jsme získali spotřebitel-

ský úvěr milion korun na úrok 16 %, dalších 500 

tisíc jsme si půjčili po známých.“ První roky šly 

všechny vydělané peníze zpět do salonu. Jak 

se posléze ukázalo, největší starosti nastaly s per-

sonálem. „Jednu kadeřnici jsme hledali tři čtvrtě 

roku. Když jsme se ustálili na počtu šesti kadeřnic 

a dvou recepčních, z ničeho nic dvě odešly – to 

byl asi nejhorší moment za celou dobu. Myslela 

jsem, že skončím,“ přiznává Petra, která šéfuje 

devíti lidem. Po zavedení kvalifikovaných psycho-

testů se výběr zjednodušil, ale i přesto problém 

najít vhodnou adeptku zůstává. „Nejde mi vůbec 

o praxi, schopného člověka vše naučím. Musí mě 

přesvědčit zápalem pro věc, chutí se zlepšovat, 

hrát si s vlasy, bavit se při práci. Kdo přijde ráno 

v osm a ve čtyři chce jít domů, nemá u nás šan-

ci,“ vyjmenovává rysy ideálního zaměstnance. 

Milan Dočkal vidí hlavní problém v neexisten-

ci etického kodexu a nemotivujícího školství: 

„Běžnou praxí je přetahování již vyškolených 

kadeřnic. S někým se rok pipláte a on vám pak 

kvůli pár tisícům navíc uteče. Loajalita tu zatím 

moc nefunguje.“ Proto v poslední době investují 

i do teambuildingových aktivit.

Pro Petru je nejdůležitější motivace a výjezdy do 

ciziny. „V salonu už funguji spíše jako supervisor 

a artdirector, kolegyně školím a motivuji k ještě 

lepším výkonům. Nadšení a zápal ostatních si 

totiž nelze koupit, ten získáte jedině osobním pří-

kladem.“ V současné době pobývá Petra již de-

sátý měsíc v Londýně, kde v salonu Headmaster 

sbírá kontakty a zkušenosti převážně z fungování 

velkého kadeřnictví a focení uměleckých fotogra-

fií. Zahraniční pobyty jí obohacují nejen profesně, 

ale i duševně. „Práce na salonu mě nesmírně 

baví, občas mám ale pocit, že přichází rutina – to 

hned balím kufry a odjíždím na stáž,“ prozrazuje 

zdroj své inspirace. Konkurence je velká, jen 

v Praze najdete kolem 2000 kadeřnictví, zhruba 

sto v republice lze počítat mezi špičku. „Chytrá 

konkurence je pro nás přínosem. Orientujeme se 

převážně na zahraniční salony.“ Tajemství úspě-

chu je v originalitě účesů a přístupu ke klientům. 

„Nerada pracuji ve spěchu, ani když spěchají 

ostatní. Myslím, že i to zákaznice oceňují.“ 

Co je nejdůležitější?

„Velká zrcadla. Zákaznici vidím celou a účes 

přizpůsobuji nejen tvaru hlavy, ale i její osobnosti.“ 

To učí i ostatní na školeních, která pořádá nejen 

v Čechách, ale i na Slovensku nebo v Bulhar-

sku. Pro každou sezónu vymýšlí novou kolekci, 

se kterou objíždí soutěže. Jako vlasová stylistka 

pracuje pro 160 světových časopisů, jejichž titulní 

stránky dobyla ve Francii, USA i Velké Británii. 

Radí na různých vlasových serverech. 

Salon není továrna

Zlom nastal v roce 2005, kdy Petra Měchurová 

převzala na kadeřnickém festivalu v Paříži první 

cenu za fotograficky nejlépe ztvárněný účes. 

Jako první Češka se dostala na titulní stránky 

předních světových kadeřnických časopisů 

a do alba TRIBU-TE, které vychází ve Francii 

v limitované číslované edici. Tato ročenka platí 

za výkladní skříň toho nejlepšího ze světové 

kadeřnické tvorby. Pro společnost L‘Oréal 

Professionnel Paris vymýšlela nové technologie 

barvy a střihu, a tím se podílela na celosvětových 

trendech. Je nositelkou titulu ambasador L'Oréal 

Professionnel, od roku 2002 členkou Haute 

Coiffure Francaise v Praze, prestižního klubu nej-

lepších světových kadeřníků založeného v roce 

1945 v Paříži.

Na rok 2007 si Petra s Milanem vytyčili cíl pro-

niknout více do zahraničí. „Měli jsme již několik 

nabídek na spoluúčast silného investora. Rozjeli 

bychom 20 poboček a vydělávali velké peníze. To 

ale není ani náš styl, ani cíl. Nám jde především 

o kvalitu a nadstandardní péči – salon je něco 

jako butik, žádná továrna na vlasy.“ Přesto ale 

ještě o jednom salonu na opačné straně centra 

uvažují. 

Proč se nechat pouze stříhat?

Češi mají ke kadeřníkovi a vlastním vlasům jiný 

přístup než jejich západní sousedé. Snaží se 

ušetřit a nechávají se tak pouze stříhat. I to se 

ale postupně mění, i díky vlivu salonu Petry Mě-

churové. „Do reklamy, hlavně té imagové, jsme 

v prvním roce vložili 800 tisíc korun, to byla tehdy 

úplná novinka,“ říká Milan Dočkal. Teď se snaží 

držet marketingové zásady – jedno procento ze 

zisku nebo deset procent z obratu. „Návštěvu 

kadeřníka si máte užít, nechat se opečovávat,“ 

vzkazuje Petra, která pořádá každoročně při 

oslavě narozenin salonu velkolepou kadeřnic-

kou show a přehlídkami demonstruje svůj tvůrčí 

potenciál a módní trendy. Práce má na tři měsíce 

dopředu, což jí na jednu stranu vyhovuje, ale 

zároveň i svazuje. „Nemůžu být nemocná ani jet 

na prodloužený víkend, protože je hezké počasí. 

Ale doma bych být neuměla. Pořád vidím kolem 

sebe práci, co by se dalo zlepšit, dodělat, 

vymyslet. A hlavně nejšťastnější jsem, když 

zákaznice skáče radostí.“ A za co utratila svůj 

první milion? „Za byt a auto, na víc už nezbylo,“ 

směje se Petra. 

Kristina Šemberová 

„Modelky jsem 

sháněla, kde se dalo 

– po hospodách, 

v metru. Teď už bych 

si netroufla, ale tehdy 

bych udělala vše.“

„Nerada pracuji ve spěchu, ani když spěchají 

ostatní. Myslím, že i to zákaznice oceňují.“

Sen, který se 
vyplnil

1. místo Best photo Collection AIPP Grand Trophy 2006 – účes z perel Jablonex Group

2. místo – Avantgardní účes, AIPP Grand Trophy 2004 

1. místo v kategorii Best photo na Festivalu Mondial Coiffure Beauté za kolekci Sophisticated, na L'Oréal Colour 

Trophy Cena publika 

Petra Měchurová 

češe modelku na 

přehlídku
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Průvodce 
pojištěním 
podnikatelů

Pojištění podnikatelů a průmyslových rizik tvoří 

v nákladových položkách v poslední době stále 

větší položku, protože je pro většinu podnikatelů 

nutností. Na trhu dnes existuje řada pojišťoven, 

které kromě pojištění osob nabízejí i firemní po-

jištění. Jelikož každá pojišťovna má svou vlastní 

nabídku, rozdělení do kategorií je velice obtížné. 

Pojišťovny podnikatelům a firmám nabízejí takové 

služby, které odpovídají právě jejich potřebám. 

Vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění 

umožňují zajistit komplexní pojistnou ochranu 

jakýchkoli podnikatelských aktivit, od drobných 

živnostníků až po velké průmyslové korporace.

Pojištění majetku 

Předmětem tohoto pojištění jsou nejen věci mo-

vité, nemovitosti, technické, obchodní a provozní 

vybavení, zásoby, ale také nosiče dat a data 

v nich obsažená, prostředky pro reprodukci (mo-

dely, formy apod.), cenné papíry a listiny, peníze 

a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců. 

Patří sem živelní pojištění, technická pojištění, šo-

mážní pojištění neboli pojištění přerušení provozu, 

pojištění proti odcizení a dopravní pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Odpovědnostní pojištění podnikatelů můžeme 

rozdělit podle formy pojištění na zákonné pojištění 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání (každá organizace za-

městnávající alespoň jednoho zaměstnance je ze 

zákona povinna toto pojištění uzavřít) a povinné 

smluvní pojištění odpovědnosti za škodu (vztahu-

je se na škody vyplývající z výkonu určité činnosti 

a jeho sjednání je podmínkou pro výkon určitého 

povolání).

Pojištění právní ochrany

Jde o speciální druh pojištění, které je určeno na 

krytí finančních nákladů spojených se soudními 

spory a nákladů spojených s prosazením práv-

ních zájmů pojištěného. Pojištěným osobám je 

poskytována právní ochrana při událostech sou-

visejících s podnikatelskou činností, jejíž předmět 

je uveden v pojistné smlouvě. 

Pojištění finančních ztrát 

Tento druh pojištění se sjednává pro případ 

majetkové újmy pojištěného, ke které došlo 

v důsledku negativního působení obchodních 

a podnikatelských rizik. Může se jednat o ztráty 

způsobené riziky z výkonu povolání a z nedosta-

tečných příjmů z důvodů např. nepřízně počasí, 

přerušení provozu apod.

Pojištění pohledávek

Pojistná ochrana se vztahuje na ztráty vzniklé 

nezaplacením odebraného zboží nebo služeb 

způsobené platební nevůlí (nezaplacení pohle-

dávky) nebo platební neschopností např. v pří-

padě prohlášení konkurzu. V takovém případě 

pojišťovny nabízející tento druh pojištění uhradí 

vzniklou škodu a následně situaci řeší dle smluv-

ních podmínek na vlastní odpovědnost. 

Michal Ruml

Náš FinTrik Jak vyzrát na kurzovní riziko?

LUKÁŠ BUŘÍK, www.finance.cz

Magická hranice byla prolomena. Kurz ame-

rického dolaru se v průběhu minulých týdnů 

poprvé ve své historii dostal pod hranici 20 Kč. 

Posilování tuzemské měny se projevilo i na kurzu 

eura.

Sílící koruna exportéry netěší

Zatímco spotřebitelé mohou nějakou tu korunu 

uspořit, když na koupi zboží dováženého ze 

zemí používajících právě dolar či euro potřebují 

menší objem peněz, exportéři vyvážející své vý-

robky a zboží na dolarové či eurové trhy přílišnou 

radost nemají. Zvláště pokud nejsou zajištěni 

proti pohybům měnových kurzů.

Predikovat, jaký bude další vývoj zahraničních 

měn, je téměř nemožné. Kurzy závisí především 

na vývoji jednotlivých ekonomik, svou roli sehraje 

i Česká národní banka a její politika. Samotná 

praxe v minulosti již několikrát naznačila, že stačí 

jedna neočekávaná zpráva či událost a může 

dojít k pohybu kurzu. Přesto je mezi českými 

podniky toto riziko často podceňováno, ke kur-

zovému zajištění přistoupí pouze každá desátá 

firma podílející se na zahraničním obchodu. 

Jednoduchý nástroj k zajištění

Jedním z nástrojů, který rizika kurzových 

výkyvů eliminuje, je tzv. měnový forward. Jde 

o termínový obchod, při kterém se smluvní 

strany (banka a klient) dohodnou na směnném 

kurzu, za který později proběhne nákup či pro-

dej dané měny v konkrétním 

objemu. Tento produkt 

nalezneme v nabídkách 

hned několika finančních 

institucí. Jednou z nich 

je i Citibank, která za 

tyto zajišťovací operace 

neúčtuje žádné po-

platky a veškeré 

konzultace 

a poradenství 

poskytuje 

zdarma.

PODNIKÁNÍ PŘINÁŠÍ CELOU ŘADU RIZIK. ŘADĚ Z NICH SICE 

NELZE ZABRÁNIT, ALE VHODNÝM POJIŠTĚNÍM JE LZE ELIMINOVAT. 

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POMŮŽE ZMÍRNIT FINANČNÍ DŮSLEDKY 

NEPŘEDVÍDATELNÉ UDÁLOSTI A VY SE TAK MŮŽETE I NADÁLE 

NAPLNO VĚNOVAT ROZVOJI SVÉHO PODNIKÁNÍ.

Pojistěte si své 
klíčové 
zaměstnance
ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ ZÁLEŽÍ NA MNOHA 

FAKTORECH. NĚKTERÉ Z NICH MŮŽEME 

SVÝM JEDNÁNÍ OVLIVNIT, JINÝM JEN 

TĚŽKO ZABRÁNÍME. CO KDYŽ ALE 

DOJDE K NÁHLÉ ZTRÁTĚ PRO FIRMU 

NEPOSTRADATELNÉHO ČLOVĚKA?

Tato nepředvídatelná událost bezesporu zasáh-

ne chod každého podniku, pro některé firmy 

může mít ztráta klíčové osoby katastrofický do-

pad na jejich další působení. Na první pohled 

zdánlivá maličkost může způsobit daleko větší 

újmu než například přírodní živly, v některých 

případech může vést až k zániku firmy. Zvláště 

pokud jde o osobu, která je svými zkušenostmi 

jen stěží nahraditelná. Ovšem i v tomto případě 

může výrazně pomoci pojištění. 

Pojišťovací makléři společnosti Insia ve spolu-

práci s Pojišťovnou České spořitelny přišli na 

tuzemský trh s novým produktem Keyman, 

který pomůže vyřešit nepříjemnou situaci 

spojenou právě se ztrátou klíčového člověka. 

A nejen finančně. V případě ztráty pojiště-

ného zaměstnance je vypracován podrobný 

plán, jak vzniklou situaci řešit. Poté nastupuje 

osoba tzv. krizového manažera – odborníka, 

jehož úkolem je zastoupit a nahradit klíčového 

zaměstnance a pomoci provést firmu kritickým 

obdobím. A to vše na náklady pojišťovny.

Zatímco v anglosaských zemích se pojištění 

klíčových osob prodává v různých podobách, 

v nabídce tuzemských pojišťoven zatím chybí. 

Zvláště díky spojení s krizovým manažerem se 

tento produkt stává unikátní.

Jak pojištění Keyman funguje?

•  Firma se rozhodne pojistit si klíčové osoby, 

zpravidla spolumajitele či vybrané klíčové 

zaměstnance. 

•  Pojistná částka (plnění pojišťovny) je stano-

vena na 2 000 000 korun. Z ní jsou pokryty 

náklady poradenské firmy zajišťující krizo-

vé manažery po dobu nutnou k vyvedení 

podniku z krize a nalezení další cesty pro její 

budoucnost.

•  V případě úmrtí klíčové osoby vyplatí pojiš-

ťovna firmě odškodnění ve výši 2 milionů ko-

run. Při pojistné události se zároveň aktivuje 

tzv. Systém krizového řízení, kdy poradenská 

firma M.C.Triton zajistí zkušeného manažera, 

který během krátké doby nastoupí do firmy 

s cílem uchránit její hodnotu pro majitele či 

jejich dědice. 

Práce krizového manažera může být rozdělena 

do několika fází. Jeho prvořadým cílem je do-

končení rozjednaných projektů či obchodních 

aktivit a řízení finančních toků, tj. finanční stabi-

lizace firmy. Následuje vypracování dlouhodo-

bého obchodního a finančního plánu a zaško-

lení nového zaměstnance. Jeho úkolem může 

být i zajištění prodeje či fúze firmy.

Na kolik to přijde?

Cena pojištění závisí především na věku, po-

hlaví a samozřejmě počtu pojištěných osob.

•  Modelový příklad: 

3 klíčové osoby – muž 32 let, muž 40 

let a žena 35 let. Celkové roční pojistné 

představuje částku 16 117 korun, měsíční 

náklady jsou tedy zhruba 1350 korun, což je 

mnohdy méně než účet za mobilní telefon. 

Navíc tento produkt je vytvořen tak, aby 

pojistné bylo daňově uznatelným nákladem. 

O pojištění klíčových osob by měli uvažovat 

zejména majitelé menších a středních firem, 

které jsou závislé na několika jedincích. Může 

jít o ideální řešení, jak ochránit svou firmu, 

kterou majitelé často mnoho let budují.

lb

TIP NA KNIHU: Interní komunikace ve firmě
Jen stěží může firma 
dosáhnout úspěchu bez 
kvalitního týmu lidí, ať už 
jde o jakoukoliv oblast 
podnikání. Management stejně jako řadoví zaměstnanci jsou jedním z klíčových prvků k naplnění cílů a vizí. Stejně tak i komunika-ce uvnitř firmy. Hlavním úkolem úspěšného managementu i jednotlivých manažerů je vybudování efektivních komunikačních toků, které zajistí shodu ve vzájemném očekávání firmy a jejich pracovníků, v tom, co chce firma říct a co chtějí zaměstnanci slyšet. A právě tato publikace napomůže při nalézání forem a metod ke zkva-litnění interní komunikace.

TIP MĚSÍCE:

Podnikatelský úvěr 

Universal Business

Výrazné zkrácení schvalovacího procesu 

a poskytnutí prostředků až do výše 

85 % hodnoty nemovitosti. To jsou jen 

některá z vylepšení, která pro podnikatele 

žádající o úvěr připravila GE Money Bank. 

Podnikatelský úvěr Universal Business je 

možné získat i na základě pouze jednoho 

daňového přiznání a o jeho udělení je roz-

hodnuto již během jednoho pracovního 

dne. Jde o investiční typ úvěru určený na 

financování jakéhokoliv podnikatelského 

záměru do 5 milionů korun, jeho splat-

nost může být až 20 let. Zájemci o úvěr 

GE Money Bank poskytne prostředky až 

do výše 85 % hodnoty nemovitosti, 

maximálně pak 5 milionů korun. 

TIP NA FIRMU: 

AAA Auto

Společnost AAA Auto se rozhodla 

vstoupit na kapitálový trh a prodat část 

svých akcií na burzách cenných papírů 

v Praze a Budapešti. Rozšířila tak řadu 

nejlikvidnějších titulů obchodovaných na 

tuzemském akciovém trhu. Vstupem na 

burzu chce společnost získat pořebný 

kapitál na podnikání a rozvoj nových 

obchodních příležitostí jak na současných 

trzích, tak i při plánované expanzi na jih 

a východ Evropy. V současnosti skupina 

AAA Auto působí v pěti zemích. Za loňský 

rok prodala téměř 62 000 ojetých 

automobilů a dosáhla obratu 348 

milionů eur. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

FIREMNÍ FINANCE

FIREMNÍ FINANCE

Pojištění podnikatelů 

tvoří v nákladech stále 

větší položku...

F
o
to

: 
P

e
tr

 P
o

lia
k
, 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m

V případě úmrtí klíčové osoby vyplatí pojišťovna 

firmě odškodnění ve výši 2 milionů korun.
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Od začátku roku 2008 začne platit nový insol-

venční zákon, který do našich končin přináší 

pojem osobního bankrotu. Zákon dává lidem, 

kteří se dostali do takzvané dluhové spirály, 

možnost začít znovu. Současně se snaží o za-

jištění maximální výtěžnosti věřitelům.

Osobní bankrot začne platit 1. 1. 2008

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způso-

bech jeho řešení (insolvenční zákon), jehož 

účinnost byla posunuta na 1. leden 2008, 

umožní domácnostem zbavit se dluhů, 

pokud své závazky nejsou schopny nadále 

splácet. K tomuto účelu jsou definovány dva 

základní mechanismy, a to buď jednorázové 

zpeněžení majetkové podstaty, nebo plnění 

podle pětiletého splátkového kalendáře. 

Dochází-li k procesu oddlužení formou 

splátkového kalendáře, je dlužník povinen 

pracovat a z výdělku mu zůstává pouze 

životní minimum a částka nezbytná k zajiš-

tění jeho další výdělečné činnosti. Získá-li 

během tohoto pětiletého období mimořádný 

příjem díky daru či dědictví, je povinen tento 

majetek zpeněžit a použít na umoření dluhu 

nad rámec pravidelných splátek.

Dalšími podmínkami osobního bankrotu jsou 

splacení alespoň 30 % dlužné částky a tak-

zvané poctivé záměry dlužníka zbavit se svých 

závazků. Návrh na oddlužení může podat 

pouze dlužník, není možné, aby byl podán 

věřiteli. O způsobu oddlužení rozhodují věři-

telé prostou většinou hlasů podle výše jejich 

pohledávek. Soud následně rozhodne, zda 

dlužníkovi osobní bankrot umožní a schválí 

plán oddlužení. Ten musí být následně věřiteli 

respektován. Pokud by osobní bankrot nebyl 

nejlepším způsobem, jak věřitelům zajistit 

maximální návratnost pohledávek, například 

pokud by z pohledu věřitelů bylo lepší provést 

konkurz na majetek dlužníka, měl by soud 

návrh na oddlužení zamítnout. 

Pokud dlužník neplní řádně své závazky, může 

soud proces oddlužení zrušit. Po uplynutí pří-

slušných lhůt daných zákonem může dlužník 

projít procesem osobního bankrotu i několikrát 

za život, vždy však musí být splněna podmínka 

takzvaného poctivého úpadce, tj., že osobní 

bankrot nesmí být dlužníkem zneužíván. 

Standardní nástroj v zahraničí

Osobní bankrot je standardní nástroj používa-

ný ve většině západoevropských zemí i v USA. 

Srovnáme-li úpravu osobního bankrotu v ČR 

a v Německu, největší rozdíl najdeme ve výši 

měsíční splátky, která dlužníkovi zůstane. V ČR 

se jedná o životní minimum, zatímco v Němec-

ku závisí na výši vydělané částky, což je pro 

dlužníka více motivující. Bankrot v USA může 

probíhat dvěma způsoby. První způsob je vy-

hlášení úplné likvidace majetku úpadce, druhý 

pak odpovídá spíše určité restrukturalizaci 

dluhů. Informaci o bankrotu a jeho způsobu 

mohou finanční instituce získat z úvěrového 

registru. Proces oddlužení se netýká některých 

specifických pohledávek jako alimenty, pohle-

dávky za státem či studentské půjčky.

mr

DNEŠNÍ DOBU LZE BEZ 

NADSÁZKY NAZVAT 

DOBOU ÚVĚROVOU. 

ČEŠI ZTRATILI VEŠKERÉ 

ZÁBRANY, KTERÉ VŮČI 

PŮJČKÁM MĚLI, A PŮJČUJÍ 

SI STÁLE ČASTĚJI. JEDNOU 

Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH A TAKÉ 

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍCH PŮJČEK 

JE SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. 

Poradíme vám, jak na něj 

Spotřebitelské úvěry poskytují komerční 

banky v různých podobách klientům na 

řešení jejich finančních potřeb. Slouží přede-

vším k nákupu spotřebního zboží, k finan-

cování různých služeb (školné, dovolená) 

a mohou také sloužit k financování nákupu 

či rekonstrukci nemovitostí. Podmínky, 

které musí zájemce o spotřebitelský úvěr 

splnit, jsou věk nad 18 let, státní občanství 

ČR a trvalé bydliště na území ČR. Výše 

poskytovaných spotřebitelských úvěrů je 

u jednotlivých bank a typů úvěrů různá. Mi-

nimální výše se pohybuje od 20 000 korun 

až po několik stovek tisíc korun. Maximální 

částku půjčky definuje také schopnost klien-

ta splácet úvěr. Nižší částky banky poskytují 

většinou u úvěrů bez zajištění, vyšší částky 

nad 100 000 korun již musí být zajištěny 

jedním či dvěma ručiteli. Od 300 000 korun 

je již většinou vyžadováno zajištění pomocí 

nemovitosti. Výše úrokové sazby závisí na 

typu úvěrů, například zda je úvěr posky-

tován jako účelový nebo neúčelový, na 

době splatnosti úvěru, případně i na jiných 

okolnostech, které banka při stanovení výše 

úrokové sazby zohledňuje. V současné 

době se úroková sazba spotřebitelských 

úvěrů pohybuje v rozpětí od 7 do 15 % p.a.

Jak vyřídit spotřebitelský úvěr?

Při žádosti o úvěr musíte prokázat své 

příjmy a případně příjmy spolužadatelů, 

spoludlužníků a ručitelů. Banky nejčastěji 

vyžadují potvrzení zaměstnavatele o prů-

měrné výši čistého měsíčního příjmu za po-

slední 3 měsíce vč. potvrzení, že nejste ve 

zkušební lhůtě a není s vámi vedeno jednání 

o ukončení pracovního poměru. V případě, 

že podnikáte, potřebujete přiznání k dani 

z příjmu fyzických osob. Při žádosti musíte 

většinou předložit dva doklady za účelem 

prokázání totožnosti. 

Jak vyřídit 
spotřebitelský 
úvěr?

Chcete úvěr? Pohlídejte si svou 

úvěrovou minulost

Úspěšné schválení spotřebitelského úvěru 

není jen otázkou dostatečné bonity žadatele, 

ale i jeho úvěrové minulosti a platební mo-

rálky. Při žádosti o úvěr si totiž banka klienta 

vždy nejprve prověří v úvěrovém registru. 

Je proto dobré vědět, jaké informace jsou 

tam o vás uvedeny a jakou máte úvěrovou 

minulost. V České republice existuje několik 

úvěrových registrů. Banky své klienty kont-

rolují ve dvou z nich – SOLUSu a Bankovním 

registru klientských informací (BRKI). SOLUS 

je registrem negativním, to znamená že 

v něm jsou uvedeny informace jen o nepla-

tičích. Členy SOLUSu jsou však i mobilní 

operátoři či distributoři elektrické energie. 

Úspěšnost vaší žádosti o půjčku tedy ovlivní 

i fakt, jak dobře a jak včas platíte své účty za 

elektřinu či telefon. Členy bankovního registru 

jsou sice jen banky, nicméně tento registr je 

propojen s nebankovním registrem, kde jsou 

údaje od splátkových a leasingových společ-

ností. Banky tak zjistí takřka kompletní ža-

datelovu úvěrovou historii a platební morálku 

a tyto údaje významným způsobem ovlivňují 

schválení či neschválení žádosti o úvěr.

Michal Ruml

Náš tip
Peníze pod 
kontrolou 

s Madatidal

ING. MICHAL RUML, www.finance.cz 

Jednou z cest, jak se vyhnout hrozbě 

předlužení domácnosti, je vést si rodinné 

účetnictví. Z pečlivé analýzy rodinných 

financí pak vyplyne měsíční finanční rezerva, 

kterou je možné využít pro splácení úvěrů. 

Nově spuštěná webová aplikace Madatidal 

od společnosti Pagina vám umožní jedno-

duše zapisovat, třídit a prohlížet vaše příjmy 

a výdaje odkudkoliv. Evidence výdajů s Ma-

datidal vám nejen utřídí rodinné finance, ale 

pomůže i ušetřit. Zjistíte přesně například, 

kolik jednotliví členové vaší domácnosti utrá-

cejí za telefon, nebo si porovnáte výdaje za 

elektřinu letos a vloni. Díky tomu, že Mada-

tidal je webová aplikace, domácí či osobní 

účetnictví máte k dispozici na 

jakémkoliv počítači, ať jste 

doma nebo v práci. Není 

třeba žádné počítačové 

vzdělání, nemusíte nic 

instalovat. Vaše data 

jsou i přesto zabezpeče-

na – adresu vašeho účtu 

a heslo znáte jen vy. 

Aplikace Madatidal 

je na adrese www.

madatidal.cz k dis-

pozici zdarma!

PŮJČIT SI JE DNES SNADNÉ, 

HORŠÍ JE TO VŠAK ČASTO 

SE SPLÁCENÍM PŮJČEK. 

VÝCHODISKEM PRO LIDI, 

KTEŘÍ MAJÍ DLUHY JIŽ TAK 

VYSOKÉ, ŽE JE NEJSOU 

SCHOPNI SPLATIT, A TO ANI 

DO KONCE SVÉHO ŽIVOTA, 

JE OSOBNÍ BANKROT. 

Osobní bankrot 
přichází

Úroková sazba spotřebitelských úvěrů se 

v současnosti pohybuje od 7 do 15 % p.a.

SROVNÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ OD NAŠICH BANK
Název banky Název úvěru Minimální výše úvěru Úroková sazba (% p.a.) 

GE MONEY Bank Expres půjčka 30 000 Kč 9,90

BAWAG Bank CZ, a. s. IQ půjčka 20 000 Kč 7,15

BAWAG Bank CZ, a. s. Osobní půjčka 20 000 Kč 7,15

CITIBANK Osobní půjčka 20 000 Kč 9,90

ČESKÁ SPOŘITELNA Spotřebitelský úvěr 100 000 Kč 8,50

ČESKÁ SPOŘITELNA Hotovostní úvěr 15 000 Kč 8,50

ČSOB Půjčka na cokoliv 20 000 Kč 10,90

eBANKA Spotřebitelský úvěr 30 000 Kč 8,90

KOMERČNÍ BANKA Osobní úvěr 30 000 Kč 9,55

KOMERČNÍ BANKA Perfektní půjčka 30 000 Kč 14,90

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Spotřebitelský úvěr 

neúčelový
20 000 Kč 8,90

RAIFFEISENBANK Rychlá půjčka 20 000 Kč 7,90

VOLKSBANK Spotřebitelský úvěr 20 000 Kč 9,10

WALDVIERTLER 

SPARKASSE von 1842
Spotřebitelský úvěr 15 000 Kč 7,90

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA Osobní úvěr účelový 50 000 Kč 9,33

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA Osobní úvěr neúčelový 50 000 Kč 9,33

Osobní bankrot je 

standardní nástroj 

používaný ve většině 

západoevropských 

zemí i ve Spojených 

státech
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INZERCE

INZERCE

OSOBNÍ FINANCE

Namísto sledování několika desítek či stovek čísel 

stačí zaregistrovat pouze jediné číslo burzovního 

indexu a investor hned ví, zda má jásat, či nao-

pak propadat skepsi. Kromě toho indexy pou-

kazují na míru úspěšnosti daného investora. Ten, 

který dokáže své investiční portfolio dlouhodobě 

zhodnocovat lépe než činí přírůstek či ztráta 

daného indexu, tj. výnosnost portfolia převyšuje 

výnos celého trhu, má výborný investiční instinkt.

Index jako zajímavá investice

Akciový index není pouhým indikátorem výkon-

nosti kapitálového trhu, ale také příležitostí pro 

investory, která může přinést zajímavé zhodno-

cení. K rozšíření nabídky investičních možností 

přispěla pražská burza, která koncem loňského 

roku zavedla obchodování s novými nástroji, 

konkrétně s futures a s certifikáty. Přestože tyto 

instrumenty jsou pro mnohé investory zatím vel-

kou neznámou, v poslední době se dostávají do 

investorského povědomí. Jen za období červen 

– srpen byly na speciálním trhu pražské burzy 

zobchodovány futures kontrakty za bezmála 35 

milionů korun, certifikáty společně s warranty pře-

sáhly 355 milionů. A právě tyto méně standardní 

nástroje kapitálového trhu umožňují investorům 

participovat na růstu burzovních indexů.

Indexové futures

Kontrakty typu futures patří do rodiny tzv. stan-

dardizovaných derivátů, tedy investičních nástrojů 

odvozených od vývoje určitého podkladového 

aktiva. Nabídka aktiv je velice pestrá, futures kon-

trakt může být uzavřen na nejrůznější instrumenty: 

od ropy, přes obiloviny až po měnu nebo některý 

z drahých kovů. Pokud je podkladovým aktivem 

akciový index, výdělek (či ztráta) investora závisí 

na tom, jakým směrem se budou hodnoty indexu 

pohybovat. Profitovat lze nejen na rostoucím vý-

voji, ale vydělávat lze i na poklesu hodnoty indexu.

Jak probíhá samotný obchod?

Obchody s futures jsou uzavírány prostřednictvím 

členů burzy. Vlastní obchodování je založeno 

na činnosti tzv. tvůrců trhu (market makerů). Ti 

mají povinnost udržovat nabídku a poptávku 

pro jednotlivé futures série. Investoři zadávají své 

příkazy makléřům, kteří je umisťují do obchodního 

systému. V případě, že se sejdou dva příkazy 

(ke koupi u jednoho a prodeji u druhého) se 

shodnými parametry (druh kontraktu, splatnost, 

množství, cena...), nic již nebrání transakci a uza-

vření obchodu.

Když působí pákový efekt

Investor se rozhodne koupit futures kontrakt 

na index pražské burzy PX. Hodnota kontraktu 

se spočítá tak, že se aktuální bodový stav 

indexu vynásobí koeficientem 100. Dosa-

huje-li tedy index PX 1700 bodů, hodnota 

futures kontraktu představuje 170 000 Kč. Pro 

obchodování s kontraktem není zapotřebí celá 

suma, stačí pouze zlomek této částky, tzv. 

maržový vklad. Tato „záloha“ je zárukou, že 

investor dostojí svým závazkům vyplývajícím 

z uzavřeného obchodu. Výše zálohy je zpra-

vidla stanovována jako procentuální hodnota 

z objemu obchodu a po skončení obchodová-

ní je vrácena zpět investorovi.

Zjednodušený příklad:

•  hodnota indexu PX je 1500 bodů, hodnota 

kontraktu je 150 000, záloha je ve výši 15 %, tj. 

22 500 korun; 

•  pokud hodnota indexu stoupne o 1 bod, zvýší 

se hodnota kontraktu o 100  Kč;

•  naopak pokles hodnoty indexu o 1 bod sníží 

hodnotu kontraktu o 100  Kč.

 

Indexové certifikáty

Indexové certifikáty se na kapitálových trzích 

poprvé začaly používat v roce 1990 a v pos-

ledních letech nastává nebývalý rozvoj těchto 

instrumentů. Zejména mezi privátními investory 

si získávají stále větší oblibu. Indexové certifikáty 

přesně zobrazují hodnotový vývoj nejen světo-

vých indexů, jako jsou např. DAX, Euro Stoxx50 

nebo S&P500, ale od konce loňského roku lze 

investovat i do českého PX. Indexové certifiká-

ty umožňují efektivní diverzifikaci investičního 

portfolia a patří k základním finančním instrumen-

tům zasahujícím do všech investičních oborů. 

Nákupem celého indexu investor eliminuje riziko 

své investice, které by hrozilo v případě nákupu 

jednotlivých akcií.

Certifikáty i pro drobné investory

Stejně jako u futures kontraktů, i v případě 

certifikátů je jejich hodnota odvozena z hodnoty 

příslušného indexu. Jelikož znázorňuje hodnotu 

podkladového aktiva v cizí měně (i v případě, že 

jde o PX), musí investor počítat s rizikem pohybu 

kurzu. Nespornou výhodou certifikátů je jejich 

likvidita, investor může v jakémkoliv okamžiku 

certifikát koupit či odprodat. Díky emisnímu 

poměru, který slouží ke zlevnění celé transakce, 

se investice do certifikátů stává dostupnou pro 

širokou veřejnost.

Zjednodušený příklad:

•  hodnota indexu PX je 1700 bodů, emisní po-

měr 1:10, kurz 28 CZK/EUR. Cena certifikátu je 

v tomto případě (1700:10):28, tj. 6,07 euro; 

•  pokud hodnota indexu stoupne na 1800 bodů, 

kurz poklesne na 27 CZK/EUR, cena certifikátu 

adekvátně vzroste na 6,67 eur.

Lukáš Buřík

Investice
do burzovního 
indexu se vyplácí

AKCIOVÉ INDEXY JSOU ZÁKLADNÍM STATISTICKÝM INDIKÁTOREM 

MĚŘÍCÍM VÝVOJ CELÉHO TRHU. PRO INVESTORY JSOU 

UKAZATELEM, KTERÝ JIM NAZNAČUJE, JAK SE DANÝ TRH V ČASE 

VYVÍJÍ, TJ. ZDA MÁ KLESAJÍCÍ ČI NAOPAK RŮSTOVOU TENDENCI. 

MOHOU SE STÁT TAKÉ UŽITEČNÝM POMOCNÍKEM. 

Pražská burza koncem 

loňského roku zavedla 

obchodování s novými 

investičními nástroji, 

konkrétně s futures 

a s certifikáty

Kurzy, které 
zdarma jezdí 
za vámi!

Nabízíme široký výběr kurzů z oblastí Marketing, management, řízení kon-

kurenceschopnosti, reklama a propagace nebo kurz komunikačních do-

vedností a jednání se zákazníkem případně workshop zaměřený na rozvoj 

prodejních dovedností. V rámci projektu je připraveno unikátní e-learningo-

vé jazykové vzdělávání se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Studovat 

můžete, kdy se to hodí vám a navíc z pohodlí své kanceláře nebo domova. 

Účastníkem může být společnost nebo fyzická osoba podnikající v oblasti 

cestovního ruchu mající sídlo v regionech ČR mimo hlavní město.

Kurzy jsou jedno nebo dvoudenní a budou jezdit za vámi. Stačí si vybrat 

z široké nabídky měst a termínů. V případě jazykového vzdělávání je do-

konce jedno, kde bydlíte, pouze vyberete zda anglicky, německy nebo 

francouzsky a po obdržení vaší přihlášky vám budou vzdělávací materiály 

zaslány na vaši adresu. Výuka probíhá pomocí e-learningu (kombinace vý-

ukového CD a internetu). 

Podrobné informace o oborovém tréninkovém programu na podporu kon-

kurenceschopnosti cestovních kanceláří a agentur naleznete na interne-

tových stránkách www.marketingajazykyvcr.cz, kde naleznete nejen data 

kurzů, ale můžete dokonce i on-line vyplnit přihlášku. Případně nás můžete 

kontaktovat na telefonu 221 580 261. 

Realizátorem je Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, která je 

úspěšným žadatelem o podporu specifického vzdělávání za přispění fondů 

Evropské unie. Z toho důvodu jsou vzdělávací kurzy pro účastníky ZDAR-

MA! Každý účastník vyslaný svojí společností tak čerpá pouze tzv. podporu 

de minimis – za účast v kurzech nic neplatí. 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM 

ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ESF – EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI, 

PODNIKATELSKÉHO DUCHA, ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A INVESTICEMI DO LIDSKÝCH ZDROJŮ

Chybí Vám specializované jazykové nebo marketingové 

vzdělávání a jste mimopražští? MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ.

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

MONITORING INFORMACÍ

Informace, data, ... nejvíce a nejčastěji skloňované výrazy současné doby. V 21. století je informace považována 

za základní surovinu všech podnikatelských subjektů. Proto, aby naše společnost měla vždy aktuální, přesné 

a ověřené informace, používáme metodu MONITORINGU INFORMACÍ.

Co je monitoring informací?

Žijeme v době, kdy informace mají nejvyšší cenu a díky jejich aktuál-

nosti a včasnosti mohou pomoci ke správným strategickým rozhod-

nutím. Díky velkému množství informačních zdrojů, jako je denní tisk, 

periodika, databáze a registry, můžeme získat jakoukoliv požadova-

nou informaci, ovšem ověření její pravdivosti je již složitější. K tomu 

slouží již výše zmiňovaná metoda monitoringu, která průběžně sle-

duje předem nadefinované zdroje a každou novou informaci ověří 

z dalších zdrojů. Tím se informace stává relevantní.

Jak se monitoring provádí?

Základním předpokladem úspěchu je aktuálnost a přesnost sledo-

vání zdrojů. Referent informačního centra vytvoří soupis sledova-

ných zdrojů a ty vždy v pravidelných intervalech sleduje. I zde platí 

pravidlo, že snadno dostupná informace nemusí být vždy pravdivá. 

Proto pro práci na monitoringu využíváme různé komerční registry, 

webové stránky veřejné správy a odborné ověřené časopisy. Řídíme 

se i osobností autora článku a datem zveřejnění informace. Na zá-

kladě těchto činností jsou vytvářeny tzv. rešerše, které mohou mít 

dvě podoby. První, rešerše aktuální, které shromažďují informace 

tak, jak se objevily na veřejnosti. Druhou podobou jsou rešerše na 

téma. Zde si zadavatel stanoví problematiku a informační referent 

vyhledá všechny aktuální a s problémem související informace. 

Proč tuto metodu používat?

Díky monitoringu informací můžeme dosáhnout konkurenční výhody 

a tím i vyššího podílu na trhu. Nejdůležitější součástí metody moni-

toringu je přeměna získaných informací na poznatky a dovednosti, 

které potom slouží pro rozvoj společnosti a jejích lidských zdrojů.

Ing. Jiří Gawel,

předseda představenstva BETA Brno, a.s.

Petra Pešková, DiS.

referent informačního centra BETA Brno, a.s
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Otevřít dopis v obálce 

určený někomu 

jinému než adresátovi 

bylo nemyslitelné. 

Jenže obálky už se 

neposílají, nahradil 

je e-mail, který se ve 

firmě stal základním 

komunikačním 

nástrojem. Spolu s ním 

se objevila řada otázek 

právního rázu, které 

bohužel nejsou zatím 

příliš podchycené ani 

řešené. Nový Zákoník 

práce se pravidlům 

uživání komunikačních 

technologií ze strany 

zaměstnance částečně 

věnuje. Tedy přesněji 

– této problematiky 

se týkají celkem čtyři 

věty. Připadá vám to 

jako nedostatečné? 

Rozhodně nejste sami!

Stačí se jen 
podívat...

PRÁVO A DANĚ

Nový Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

účinný od prvního dne letošního roku sice jakási 

pravidla užití komunikačních technologií ze strany 

zaměstnance a pravidla kontroly ze strany za-

městnavatelů obsahuje, ale jejich kvalita odpovídá 

tomu, že jsou jim věnovány pouhé tři odstavce 

v jednom jediném paragrafu 316 – dohromady 

čtyři věty... S ohledem na tento rozsah je možné 

tyto věty citovat všechny: Zaměstnanci nesmějí 

bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou 

osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky 

zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani 

jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu 

podle věty první je zaměstnavatel oprávněn při-

měřeným způsobem kontrolovat. Zaměstnavatel 

nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve 

zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele naru-

šovat soukromí zaměstnance na pracovištích 

a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, 

že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo 

skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho 

telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty 

nebo kontrole listovních zásilek adresovaných 

zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán 

závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze čin-

nosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení 

kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel po-

vinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu 

kontroly a o způsobech jejího provádění.

Čtyři věty nestačí

Zákonodárce se již neobtěžoval vysvětlením poj-

mů jako „přiměřený způsob kontroly“, „závažný 

důvod“ či „zvláštní povaha“. A tak opět dojde 

na oblíbený výklad podle obecných ústavních 

východisek vyplývajících z Listiny základních práv 

a svobod a použití zásady dobrých mravů. Na 

to, o jak důležitý právní předpis se jedná (vždyť 

se tak či onak dotýká každého) a jaká péče mu 

údajně byla při jeho přípravě věnována, je jeho 

nejednoznačnost (samozřejmě zdaleka nejen 

v tomto případě) zarážející. I z této kusé úpravy je 

nicméně zřejmé, že pro zaměstnance platí zákaz 

užívat výpočetní techniku a telekomunikační 

zařízení zaměstnavatele pro svou osobní potřebu. 

Jinými slovy na počítači s připojením na internet, 

který zaměstnavatel zaměstnanci přidělil k vý-

konu práce, není tento zaměstnanec oprávněn 

prohlížet jiné www stránky, než ty, které slouží 

k výkonu jeho práce, a není oprávněn vyřizovat 

si své soukromé e-maily. Obdobně to platí i např. 

pro soukromé telefonní hovory. Tento zákaz může 

zaměstnavatel samozřejmě zmírnit či zcela zrušit, 

nebo jej přesněji upravit např. v pracovním řádu 

či v jiném svém vnitřním předpisu. Podrobnější 

úpravu může samozřejmě obsahovat přímo 

pracovní smlouva, což je však u zaměstnavatele 

zaměstnávajícího větší množství zaměstnanců 

poměrně nepraktické.

Důvěřuj, ale kontroluj. Jenže jak?

Dodržování tohoto zákazu může zaměstnavatel 

slovy zákona „přiměřeně kontrolovat“. Hranice 

této kontroly jsou dány tím, že zaměstnavatel 

nesmí zaměstnance sledovat, odposlouchá-

vat ani zaznamenávat jeho telefonické hovory 

a kontrolovat jeho elektronickou poštu. To ne-

platí tam, kde je dán závažný důvod spočívající 

ve zvláštní povaze provozu zaměstnavatele 

– do této krkolomné definice lze vnést jasno 

uvedením příkladu zaměstnanců u bankovních 

přepážek, benzinových pump apod. Prací 

s hotovými penězi a reálnou hrozbou loupeže je 

dána zvláštní povaha provozu, která ospravedl-

ňuje užití sledovacího zařízení v podobě např. 

kamerového systému. Takové sledovací zařízení 

musí primárně sloužit k jinému účelu (prevence 

loupeží a identifikace pachatele), avšak jeho vý-

stupů lze ev. využít i ke kontrole zaměstnanců. 

Je-li zákonný důvod k užití sledovacího zařízení 

dán, je zaměstnavatel povinen zaměstnance 

o jeho provozu informovat. Na pracovištích, 

která nespadají do definice zvláštního provozu, 

může kontrola zákazu užívání telekomunikač-

ních zařízení zaměstnavatele pro osobní potře-

bu zaměstnance spočívat v kontrole zaměst-

nancem navštívených stránek na internetu či 

v kontrole volaných telefonních čísel za účelem 

posouzení jejich případné spojitosti s nápl-

ní práce příslušného zaměstnance. Taková 

kontrola však nesmí překročit hranici soukromí 

zaměstnance, tedy není možné kontrolovat 

obsah soukromé e-mailové schránky ani obsah 

telefonických hovorů. 

PŘEDCHOZÍ ZÁKONÍK PRÁCE 
ÚČINNÝ DO KONCE ROKU 
2006 ANI PŘES NĚKOLIK 
DESÍTEK SVÝCH NOVELIZACÍ 
NESTIHL REAGOVAT NA 
ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ A STANOVIT 
PRÁVNÍ RÁMEC JEJICH 
UŽITÍ NA PRACOVIŠTI. 
JAK UVÁDĚLA DŮVODOVÁ 
ZPRÁVA NOVÉHO ZÁKONÍKU 
PRÁCE, ABSENCE 
PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
„SE MUSELA DOVOZOVAT 
VÝKLADEM PODLE 
OBECNÝCH ÚSTAVNÍCH 
VÝCHODISEK VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV 
A SVOBOD A ZA POUŽITÍ 
ZÁSADY DOBRÝCH MRAVŮ“.

Tajnosti e-mailové 
schránky

PRÁVO A DANĚ

... není možné 

kontrolovat obsah 

soukromé e-mailové 

schránky...
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„Reform
ní

      
 bato

h“

Firemní e-mail patří firmě

Jiná je situace u pracovní e-mailové schránky. 

V dnešní době většina zaměstnavatelů používá 

ke komunikaci se svými klienty i dodavateli 

e-mailovou formu. Pokud za tím účelem zřídí 

zaměstnanci pověřenému komunikací s ob-

chodními partnery e-mailovou schránku, jedná 

se zcela jednoznačně o e-mailovou schránku 

určenou k firemní a nikoliv soukromé komuni-

kaci. Proto do takové e-mailové schránky musí 

mít zaměstnavatel možnost kdykoliv vstoupit, 

ať již účelem tohoto vstupu je ověření někte-

rých skutečností v komunikaci s obchodním 

partnerem nebo kontrola práce zaměstnance. 

Pokud samozřejmě zaměstnavatel zjistí, že 

nějaký konkrétní e-mail je soukromý, nesmí jej 

dále zkoumat. Dlužno přiznat, že na kontrolu 

pracovní e-mailové schránky existují i jiné 

názory, jejichž správnost či nesprávnost může 

posoudit výlučně soud rozhodující konkrétní 

sporný případ. 

Příliš mnoho surfování škodí!

A jak lze postihnout zaměstnance, který 

tráví většinu pracovní doby surfováním na 

internetu či vyřizováním soukromé e-mailové 

pošty? Ze strany zaměstnavatele by mělo 

přijít nejdříve slovní upozornění zaměstnan-

ce na porušování pracovních povinností 

a případně snížení odměn. V závažných 

případech pak může následovat písemné 

upozornění na porušování povinností, pří-

padně výpověď či okamžité zrušení pra-

covního poměru. To však následuje pouze 

v případech opravdu výjimečných – např. 

vznik přímé škody zaměstnavateli.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát 

1. Mám podezření, že můj zaměstnanec 

stahuje prostřednictvím našeho firemního 

internetu filmy a hudbu. Jak mu to mohu 

dokázat a jak ho mohu postihnout?

Technickými prostředky lze vysledovat, jaké 

webové stránky byly navštíveny z každého 

konkrétního počítače a jaká činnost na nich byla 

prováděna. U většiny stránek lze pak jednoduše 

stanovit, zda jejich prohlížení souvisí s pracovní 

náplní konkrétního zaměstnance či ne. Pokud 

nedisponujete příslušnými dovednostmi ani ne-

zaměstnáváte IT technika, pak vám tyto „důkazy“ 

může obstarat najatá IT firma. Problém může na-

stat tam, kde se o jeden počítač dělí více zaměst-

nanců. V případě popisovaného podezření to lze 

řešit tak, že se každému z těchto zaměstnanců 

přidělí heslo a uloží povinnost se při začátku prá-

ce na počítači přihlásit. Porovnání doby strávené 

na počítači příslušným zaměstnancem s dobou 

prohlížení konkrétních nepracovních stránek lze 

pak jednoznačně určit konkrétního provinilce. 

Pokud se postihu týká, není-li např. výslovně 

upraven v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, 

pracovním řádu či jiném vnitřním předpisu vaší 

firmy, pak je vámi uvedený prohřešek nutno řešit 

písemnou výtkou. Pokud zaměstnance v této 

výtce upozorníte na možnost výpovědi a on ve 

lhůtě šesti měsíců svůj prohřešek zopakuje, je 

možné tomuto zaměstnanci ukončit pracovní 

poměr výpovědí.

2. Mohu jako majitel firmy nahlížet do 

e-mailové komunikace svých zaměstnanců 

dle vlastního uvážení, tj. například i během 

jejich nepřítomnosti na pracovišti?

Pokud byla e-mailová schránka zřízena za 

účelem komunikace s obchodními partnery, 

kterou byl zaměstnanec pověřen, jedná se zcela 

jednoznačně o e-mailovou schránku určenou 

k firemní a nikoliv soukromé komunikaci. Proto 

do takové e-mailové schránky musíte mít jako 

zaměstnavatel možnost kdykoliv vstoupit, ať již za 

účelem ověření některých skutečností v komuni-

kaci s obchodním partnerem, nebo kontroly prá-

ce zaměstnance. Dlužno přiznat, že na kontrolu 

pracovní e-mailové schránky existují i jiné názory, 

jejichž správnost či nesprávnost může posoudit 

výlučně soud rozhodující konkrétní sporný případ.

Jiná je samozřejmě situace u soukromých 

e-mailových schránek zřízených samotnými 

zaměstnanci. Jejich obsah kontrolovat nemůžete, 

avšak můžete se jako zaměstnavatel přesvědčit, 

jak často ji zaměstnanec navštěvuje pro zjištění, 

kolik času tento zaměstnanec stráví mimopra-

covní činností.

3. Ve své firmě jsem zakázal používání hesla 

při přístupu k e-mailové poště. Přesto se 

několik zaměstnanců vůči tomu ohradilo. 

Mám na to právo, či nikoli?

Jedná-li se o firemní e-mailovou schránku 

zřízenou za účelem komunikace s obchodními 

partnery, pak pravidla jejího provozu a správy jsou 

výlučně na zaměstnavateli, právo zakázat užívání 

hesel tedy máte.

4. Existuje v rámci EU jasnější definice v té-

to oblasti, nebo se to řídí českým právem?

Pro českého zaměstnance a českého zaměstna-

vatele je rozhodující právo České republiky, které 

nicméně vychází a je sladěno s právem EU.

Odpovědi zpracovala právní kancelář Mikysek & Henyš

Z hlediska podnikatelů a obzvláště firem se 

však jedná o změny spíše k horšímu, jak je 

koneckonců uvedeno i v důvodové zprávě 

k návrhu zákonů – batoh je reprezentován 

zejména zavedením jednotné sazby daně 

z příjmů fyzických osob a postupným snižová-

ním sazby daně u právnických osob, které by 

však mělo být rozpočtově neutrální a proto je 

provázeno rozšiřováním základu daně.

Vybíráme tedy dle našeho názoru nejdůležitější 

změny, které se dotknou podnikatelské veřej-

nosti. V tomto čísle přinášíme zásadní změny 

týkající se zdanění fyzických osob, v příštím 

čísle osob právnických.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Cenné papíry

V této oblasti se potichu a bez mediální pre-

zentace odehrává oproti dosud platné právní 

úpravě významná změna. Příjem z prodeje 

cenných papírů bude od roku 2008 osvobo-

zen od daně až po pěti letech, stejně tak jako 

jsme v současnosti zvyklí na prodeje podílů ve 

společnostech a družstvech. Doposud platné 

osvobození po šesti měsících držby cenného 

papíru se od roku 2008 vztahuje pouze na 

osoby, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, 

na základním kapitálu a hlasovacích právech 

společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců 

před prodejem cenných papírů 5 %.

Přechodné ubytování 

Od roku 2008 bude od daně z příjmů u za-

městnanců osvobozena hodnota přechodné-

ho ubytování pro zaměstnance (mimo pracov-

ních cest) pouze do částky 3500 Kč měsíčně. 

Jedná se o zaměstnavatelem zajišťované 

ubytování přespolních zaměstnanců například 

na ubytovnách atd. Pokud bude hodnota 

ubytování vyšší než tento limit, je třeba jej 

zaměstnanci dodanit ke mzdě.

Penzijní a životní pojištění 

Od roku 2008 bude od daně z příjmů u za-

městnanců osvobozena hodnota příspěvků 

na penzijní a životní pojištění, které za ně platí 

zaměstnavatel, do výše v úhrnu 24 000 Kč za 

rok od jednoho zaměstnavatele. Odpadá tedy 

počítání limitace procenty z vyměřovacího zá-

kladu u penzijního pojištění tak, jak se počítalo 

do konce roku 2007.

Základ daně u zaměstnanců 

– „superhrubá mzda“

Základem daně u zaměstnanců bude od rok 

2008 hrubá mzda zvýšená o částku odpo-

vídající pojistnému na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, 

které je z těchto příjmů podle zvláštních 

právních předpisů povinen platit zaměstnavatel 

sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se 

vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného 

druhu, zvýšené o částku odpovídající pří-

spěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční 

pojištění. Jedná se tedy opět o významnou 

úpravu základu daně u zaměstnanců, která 

výrazně eliminuje vliv změny daňové sazby (viz 

dále) na 15 %. Pozitivem této změny z hledis-

ka podnikatelů a firem se zaměstnanci je fakt, 

že od roku 2008 se bude na zaměstnanec-

kých výplatních páskách uvádět kvůli výpočtu 

základu daně kompletní mzdový náklad na 

zaměstnance (tedy včetně odvodů zaměstna-

V MINULÝCH DNECH SNĚMOVNA 

SCHVÁLILA TZV. BATOH ZÁKONŮ, 

NAZÝVANÝCH TAKÉ JAKO DAŇOVÁ 

REFORMA. BATOH ZÁKONŮ SE 

NYNÍ NACHÁZÍ VE SCHVALOVACÍM 

PROCESU V SENÁTU, A PROTO 

NELZE VYLOUČIT JEŠTĚ SENÁTNÍ 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 

TENTO „BATOH“ JE MEDIÁLNĚ 

PREZENTOVÁNA JAKO „POZITIVNÍ“, 

TEDY SYMBOLIZUJÍCÍ SNIŽOVÁNÍ 

DANÍ. JE TO MU ALE OPRAVDU TAK?

Co opravdu 
přinese daňová 
reforma

Mgr. Petr Mikysek, advokát

PRÁVNÍK RADÍ

DOVOLENÉ ZPŮSOBY KONTROLY 

■  Sledování doby strávené na internetu 

a místa pohybu na internetu a sledování 

příchozích telefonických a faxových čísel. 

■  Kontrola obsahu firemních e-mailových 

schránek zaměstnanců po předchozím 

upozornění. 

■  Kontrola listovních zásilek adresovaných 

zaměstnancům po předchozím 

upozornění. 

■  Odposlouchávání a záznam nikoliv 

soukromých hovorů po předchozím 

upozornění. 

■  Kontrola obsahu paměti počítačů 

a externích nosičů dat svěřených 

zaměstnancům po předchozím 

upozornění.

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY KONTROLY 

■  Sledování obsahu rozhovorů 

zaměstnanců na ICQ či skype. 

■  Odposlouchávání a záznam soukromých 

hovorů zaměstnanců uskutečněných 

telefonicky nebo přes internet. 

■  Sledování soukromé e-mailové schránky 

zaměstnanců. 

■  Odposlouchávání a záznam nikoliv 

soukromých hovorů, kontrola listovních 

zásilek adresovaných zaměstnancům, 

kontrola obsahu firemních e-mailových 

schránek zaměstnanců, a to vše bez 

předchozího upozornění. 

■  Sledování zaměstnanců kamerami se 

stanovenou výjimkou bez předchozího 

upozornění (banky apod.)

PRÁVO A DANĚ

PRÁVO A DANĚ

Technickými prostředky lze vysledovat, jaké 

stránky byly navštíveny z každého počítače.

Příjem z prodeje 

cenných papírů bude 

od 2008 osvobozen od 

daně až po pěti letech

F
o
to

: 
P

e
tr

 P
o
lia

k
, 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m



str. 46

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

AKTUALITY

Představujeme projekt společnosti KadeL Data servis, spol. s r.o. 

Zvyšování produktivity firem zaváděním moderních metod řízení 

a systematickým vzděláváním zaměstnanců.

Projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti managementu 

firem a podnikatelů Plzeňského a sousedících krajů v oblasti 

aktuálních a efektivních metod řízení organizací. Jedním 

z hlavních cílů je praktická příprava řídících pracovníků 

na zavedení těchto metod do praxe. Součástí projektu je 

také soubor odborných praktických kurzů zaměřených na 

nadstandardní využití nástrojů MS Office.

Klademe důraz na praktické využití a individuální přístup 

– maximální kapacita kurzu je šest osob! Účastníci obdrží 

informační systém sloužící k podpoře elektronické komunikace 

ve firmě, studijní materiály a občerstvení včetně oběda. 

V rámci projektu nabízíme bezplatně* následující kurzy:

Aktuální přístupy k řízení organizace (1 den)

Řízení obchodních procesů (3 dny)

Modelování procesů (3 dny)

Efektivní tvorba profesionálních dokumentů v MS Word (1 den)

Nadstandardní využití a tvorba aplikací v MS Excel (1 den)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Informace, termíny kurzů a registrační formulář najdete na portálu projektu 

www.kadel.cz
Tel: 377 569 115, mobil: 736 634 645, e-mail: jelsova@kadel.cz

*Účastník hradí pouze zápisné 154,50 na kurzy MS Office a 202,50 Kč na manažerské kurzy.

Když se řekne KadeL

str. 47říjen 07 Z KULTURY

vatele). Zaměstnanec tedy uvidí své celkové 

osobní náklady, nikoli jen hrubou mzdu jako 

doposud. Bude velmi zajímavé pozorovat re-

akce zaměstnanců, kteří poprvé v životě uvidí, 

kolik jim vlastně po zaplacení všech odvodů 

státu z hrubé mzdy zbývá k výplatě. 

Příjmy společníků v.o.s. 

a komplementářů k.s.

Od roku 2008 je zrušena možnost odečtu 

zaplaceného zdravotního a sociálního pojištění 

od příjmů z podílů na zisku společníků v.o.s. 

a komplementářů k.s. Taktéž je zrušeno 

osvobození od daně u společností placeného 

sociálního a zdravotního pojištění u společníků 

v.o.s. a komplementářů k.s. 

Příjmy autorů za příspěvky do novin, 

časopisů, rozhlasu nebo televize

Limit pro samostatný základ daně a tedy 

povinnost zdanění srážkovou daní u zdro-

je se zvyšuje na 7000 Kč. Pokud tedy 

bude v roce 2008 vyplácen honorář, bude 

sražena vyplácejícím srážková daň z tohoto 

honoráře až do limitu 7000 Kč a autorovi 

poukázán honorář po zdanění.

Výdaje paušálem

Sazby výdajových paušálů u jednotlivých 

příj mů zůstanou v roce 2008 zachovány. 

K těmto paušálům však již nebude možno 

přičítat do výdajů zaplacené zdravotní a so-

ciální pojištění. Uplatní-li poplatník výdaje 

paušálem, má se za to, že v částce výdajů 

jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vy-

naložené v souvislosti s dosahováním příjmů 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Možnost využití výdajových pau-

šálů a hodnota uplatnitelných maximálních 

výdajů paušálem nejsou omezeny.

Zrušení minimálního základu daně

Minimální základ daně a tedy i minimální 

daň se od roku 2008 ruší.

Společné zdanění manželů

Společné zdanění manželů se od roku 2008 

ruší.

Výpočet daně z příjmů dosažených 

za více zdaňovacích období 

Výpočet daně z příjmů dosažených za více 

zdaňovacích období se od roku 2008 ruší.

Sazba daně

Sazba daně pro fyzické osoby, tedy za-

městnance i podnikatele, se od roku 2008 

sjednocuje na 15 %. 

Ke změně sazby daně je však ještě třeba 

uvést, že v zákoně dochází také ke změnám 

slev na dani a těmito slevami je značně 

eliminována změna výpočtu daně u zaměst-

nanců ze superhrubé mzdy. Například sleva 

na dani na poplatníka se zvyšuje ze 7200 Kč 

na 24 840 Kč, sleva na dítě z 6000 Kč na 

10 680 Kč atd. 

Pokračování v příštím čísle.

Karel Poch, daňový poradce

Sazba daně pro fyzické osoby, tj. zaměstnance 

i podnikatele, se od r. 2008 sjednocuje na 15%

PŘÍLIŠ MNOHO 

VÝJIMEK 

„Celá odborná veřejnost se jistě shodne na 

tom, že zejména reforma zákona o daních 

z příjmů je akutně potřebná. Tento zákon je 

nejčastěji novelizovaným právním předpi-

sem v České republice s množstvím výjimek 

a následných výjimek z výjimek atd. Očeká-

vali bychom proto, že změna bude zákon 

zjednodušovat, zpružňovat a modernizovat, 

avšak tato očekávání jsou doposud marná, 

a to i po schválení tzv. reformy veřejných 

financí. Zákon i nadále uděluje různé výjimky 

a dle mého názoru je nepřehledný a prove-

dené změny nekoncepční. Vláda reformu 

zákona prezentovala hlavně jako snížení 

sazby daně u fyzických osob na 15 %, 

avšak v médiích dostatečně nezaznělo, 

že se zcela mění systém výpočtu základu 

daně, takže místo očekávaných nižších daní 

leckde nastane pravý opak. Další negativum 

změn zákona vidím v praktickém zrušení 

osvobození prodeje cenných papírů po 

šesti měsících držby, které bylo pro daňové 

poplatníky výhodné a motivovalo k aktivitě 

v oblasti investic do cenných papírů. Na-

opak jako velké pozitivum pro podnikatele 

lze vnímat například úpravu daňového reži-

mu výplaty dividend či zrušení nesmyslnosti 

v podobě minimální daně. Doufejme, že 

podobných změn podporujících podnikání 

bude dále přibývat.“

NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY:

PRÁVO A DANĚ

Pozvánka na benefiční 
koncert Mater et pueri

V SOBOTU 3. LISTOPADU 2007 SE OD 14.30 A 18.00 HODIN USKUTEČNÍ V PRAŽSKÉM 

PALÁCI BLANÍK DVA ZE SÉRIE BENEFIČNÍCH KONCERTŮ, JEJICHŽ VÝTĚŽEK JE 

URČEN NA POMOC AZYLOVÉMU DOMU OTEVŘENÉ SRDCE. 

Diváci se mohou těšit na celou řadu hvězd 

– Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou, 

Jitku Zelenkovou, Josefa Laufera, Martina 

Maxu, Hanu Křížkovou, Vlastimila Harape-

se, Vladimíra Hrona, Lídu Nopovou, Davida 

Uličníka, Marcelu Březinovou a Magdu Malou. 

Program bude moderovat Markéta Mayerová 

a Slávek Boura. Maminky v tísni podpořila i fo-

tografka Sára Saudková, která Mater et pueri 

věnovala fotografii „Harfa“, jež bude vydražena 

před koncertem. Vstupenky na oba benefiční 

koncerty jsou k dostání v síti prodejen Ticket 

Art, Ticketpro, Ticketportal a na www.pesir.cz, 

tel.: 602 475 533, 603 319 881.

MATER ET PUERI, což v překladu znamená 

matka a děti, je obecně prospěšná společnost, 

jejímž cílem je pomoc svobodným a osamělým 

matkám v tísni, které mají problémy s bydle-

ním, otcové dětí neplatí výživné, nebo těm mat-

kám, které se ocitly ve složitých životních situ-

acích majících negativní dopady na děti a na 

jejich zdravý tělesný a duševní vývoj. Pomoc je 

určena i maminkám, které jsou v podobné situ-

aci, v jaké byla před pěti lety i  spoluzakladatel-

ka a předsedkyně správní rady Mater et pueri 

o.p.s. Magda Malá. Společně chceme všem 

těmto maminkám dát naději a ukázat jim, že 

s pomocí jiných lze životní problémy zvládnout 

a není třeba hned myslet na nejhorší.

Hlavním cílem, který si společnost Mater et 

pueri vytyčila, je otevřít nový azylový dům pro 

matky s dětmi, a tím jim dočasně pomoci 

vyřešit otázku bydlení. Útočiště v azylových 

domech hledají ženy, které se dostaly do 

tíživé životní situace poté, co ztratily domov, 

zaměstnání, odešly z nevyhovujícího rodinné-

ho prostředí, rozpadl se jim partnerský vztah 

v souvislosti s domácím násilím, závislostí 

partnera na alkoholu, drogách či hracích au-

tomatech, a podporu a pochopení nenašly ani 

u příbuzných, ani u přátel. V azylových domech 

jsou často mladé maminky, které nemají žádné 

zázemí, žily v dětských domovech, nemají 

vlastní rodinu a samy se velmi brzy staly svo-

bodnými matkami. Nezvládají svou mateřskou 

roli, neumějí vychovávat své děti, neovládají 

domácí práce, neumějí jednat s úřady... Pra-

covníci azylových domů maminkám pomáhají 

najít optimální východisko z krizové situace, 

obcházejí s nimi úřady, banky, u kterých mají 

dluhy, radí jim, jak se starat o děti, jak hospo-

dařit s finančními prostředky, učí je odpovědné-

mu přístupu k životu, pomáhají jim hledat práci, 

poskytují jim morální podporu.

INZERCE
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jako kontraproduktivní. Obě odvětví ovládly 

mafie a v dobách jejich „zlatého věku“ v první 

polovině 90. let se zisky z alkoholu ve stínové 

ekonomice odhadovaly až na 10 miliard dolarů 

ročně. Od té doby se však mnohé změnilo. 

Jistými kroky stát stále více kontroluje alkoho-

lový průmysl. Změnila se i samotná vodka. 

Láhev jako umělecké dílo

Na začátku nového tisíciletí se v ruském lihovar-

nictví objevil nový trend. Výrobci si uvědomili, že 

vodka může stát nejen desítky rublů, ale také 

stovky a tisíce. Dalším z motivů byla rovněž 

snaha o produkci vodky odolné proti stále vy-

nalézavějším padělatelům. Vodku třídy Premium 

v sofistikovaných obalech s řadou ochranných 

prvků se prostě nevyplatí padělat. Obchody, su-

permarkety a speciální alkoholové butiky v Rus-

ku zaplavila kvalitní drahá vodka v láhvích, které 

jsou často malým uměleckým dílem. Ruka trhu 

začala produkci dělit na třídy Premium a Super 

Premium, staré lidovější značky do sta rublů 

získaly klasifikaci Low Premium, trochu dražší, 

už slušná vodka – Middle Premium. Význam-

né procento z produkce elitní vodky míří za 

hranice. Export však není pro ruské výrobce na 

prvním místě. Jak nám řekl ředitel společnosti 

Ladoga, předního petrohradského producenta 

premium vodky Andrej V. Kuporosov: „Ruský 

trh dnes velmi dynamicky roste a je pro nás 

nejdůležitější. V třídě Super Premium zde máme 

potenciál růstu o stovky procent ročně.“

Jak se rodí z vody vodka

Ladoga je největší jezero Evropy, zdroj vody 

pro nejlepší vodku světa, a také jméno jednoho 

z lídrů mezi výrobci křišťálového nápoje. Čte-

nářům Komory.cz přinášíme exkluzivní reportáž 

přímo z výroby! Z místa, kde moderní petro-

hradský závod produkuje na čtyřech linkách 

italské výroby cca 100 tisíc litrů denně. Továrna 

má vlastní výzkumný ústav a v něm potkáváme 

samé ženy. Hlavní technoložka Jekatěrina A. 

Perstněva popisuje etapy výroby: „Příprava 

vody spočívá v mnohonásobné filtraci a koneč-

né očistě přes membránu. Vodu obohacujeme 

unikátní směsí minerálů a solí, kterou vyvinul 

náš institut. Následuje mísení vody a lihu. Zde 

dochází k vzájemnému působení molekul 

a vzniku nových vazeb za vzniku tepla. Čím 

více stálých hydrátů složených z jedné moleku-

ly lihu a tří molekul vody kapalina obsahuje, tím 

je smísení dokonalejší. A vodka lepší.“ 

Potom vodka „odpočívá“ a čeká na filtraci. 

„Vodka prochází vrstvami křemenného písku, 

následuje čtyřnásobná filtrace přes aktivní 

březové uhlí. Opět písek a nakonec membrá-

nový filtr,“ vysvětluje Jekatěrina Alexandrovna. 

„V poslední fázi přidáváme ingredience a před 

rozlitím do láhví projde vodka ještě dvojnásob-

nou filtrací.“ Takto v Ladoze vyrábějí vodku 

všech tříd. Zajímáme se o luxusní značky 

kolekce Carskaja a vodku Carskoje selo - vlaj-

kové lodi společnosti.

„K příležitosti třísetletého jubilea založení Petro-

hradu jsme na základě starého receptu vyrobili 

vodku Carskaja,“ říká ředitel A. V. Kuporosov. 

„Šlo o limitovaný imidžový produkt pouze 

k oslavám výročí. Připíjelo si s ní padesát hlav 

států celého světa.“ Společnost se poté roz-

hodla vyrábět produkt masově. Podobně vznikl 

brand Carskaja zolotaja. „Vodka byla vyrobena 

k příležitosti summitu G8 v Petrohradu,“ uka-

zuje nám pozlacenou láhev ředitel Kuporosov. 

Láhve se vyrábějí v Německu, odkud putují 

do Polska. Zde jsou pozlacovány v rodin-

ném podniku se staletou tradicí. Nakonec se 

nám do ruky dostává karafa jako ze starých 

časů. Carskoje selo, vodka třídy Super High 

Premium. Jediná vodka na světě se skleněným 

uzávěrem. „Láhev pro nás vyrábějí vaši kraja-

né,“ prozrazuje ředitel. „Zkoumali jsme archivy 

muzea Jekatěrinského paláce letního carského 

sídla. Našli jsme recept, podle kterého byla vy-

ráběna vodka pro imperátorskou rodinu, který 

jsme adjustovali pro nejmodernější technolo-

gie.“ Tak se kruh historie ruského národního 

nápoje uzavírá. 

Mikuláš Černý, Petrohrad

Úvodní kapitolu moderních dějin vodky napsal 

před více než sto lety slavný Mendělejev. 

Disertační práci zasvětil hledání optimální 

proporce vody a lihu a recept na pravou vodku 

se mu prý zjevil ve snu. Od dob Mendělejeva 

vodka znamená alkoholický nápoj, který se 

skládá z žitného lihu a pramenité vody v po-

měru 4:6. Jeden litr vodky má vážit přesně 

953 gramů. Dmitrij Ivanovič dokázal, že pouze 

takový roztok umožňuje nejdokonalejší mísení. 

Přičemž je třeba lít vodu do lihu. 

Voják neplatí...

„Pili tak silně,“ – zaznamenává ve svých me-

moárech generál Patrick Gordon – „že to ani 

popsati nelze. Mnozí z toho i umírali.“ Skotský 

světoběžník zakotvil kolem roku 1700 u dvora 

ruského cara-reformátora Petra a pomáhal 

mu otevřít okno do Evropy. Právě za účelem 

získání prostředků k vedení tzv. severní války 

zavedl Petr I. první plošné zdanění vodky. Od 

dob bitvy u Poltavy, kde ruská vojska rozdrtila 

armádu švédského krále Karla XII., se do 

dnešních dnů zachovalo gesto cvrnknout 

ukazováčkem do krku. V Rusku to znamená: 

„dáme panáka?“. Vítězní vojáci totiž dostali od 

cara vyznamenání, které se nosilo na klopě, 

a k tomu celoroční konzumaci vodky ve všech 

nálevnách na Rusi – tzv. kabacích – zdarma. 

Voják přišel do kabaku a jen významně ukázal 

prstem na medaili... Ještě k něčemu byla caru 

vodka dobrá: loajalitu svých dvořanů Petr I. 

prý prověřoval svérázným způsobem: několi-

kadenními pitkami.

Od těch dob zůstala národní lihovina pevně 

spjata se státem. Vždy byla důležitým zdro-

jem financí pro státní pokladnu, navíc pomáha-

la vyhrávat války. Ruské počítání vodky na gra-

my se datuje od druhé světové války, kdy byl 

denní příděl na vojáka stanoven na 100 gramů 

(k tomu 1000 g chleba a 175 g masa). Slavná 

vodka Stoličnaja, která každoročně figuruje 

v ratingu TOP 10 značek alkoholu světa, byla 

navržena ke konci války jako nápoj hodný 

přípitků na vítězství. A až do pádu SSSR byla 

Stoličnaja strategickým zahraničněobchodním 

artiklem. Zpřetrhat vazby státu s alkoholem 

se v roce 1991 pokusil Boris Jelcin. Tehdy se 

Rusko vzdalo státního monopolu na výrobu 

a distribuci vodky. Rozhodnutí se ukázalo 

Za nápojem 
ruských carů

NEJPŘIJATELNĚJŠÍ 

ALKOHOLICKÝ NÁPOJ 

PRO ORGANISMUS JE 

PODLE VĚDCŮ VODKA. 

NEJLÉPE – PRAVÁ VODKA. 

TEDY RUSKÁ. S JEMNÝM, 

SOTVA ZNATELNÝM 

AROMA, VYROBENÁ 

Z VODY SEVERNÍCH 

JEZER LADOGA 

A ONĚGA. Z VYSOCE 

KVALITNÍHO PŠENIČNÉHO 

NEBO ŽITNÉHO LIHU, 

KTERÝ NEVYVOLÁVÁ 

POOPILECKÉ STAVY. 

(NERUSKÁ „VODKA“ SE 

VYRÁBÍ Z DESTILOVANÉ 

VODY, JEČMENE, ČASTĚJI 

VŠAK Z BRAMBOR 

A NEJHŮŘE Z ŘEPNÉHO 

CUKRU.) 

K VODCE PATŘÍ ZAKUSKY A PŘÍPITEK

Vodka byla odjakživa brána jako dopro-

vodný nápoj. Nikdy se nepije bez jídla, 

tzv. zakusek. Nápoj má sám o sobě velmi 

slabou chuť, zato umožňuje procítit a ucho-

pit všechny jemnosti kulinářství. Přitom 

napomáhá trávení. Klasickými „zakuskami“ 

jsou vepřová slanina, šunka, telecí, kaviár 

a kvalitní ryba. Vyzkoušejte také nakládaná 

jablka nebo rajčata, smažený baklažán, 

houby v kyselém nálevu. Nejrozšířenější 

zakuskou je solená okurka. Jak řekl Anton 

Pavlovič Čechov: Lidé dvě stě let hloubali 

nad nejlepší přílohou k vodce, ale nic lepší-

ho než solenou okurku nevymysleli. Hledejte 

vlastní zakusky! Nebo se nechte inspirovat 

receptem ředitele společnosti Ladoga: 

černý chléb potřený zakysanou smetanou, 

navrchu s porcí černého kaviáru. 

Opravdoví znalci nedávají vodku chladit. 

Studený nápoj je bez zápachu, aroma 

vodky se uvolňuje při osmnácti stupních. 

Luxusní vodka nemusí tajit svoje aroma, 

pijte ji při pokojové teplotě.

Bez přípitku pít v Rusku nelze. Hodnotí se 

květnatost řeči a hlavně pointa. V ruskoja-

zyčných zemích dokonce fungují nonstop 

„tost line“, kam je možné zavolat, dojdou-li 

veselé společnosti přípitky!

STYL

STYL

Počet ruských výrobců sdružených 

v Klubu Premium-Vodka...............75

Počet značek vodky kategorie 

Low Premium..............................100

Middle Premium ...........................86

Super Premium.............................13

Super Premium High....................10

Zdroj: www.premium-vodka.ru

V první polovině 90. 

let se zisky z alkoholu 

ve stínové ekonomice 

odhadovaly až na 10 

mld. dolarů ročně

‹‹  Hlavní technoložka kontroluje přísadu zlaté vodky: extrakt z lipovéhu medu 

››  Ve výzkumném institutu petrohradské továrny jsme narazili pouze na ženy

Vodka Carskaja zolotaja prochází zlatými filtry 

a získává tak prý homeopatické účinky.Vítězní vojáci dostali 

od cara vyznamenání, 

které se nosilo na 

klopě, a k tomu 

celoroční konzumaci 

vodky zdarma
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„Principiálně  

pro mne není 

důležité, co má 

člověk se kte-

rým jednám, na 

sobě.  Důležitý 

je pro mne vý-

sledek jednání 

a je jedno, jestli 

k němu dospě-

jeme v obleku, 

v džínách na 

dače nebo 

v plavkách 

v sauně. Zajímá 

mě chování 

a způsoby 

partnera.“
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Kupujeme 
srdcem,
ne hlavou

STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní 

stylistky: Andrej V. Kuporosov je oblečen 

opravdu luxusně. Na každém kousku 

oděvu a doplňků je znát, že jejich „nositel“ 

na cenu nehledí. Kvalita se prostě pozná.

ANDREJ V. KUPOROSOV VEDE 

DESET LET SPOLEČNOST LADOGA, 

PŘEDNÍHO RUSKÉHO VÝROBCE 

VODKY TŘÍDY PREMIUM CLASS. 

JAKÝ JE STYL ŠÉFA FIRMY, KTERÁ 

PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ PLÁTCE DANÍ 

V PETROHRADU? ŠPIČKOVÝ, LUXUSNÍ. 

JAKO U VŠECH DOBŘE SITUOVANÝCH 

RUSŮ.

Rusové se rádi draze oblékají.  Na ulici je poznáte 

snadno: italské střevíce a svršky z nejlepších 

evropských butiků. „Nejsme tak racionální jako 

Evropané. Na okolní svět se díváme spíš srdcem, 

děláme velkodušné, z vašeho pohledu nerozumné 

věci. Nekupujeme co je potřeba, ale co je hezké.“

„Fascinují mě vůně. 

Vnímám je jako nálady, 

emoce, spojuji s ními zážit-

ky. Zavřete oči a přivoňte 

ke staré oblíbené značce 

koňaku... Už jsem vyrostl 

z mladických let, kdy jsem 

na sebe lil velká množství 

parfému. Nyní jsem zdr-

ženlivější a tomu odpovídá 

i výběr značky. Hermés 

Limited Edition, decentní, 

ne sladký, ne silný.“

„Oblečení nejradši kupuji na pracovních cestách. Je 

to úplně něco jiného než doma, ve stresu. Je to uvol-

nění, zvláštní rozpoložení, a v té náladě vždy koupím 

něco výjimečného. Rád pozoruji kulturu prodeje jiných 

zemí, objevuji nové značky. Takto jsem v Itálii našel 

značku obleků, které se nikam nevyváží. Speciálně 

kvůli tomu se tam vracím...“

„Jednoznačně preferuji italskou módu. Obleky, košile 

i kravaty. Nejoblíbenější značky? Canali, Paul Zileri, 

Ermenegildo Zegna. Boty, většinou italské nebo ang-

lické, ručně šité, po léta kupuji ve stejném obchodě. 

Radím se se „svým“ prodavačem,  který mi vždy 

něco připraví. Neustále jsem na cestách, proto jsem 

si vybral hodinky, které jdou snadno přeřídit. Pouhým 

stiskem tlačítka ručičky přeskočí o hodinu. Druhý 

ciferník ukazuje domácí čas. Je to velmi praktické, 

nespletete doby letů. Značka? Ulisse Nardin.“

MŮJ STYL

Jak jednat s Rusy?
Nedivit se 
a nespěchat

ETIKETA

Govori po-russki!

Velká výhoda je mluvit rusky. Jde o základní 

předpoklad nejen pro vytvoření důležitých osob-

ních vazeb. Uvědomují si to obchodníci z celého 

světa, jejichž znalost ruštiny je na vysoké úrovni. 

Narozdíl od českých absolventů vysokých škol, 

kteří tuto dřívější výhodu ztratili. Předkládání 

materiálů v angličtině i v ruštině je však stále 

výhodné.

Nejdůležitějším rysem ruské kultury je váza-

nost na skupinu. In group nebo out group je 

zásadní rozlišení, sounáležitost se skupinou, její 

potřeby a cíle jsou prioritou každého jednotlivce. 

Pospolitost a silná emoční propojenost, prostě 

My, vytváří pro každého nově přicházejícího 

podnikatele první a základní podmínku: Stát se 

součástí této skupiny, tedy snažit se o přijetí. 

Rusové vědomě usilují o vzájemnou závislost 

a spoléhají se jeden na druhého. Uvnitř skupiny 

funguje spolupráce velmi dobře, mimo skupinu 

podstatně hůře.

Nezměříš a nepochopíš

Před cestou do Ruska si opakujte aforismus 

básníka Tutčeva: „Rusko rozumem nepocho-

píš, aršínem nezměříš“(aršín - délková míra). 

Je dobré ničemu se nedivit, přijímat vše, jak je. 

Vyvarujte se typicky českému poučování, u nás 

je to takhle a my to děláme lépe... Nenechte se 

vyvést z míry tvrdostí ruské reality nebo domně-

lou nezdvořilostí lidí..

Emocionalita ruské kultury je nám dobře známa. 

I my přikládáme velký význam vztahům s ostat-

ními. Čím více emocí ve vztahu k obchodnímu 

partnerovi, tím osobnější nejen vztah mezi lidmi, 

ale i vztah k projednávanému obchodu. Pozitivní 

emoce rozhodují o všem. Může se stát, že vám 

ruský partner časem nabídne tykání a stanete 

se přáteli. Pokud ovšem nabízenou sympatii 

nepřijmete, očekávejte otevřené projevy nelibosti. 

Buďte připraveni na to, že váš partner během 

jednání v rozčilení třeba opustí místnost... Silné 

projevy fatalismu a pesimismu si s sebou ruský 

člověk nese staletími a často mu nedovolují, aby 

se rozhodoval volněji.

Plánuje se pouze v přítomnosti a krátkodobě. 

Buďte připraveni na náhlé změny programu. 

Jednání budou pomalá a určitě není dobré se 

snažit je urychlovat.Výsledkem je výhra nebo 

prohra, kompromis je považován za slabost. Ru-

sové mají prostě snahu se nevzdávat. Pokud si 

padnete do oka, budete překvapeni obrovskou 

vstřícností ruského partnera. Ten je potom při-

praven udělat pro vás nebo pro zdárný průběh 

společné věci víc, než kdokoli na světě.

Problémy přijdou určitě a pak je budeme řešit, 

uvažuje ruská strana. Fatalismus vyjádřený větou 

„Ono to nějak dopadne“ znamená i víru v boha, 

který to zařídí a bude dobře. Pokora a odevzdání 

se osudu jsou v ruské kultuře nejen tématem 

románů, ale i součástí postoje vašeho obchodní-

ho partnera. 

Jen žádný spěch...

Podle protokolu si dohadujte schůzku co 

nejdříve, pokud jde o státní instituci i šest týdnů 

předem. Po příjezd opět schůzku potvrďte. Na 

jednání se dostavte přesně. Doporučuji obou-

strannou rusko českou navštívenku, uvádějte 

všechny vaše akademické tituly. Protože mají 

Rusové tři jména, je třeba vědět, že to poslední je 

příjmení. Svého partnera vždy oslovujte jménem 

a otčestvem. Pokud přinesete dárek, očekávejte 

protesty, ale pouze formální, jen se vám budou 

snažit vysvětlit, že to nebylo potřeba... 

Na prvním jednání bude značné množství času 

věnováno vzájemnému poznávání. Vytvoření 

důvěry a bližšího osobního vztahu je mno-

hem důležitější než podrobné projednání vaší 

nabídky. Časté přerušování jednání tématy, která 

s jednáním vůbec nesouvisí je běžné - trpělivost 

a upřímnost se v této kultuře cení. Na pracovní 

záležitosti opět dojde a časem se konečně 

dočkáte důležitého „dogovorilis!“.

Pokud se vám ovšem dostane pozvání do 

rodiny, což je velká pocta, očekávejte nečekané. 

Večeře začíná brzo kolem šesté, bude v ní mno-

ho přípitků i jídla. Opět nezapomeňte na drobnou 

pozornost – pro hostitelku a děti. Váš partner 

ocení láhev českého piva – ale pozor, mějte 

připravenou značku malého pivovaru či nějaký 

speciál. Většina českých piv se v Rusku prodává 

na každém rohu.....

Marcela Žebrakovská

Vyvarujte se typicky českému poučování, 

u nás je to takhle a my to děláme lépe...

STARŠÍ GENERACE MÁ POCIT, ŽE 

OBCHODOVAT S RUSY ZNAMENÁ SETKÁNÍ 

S KULTUROU DOBŘE ZNÁMOU. POZDĚJI 

NAROZENÍ JSOU NA TOM OVŠEM ZCELA 

JINAK. CO VLASTNĚ DNES O RUSKU 

VÍ MLADÝ ABSOLVENT EKONOMICKÉ 

FAKULTY? V ČEM JSOU RUSOVÉ ODLIŠNÍ 

A JAK S NIMI JEDNAT ? 
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Naši zemi ročně navštíví asi šest a půl 

milionu turistů ze zahraničí. Jejich cílem 

jsou hlavně památky, mnozí k nám přijíž-

dějí i za zábavou, sportovat, nebo také 

kvůli sexuální turistice. Asi jen těžko byste 

mezi nimi ale hledali někoho, koho k nám 

přivedla touha poznat nové kulinářské 

zážitky. „Turisté sem kvůli dobrému jídlu 

zatím moc nejezdí, spíše kvůli pivu,“ říká 

Pavel Maurer, vydavatel nejznámějšího 

tuzemského gastronomického průvodce 

Grand-restaurant. Podle něj je to i tím, 

že sami Češi o kulinářské zážitky příliš 

nestojí. Jsou totiž v jídle velmi konzerva-

tivní a tomu své jídelní lístky přizpůsobuje 

i většina restaurací a hospod. „Podle ofi-

ciálních statistik vyžaduje osmdesát sedm 

procent Čechů k jídlu především svíčko-

vou, knedlo-zelo-vepřo nebo guláš,“ tvrdí 

Pavel Maurer. I přes jeho poměrně příkrá 

slova se ale úroveň restaurací rok od roku 

zlepšuje.

První hvězda do tří let

Za vůbec nejlepší podnik v České republice 

považuje většina gastronomických odborníků 

restauraci Allegro hotelu Four Seasons v Pra-

ze. Donedávna v ní kraloval italský šéfkuchař 

Vito Mollica, který z ní vytvořil místo vyhlášené 

špičkovou italskou a středozemní kuchyní. 

Jenže Vito Mollica před několika týdny Prahu 

po sedmi letech opustil a odjel šéfovat kuchyni 

nového hotelu Four Seasons ve Florencii. 

„Vsadil jsem se o docela dost peněz, že do 

roka tam hvězdu od Michelinu získá. Za prvé 

je ten podnik v úžasném prostředí bývalého 

kláštera a za druhé on prostě umí fantasticky 

vařit. Jenže u nás neměl šanci,“ říká Vladimír 

Poštulka, renomovaný gastronomický publi-

cista a gurmet. Vysvětlení, proč stejný kuchař 

v Praze hvězdičku od Michelinu nedostane, 

ale ve Florencii ano, je podle něj jednoduché. 

„V současné době má Michelin jiné priority. 

Soustředí se zejména na Ameriku, jejíž trh je 

pro něj nesrovnatelně zajímavější, než nějaká 

malá postkomunistická země ve středu Evro-

py. Stejně si ale myslím, že některá z českých 

restaurací dostane první hvězdu nejpozději do 

tří let.“ 

Jediným Čechem, který kdy aspoň jednu 

hvězdičku získal, tak stále zůstává šéfku-

chař Pavel Pospíšil, který dvanáct let působil 

v restauraci Merkurius v německém Baden 

Badenu. Ó

„Nikde v bývalé východní Evropě Francouzi 

s udělováním hvězd nepospíchají. Hvězdičku 

od Michelinu zatím nemá ani žádná restau-

race v Polsku, Maďarsku či na Slovensku,“ 

doplňuje Pavel Maurer. I když plány na to, že 

v Praze vznikne nová centrála Michelinu pro 

středoevropský region, už existují, jsou zatím 

spíš jen ve stadiu úvah. Michelin by potřeboval 

nejméně osm inspektorů, kteří by se regionem 

zabývali, jezdili by po restauracích a hodnotili 

je. Jenže v současné době je prostě nemá. 

Navíc není jisté, že by se zde prodalo dost 

průvodců, aby se je vyplatilo vydávat. Knihu, 

která v přepočtu vyjde na víc než sedm set 

korun, by si pravděpodobně koupilo pouze 

pár gurmetů a někteří lidé z branže.

Co je to BIB

Pokud chcete ochutnat jídlo v některém pod-

niku oceněném hvězdou, zatím vám nezbývá 

nic jiného, než se vypravit za hranice. Z Čech 

je to nejblíže do dvouhvězdičkové restaurace 

Kastell na hradě Wernberg, který se tyčí u ně-

meckého městečka Köblitz, jen pár desítek ki-

lometrů od Rozvadova. Moravané pak mohou 

zajet do Vídně, kde je hned několik restaurací 

oceněných jednou hvězdičkou.

Také u nás ale naštěstí existují místa, kde se 

fantasticky vaří. Možností, jak se o nich dozvě-

dět, mají lidé hned několik. Kromě již zmiňova-

ného Maurerova průvodce Grand-restaurant 

je to například německý Feinschmecker, ve 

kterém jsou oznámkovány i některé restaurace 

v Česku. „Feinschmecker je dnes v mnoha 

ohledech považován dokonce za spravedlivěj-

ší než Michelin. Známkování je podobné, jen 

jako nejlepší hodnocení nedává tři hvězdičky, 

ale pět F,“ tvrdí Vladimír Poštulka, který právě 

pro německého průvodce hodnotí v České 

republice. Nejvíc, tři a půl F, od něj dostalo 

Allegro, po třech F pak restaurace pražského 

hotelu Radisson Alcron se šéfkuchařem Jiřím 

Štiftem, restaurace U Kastelána v Brně a Pro-

menáda v Karlových Varech. 

Není pravda, že české restaurace v miche-

linských průvodcích nejsou – ty pražské se 

objevují v Main Cities of Europe 2007, který je 

průvodcem po hlavních evropských městech. 

Některé podniky v ní označuje červenou smě-

jící se hlavičkou, kterou lze s jistou nadsázkou 

nazvat „malou michelinskou hvězdičkou“, 

nebo také předstupněm k té hvězdičce kýže-

né... Říká se jí BIB a dostávají ji restaurace, 

Co znamenají hvězdy

Jedna hvězda: 

velmi dobrá restaurace ve své kategorii

Dvě hvězdy: 

vynikající kuchyně hodná zajížďky

Tři hvězdy: 

mimořádně dobrá kuchyně, 

která stojí za zvláštní cestu

NEJZNÁMĚJŠÍM SVĚTOVÝM 

MĚŘÍTKEM KVALITY JÍDLA 

V RESTAURACÍCH JE PROSLULÝ, 

JIŽ VÍCE NEŽ STO LET STARÝ 

GASTRONOMICKÝ PRŮVODCE 

MICHELIN. TEN NEJLEPŠÍM 

PODNIKŮM UDĚLUJE PODLE 

KVALITY OD JEDNÉ DO TŘÍ 

HVĚZD. ČESKOU REPUBLIKU 

TAKOVÉ OCENĚNÍ ZATÍM VŽDY 

OBLOUKEM MINULO. ZNAMENÁ 

TO, ŽE NEUMÍME VAŘIT?

Proč naše 
restaurace 
nedosáhnou 
na hvězdy?
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ve kterých byste se měli velmi dobře najíst za 

relativně slušné peníze. V Praze BIB mají zatím 

tři podniky: Brasserie M ve Vladislavově ulici 

(šéfkuchař Jean Paul Manzac), Aromi v Má-

nesově ulici (šéfkuchař Riccardo Lucque) a Le 

terroir v Jilské ulici (šéfkuchař Jan Punčochář). 

„Je to PAN kuchař. Ještě mu není ani třicet, 

ale je ohromně talentovaný a dává tomu 

všechno,“ chválí Jana Punčocháře spolumajitel 

restaurace Le terroir David Železný. „Třeba se 

ráno sebere a jde sám na Havelský trh vybrat 

a nakoupit zeleninu. Nedávno dokonce pře-

svědčil jednu trhovkyni, aby speciálně pro nás 

pěstovala česnek. Většinou totiž seženete jen 

dovezený z Číny a ten nestojí za nic.“

Sebevražda kvůli jídlu

Proč jsou ale vlastně hvězdy od Michelinu tak 

ceněné a co pro ty, kteří je dostanou, zname-

nají? Pro kuchaře je to prestižní ocenění. Pokud 

dostal hvězdu, nebude mít už nikdy v životě 

problém sehnat práci v jakékoli restauraci na 

světě. Ještě mnohem podstatnější je ale pro 

majitele. Hvězdičky totiž nepřinášejí jen prestiž, 

ale samozřejmě i slušný zisk.

„V západních zemích se jedna hvězda v zása-

dě rovná příjmu jednoho milionu euro ročně. 

Důležitější, než hvězdu získat, je ale neztratit 

ji. To je lepší ji vůbec nedostat,“ říká Vladimír 

Poštulka. 

Finanční ztráty po odejmutí hvězdy mohou 

být skutečně obrovské a je známo několik 

případů restaurací, které kvůli tomu zkracho-

valy. Špatné hodnocení Michelinu si dokonce 

vyžádalo i lidské životy. V roce 1966 si prohnal 

kulku hlavou majitel pařížské restaurace Relais 

des Porquerolles poté, co se dozvěděl, že 

ztratil jednu hvězdu. Jen týden před vydáním 

slavného kulinářského průvodce v roce 2003 

spáchal sebevraždu Bernarda Loiseau, majitel 

proslulé burgundské restaurace La Cote d‘Or. 

Nevyrovnal se prý se ztrátou prestiže, kterou 

mu přineslo snížené hodnocení od jiného gas-

tronomického průvodce (Gault-Millau) a bál se, 

že hvězdu mu vezme také Michelin.

Co už není tabu...

Ani Michelin není bezchybný a zejména 

v posledních letech musel čelit hned několi-

ka skandálům. Jeden z největších provázelo 

stažení desítek tisíc výtisků určených pro země 

Beneluxu v roce 2005. Hvězdu v inkriminova-

ném průvodci měla i jedna belgická restaura-

ce, která v době jeho vydání ještě ani nebyla 

otevřena. To samozřejmě nahrálo spekulacím, 

že inspektoři jsou ve svých hodnoceních ovliv-

ňování známými restauratéry a šéfkuchaři.

Francouzi navíc nemohli dlouho překousnout, 

že v roce 2002 se šéfem průvodce stal poprvé 

v historii cizinec, navíc Angličan Derek Brown. 

I když ve funkci vydržel necelé tři roky, stačil 

mezi labužníky natropit hodně zlé krve. V době 

jeho vlády například o svoji třetí hvězdu přišla 

do té doby nedotknutelná restaurace Louis XV. 

v Monaku, kterou vede jeden z nejznámějších 

světových kuchařů Alain Ducasse. 

Derek Brown z čela Michelinu již dávno odešel 

a u kormidla je opět Francouz, padají ovšem 

i další tabu. Letos v únoru například mezi 

šéfkuchaře, jejichž restaurace obdržely tři 

hvězdičky, pronikla teprve druhá žena v dlouhé 

historii průvodce. Jmenuje se Anne-Sophie 

Picová a vaří v restauraci Pic á Valence v de-

partementu Drôme, kterou převzala v roce 

1998 po otcově smrti. 

To, že se do Michelinu prosadila žena, je jistě 

chvályhodné, nic to ale nemění na faktu, že 

řada restauratérů průvodce považuje za mo-

loch, jehož jediným cílem je vydělat spoustu 

peněz. Náklady publikace jsou obrovské. Roč-

ně se na světě prodá zhruba jeden a půl mili-

onu výtisků, téměř polovina z nich ve Francii. 

Mnozí odborníci z oboru jsou přesvědčeni, že 

právě v tom tkví jeho největší problém. „Zcela 

nepochybně je to stále nejlepší průvodce, jeho 

hlavním zájmem je ale prodat co nejvíc výtisků. 

Neorientuje se tedy pouze na gurmety, ale 

stále víc i na lidi, kteří se v gastronomii tolik 

REPORTÁŽ

REPORTÁŽ

nevyznají. A to nutně musí přinášet kompromi-

sy,“ říká David Železný. „Michelin prochází krizí 

a chtě nechtě stojí na prahu zásadní reformy. 

Ten systém nutně potřebuje renovaci a ožive-

ní,“ dodává Vladimír Poštulka.

Špenátové želé, celerová pěna

Kulinářskou velmocí číslo jedna stále zůstává 

Francie, asi nejslavnější restaurace na světě je 

ovšem ve Španělsku. Stojí na pobřeží Costa 

Brava, jmenuje se El Bulli a její šéf Ferran Adria 

bývá nazýván Salvatorem Dalím kuchařů. 

Část labužníků ho nepokrytě zbožňuje, jiní mu 

ale nemohou přijít na jméno. Při přípravě jídla 

totiž experimentuje, používá nové a naprosto 

nečekané postupy, jím připravené a servíro-

vané pokrmy lze bez nadsázky považovat za 

umělecká díla. Často jsou natolik nezvyklé, že 

personál restaurace musí hosty upozorňovat, 

jak je vůbec mají jíst. V menu se vám tak klid-

ně může objevit například grilovaná celerová 

pěna, špenátové želé nebo kaviár z granáto-

vých jablek. 

„Do té restaurace se bez protekce vůbec 

nedostanete. Tam začíná sezóna patnáctého 

dubna a čtrnáctého jsou už všechny rezervace 

na celý rok pryč. V El Bulli je osmačtyřicet míst 

pro hosty a stejný počet kuchařů. Dvě třetiny 

z nich ale majitel vůbec nemusí platit, protože 

tam jsou na stáži jen za jídlo a ubytování. 

Jenže po roce dostanou certifikát, že tam 

pracovali a sami si budou moct vybírat,“ říká 

Vladimír Poštulka.

Právě takový styl vaření ale moc neoslovuje 

Davida Železného, který je spíš zastáncem 

starých a osvědčených postupů. „Největší 

rafinovanosti nedosáhnete žádným exotickým 

kořením ani stavěním pyramid na talíři. Lidé 

z různých míst světa po staletí něco jedli 

a k tomu něco pili. A za ta léta dovedli své 

recepty k dokonalosti. Maso zvířete, které se 

páslo celý rok na jedné louce, ochutili bylin-

kami z toho samého místa a zapili vínem, co 

vyrůstalo hned vedle. A to samé víno použili 

v omáčce. To je ta pravá rafinovanost,“ říká 

restauratér. I když ho pochopitelně těší, že Le 

terroir dostal od Michelinu označení BIB a ne-

zastírá, že to má i obchodní dopad, nehodlá 

svou restauraci přizpůsobovat moderním 

trendům jen kvůli případnému udělení hvězdy. 

„Do naší filozofie nepatří slovo trendy, to je 

úplně na druhém pólu toho, co chceme dělat. 

Naopak, chceme se ještě víc přiblížit tomu, 

jak vařili naši předkové. Třeba před dvěma sty 

lety. Největším oceněním totiž nejsou žádné 

hvězdy, ale pochvala od hosta, kterému naše 

jídlo chutnalo.“ 

A ještě zpráva nakonec: do Prahy míří slavný 

britský kuchař Gordon Ramsey. V hotelu 

Hilton Old Town chce oteřít restauraci svého 

řetězce Maze. Hvězdičky Michelinu už na 

svém kontě má...

Jiří Zázvorka 

autor je redaktorem týdeníku Instinkt

„V západních zemích 

se jedna hvězda 

v zásadě rovná příjmu 

jednoho milionu euro 

ročně.“

... asi nejslavnější 

restaurace na světě je 

ovšem ve Španělsku. 

Stojí na pobřeží Costa 

Brava, jmenuje se El 

Bulli...

Co hodnotí komisaři Michelinu

Kvalitu surovin – Všechny ingredience, ze kterých se v restauraci vaří, 

musejí být naprosto čerstvé. Neexistuje, aby se něco připravovalo ze 

zmražených surovin nebo dokonce z instantních přípravků.

Kreativitu – Vše nové a překvapivé se počítá. Velmi módní je proto vařit 

co nejvíc na efekt. Někteří znalci gastronomie jsou ale přesvědčeni, že 

kreativitě komisaři často dávají přednost na úkor chuti. 

Chuť jídla – Musí být harmonická, všechny ingredience by se měly vzá-

jemně doplňovat. Přirozená chuť a vůně by v žádném případě neměla být 

přebita například kořením.

Regionální kuchyni – K přípravě dobrého jídla by měly být využívány 

co nejvíc suroviny z místních zdrojů. Velkou chybou mnoha českých ku-

chařů je, že se o to příliš nesnaží a dovážejí je z ciziny, i když by v mnoha 

případech vůbec nemuseli.

Ambiente – Je to v podstatě celkový dojem z restaurace. Počítá se 

do něj například kvalita obsluhy, interiér či kvalita toalet. Při hodnocení 

nemá tak velký význam, jaký mu lidé často přisuzují. U špičkových re-

staurací jsou všechny tyto věci považovány za samozřejmé. 

Jak stvořit špičkovou restau-
raci

1.  Špičkový kuchař je podmínkou – ji-

nak máte vývařovnu (i když i ta může 

vynášet).

2.  Kreativita a originalita – i když Češi jsou 

většinou kutilové a domácí strávníci, už 

se zde vytvořila vrstva lidí, kteří si chtějí 

dobré jídlo vychutnat.

3.  Design a prostředí se počítá – a to hod-

ně. Některé restaurace koneckonců žijí 

jen z toho, ať už jsou jeskynní, středo-

věké či jiné.

4.  Obsluha a komfort musí být na úrovni 

– jenže pozor, dobrých lidí je málo!

5.  Posedlost – musíte si to vzít za své 

a musí se to stát otázkou vaší osobní 

prestiže. Protože dobří kuchaři a re-

stauratéři jsou vlastně jedni z největ-

ších umělců současné doby...
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KOLO JE NESMRTELNÉ. 

DAJÍ SE S NÍM VYMÝŠLET 

NEUVĚŘITELNÉ VĚCI 

A S TROCHOU FANTAZIE 

A ODVAHY I DOCELA DOBŘE 

VYDĚLAT. HORSKÉ KOLO 

ZNÁ SNAD KAŽDÝ ČLOVĚK, 

I KDYBY JE MĚL SPOJENO 

JEN S NEKONEČNÝM 

BOJEM OCHRANÁŘŮ 

A BIKERŮ BRÁZDÍCÍCH 

ČESKÉ SJEZDOVKY. 

A NĚKTEŘÍ UŽ MOŽNÁ 

VIDĚLI I PODIVNÁ KOLA, 

NA KTERÝCH ČLOVĚK PŘI 

JÍZDĚ POHODLNĚ LEŽÍ, 

NEBO DĚTSKÉ VOZÍČKY 

PŘIPOJENÉ ZA BICYKLEM 

RODIČŮ. V OBOU OBORECH 

PŘITOM MEZI EVROPSKÝMI 

KONKURENTY VYNIKAJÍ 

DVĚ ČESKÉ FIRMY. 

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

Ti z Východu...

Když se před pěti lety objevil na evropských 

veletrzích skromný stánek české firmy AZUB 

Bike, dívali se na něj ostatní vystavovatelé trochu 

skrz prsty. Mladý kluk z Uherského Brodu jim 

chtěl předvést, jak mají vyrábět ve světě už tehdy 

známější lehokola. „Jsem si jistý, že mi nedávali 

více než jeden, dva roky,“ vzpomíná s úsměvem 

majitel firmy Aleš Zemánek. „Byl jsem pro ně 

dvacetiletý kluk z východní Evropy, který zkouší 

něco, na co nemá.“ AZUB Bike měl tehdy vymyš-

lené své vlastní rámy, typická sedadla a dodnes 

ojedinělou variabilitu nastavení velikosti lehokola. 

Všechny rámy byly navíc zhotovené ručně, žádná 

sériová výroba. Postupem času, když se firma za-

čala rozrůstat nejen o zaměstnance, ale i o další 

výrobky, ať už vlastní nebo jiných výrobců, se prý 

jejich postavení docela zlepšilo. Rozhodující změ-

nou pak byla podle Zemánka především nedávná 

smlouva o výhradním evropském zastoupení 

australské firmy Greenspeed. „Všichni dobře vědí, 

že si své spolupracovníky vybírají velmi pečlivě 

a rozhodují se jedině mezi špičkou. Pro nás to 

samozřejmě znamená obrovskou poctu, ale jako 

vedlejší efekt si všímáme toho, že nás ostatní 

konečně vnímají jako rovnocenné konkurenty.“

Trochu lepší zkušenost

Trochu jinou zkušenost se zahraničními kolegy 

má opavský podnikatel Roman Bartosz. Jeho 

firma Racebike vznikla už před patnácti lety, 

ještě na vlně porevolučního podnikatelského 

boomu. Jako jedna z mála se však dokázala 

udržet a dnes patří k tuzemské i evropské 

špičce ve výrobě cyklistických rámů. „I my jsme 

na veletrhy začínali jezdit jako maličká nezná-

má firma, ale už od začátku jsme vnímali spíš 

pozitivní přístup. Všem se docela líbila ruční 

výroba našich rámů, dokonce bych i řekl, že ji 

obdivovali. I když se po pravdě trochu divili, že 

je u nás něco takového vůbec možné.“

Výkon a pohodlí

S trochou nadsázky by se dalo říci, že úspěch 

obou firem tkví v jejich jasně definované speciali-

zaci. Racebike se od samého začátku profiloval 

jako specializovaný výrobce. „Není ale pravda, že 

bychom se zaměřovali jen na závodníky,“ objas-

ňuje Bartosz. „Profesionálních závodníků je totiž 

velmi málo a pokud se navíc rozhodnou pro náš 

rám, chtějí jej buď se slevou, nebo úplně zadar-

mo, protože nám tím pochopitelně dělají reklamu. 

A my si takhle sice rádi navzájem pomůžeme, ale 

nejsme žádná charita. Bez takzvaných normál-

ních zákazníků prostě nevyděláme.“ Produkce 

firmy se celou dobu zaměřuje když už ne na 

závodící profesionály i amatéry, tak na sportovní 

cyklistiku, kde jde především o pořádnou dávku 

adrenalinu a odpovídající výkon. 

V úplné opozici se pak může zdát AZUB Bike, 

tedy Aleš Zemánek Uherský Brod. Sám majitel 

firmy svému odvětví říká alternativní cyklistika. 

„V podstatě by se dalo říct, že ulehčujeme život 

lidem, kteří sice rádi jezdí na kole, ale z různých 

důvodů se jim to často nedaří.“ V repertoáru 

firmy tak najdete skládací kola, dětské i zvířecí 

závěsné vozíky a tažné tyče, tříkolky, speciální 

sedla a především lehokola. Trochu zvláštní 

vozítka, na jejichž rozšíření v České republice má 

největší zásluhu právě Aleš Zemánek. S jízdou 

na klasickém bicyklu mají společná jen dvě kola, 

řídítka a případně převodovku. Na tomhle kole 

se totiž místo přihrbeného posedu pohodlně 

pololeží, přičemž nohy na pedálech máte zhruba 

ve stejné výšce jako zbytek těla. Zemánek je 

objevil náhodou před deseti lety v Norsku a mluví 

o nich jako o převratném vynálezu. „Přesně 

v duchu filozofie naší firmy je to kolo pro lidi, kteří 

nemohou jezdit na klasickém kole například kvůli 

zdravotním problémům,“ vysvětluje. Firma se po-

stupně rozšířila až na současnou produkci zhruba 

stovky kol ročně, z nichž něco přes polovinu jde 

do zahraničí.

Na začátku byla náhoda...

Laik by si myslel, že člověk, který se rozhodne 

založit poměrně malou firmu na kola, musí být 

zapálený cyklista. A hodně by se spletl. Oba 

dnešní podnikatelé sice na kole jezdili, ale ani 

jeden nebyl nijak vášnivý sportovec. Při založení 

firem sehrála svou roli spíše náhoda. „Když jsem 

se rozhodl podnikat, vycházel jsem z předpokla-

du, že kolo má v České republice skoro každý, 

a je to tedy zboží, o které by mohl být zájem,“ 

vzpomíná Bartosz. Až postupně se firma začala 

specializovat na unikátní cyklistické rámy, které 

začala i sama vyrábět právě podle návrhů Roma-

na Bartosze. Začínali s nijak vysokým základním 

kapitálem a všechno, co vydělali, se obvykle 

vracelo zpátky do nákupu materiálu a dalšího 

rozvoje firmy. „Velmi důležité pro nás bylo spojení 

s Petrem Heinikem a jeho otcem, kteří jsou nejen 

podnikatelé a společníci, ale především závodní-

ci,“ říká Bartosz. Díky tomu, že zkouší nové rámy, 

dokážeme odhalit případné chyby ještě před tím, 

než výrobek vůbec pustíme na trh.“

Aleš Zemánek původně vůbec s možností, že se 

z něj stane podnikatel, nepočítal. První kolo jsem 

vyrobil pro sebe,“ vzpomíná. „Lidé se o mně po-

stupně dozvídali z internetových stránek, začaly 

chodit objednávky, ale na začátku jsem byl pořád 

ještě zaměstnaný jako mechanik tady ve městě, 

ve Zbrojovce a kola vyráběl po nocích ve sklepě.“ 

Podnět ke změně přišel se zaměstnaneckou 

reorganizací. Zemánek dostal vyhazov, prý se 

ani moc nebránil, odstupné vzal jako kapitál a na 

úřadu práce se přihlásil do kurzu podnikání pro 

začátečníky. Na konci kurzu prý měli účastníci 

vypracovat podnikatelský plán s tím, že nejlepší 

z nich by mohli dostat dotaci do začátku. Leho-

kola prý tehdy naprosto propadly jako výrobek, 

který u nás nemá tradici... 

Hlavně žádný stres

Prioritou, na níž se oba muži shodnou, je prospe-

rující firma, která se na poměrně malém trhu vyvíjí 

podle poptávky odběratelů. Peníze už nejsou tolik 

podstatné a ani jeden především nechce zažívat 

žádné velké stresy. „Je pravda, že mi podnikání 

vzalo několik let mládí,“ vysvětluje Zemánek. 

„Kdybych byl dnes znova na začátku a věděl, do 

čeho jdu, asi bych se raději nechal zaměstnat.“ 

Na druhou stranu oba tvrdí, že ačkoliv mají svou 

práci rádi, kdyby museli skončit, svět by se jim 

patrně nezbořil. „Vždy jsem se snažil být i v pod-

nikání co nejsvobodnější,“ říká Bartosz. „Nechci, 

aby na mě bylo závislých příliš mnoho lidí, nebo 

abych byl sám svázaný obrovskými úvěry. Kdyby 

něco nevyšlo podle plánu, zavřeme krám a nic 

moc se nestane.“ Téměř navlas stejnou větu 

uslyšíte i od majitele AZUBu. V žádném případě 

to ale neznamená, že by firmy jen tak přežívaly 

a nechaly sebou cloumat tržními zákonitostmi. 

Naopak mají docela jasné plány do budoucna. 

„Snažíme se být ještě lepší v tom, v čem jsme 

dnes jedni z nejlepších,“ popisuje rozvojovou 

strategii firmy Bartosz. „Vždy jsme si dávali určitý 

cíl, úplně na začátku například to, že na našem 

kole pojede mistr světa.“ To se povedlo předloni 

a v kuloárech se teď pomalu začíná s lehkým 

úsměvem mluvit o olympiádě. Obchodní plány 

Racebiku míří po Evropě na americký trh a samo-

zřejmě také k novinkám. „Téměř přede dvěma 

lety jsme si nechali patentovat speciální cyklis-

tickou převodovku,“ vysvětluje Roman Bartosz. 

Na rozdíl od všech ostatních je ukrytá v kovovém 

obalu a neohrozí ji tak ani terénní překážky ani 

nenadálý náraz. Do konce ochranné lhůty, kdy 

může vynález kdokoliv napadnout, už v této době 

zbývá jen pár týdnů a tak se už pomalu připravují 

na sériovou výrobu. Podobné je to i v AZUBu, 

kde chtějí také proniknout na americký trh a dál 

rozvíjet a vylepšovat svoji nabídku.  

Tereza Nejedlá

Česká kola se 
úspěšně kutálejí 
Evropou

Lehokola čeští úředníci 

kdysi zamítli jako 

výrobek, který u nás 

nemá tradici. Ale čas 

jejich slova vyvrátil...

„Ulehčujeme život lidem, kteří rádi jezdí na 

kole, ale z různých důvodů se jim to nedaří.“

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

Jako správný podnikatel zná Aleš Zemánek jízdní vlastnosti lehokola do posledních detailů.

Roman Bartosz s jedním z bikerských rámů.
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kladla za cíl ovlivnit vývoj vesmírného turismu 

podobným způsobem, jako ovlivnila Orteigova 

cena v roce 1919 letectví, když napomohla 

k jeho masovému rozšíření.

Dotknout se hvězd

Momentálně jsou ale projekty EADS, Space 

Adventures i Virgin Galactic – i když už nabírají 

konkrétnější obrysy – stále ve fázi vývoje. Pro 

nedočkavce, kteří se chtějí vesmíru alespoň 

přiblížit už nyní, existují jiné možnosti. Napří-

klad parabolický let, který slouží k simulaci 

stavu beztíže. Speciální letadlo při něm letí po 

parabolické dráze. Nejprve vystoupá nahoru 

a poté začne pod přesně stanoveným úhlem 

prudce klesat, přičemž se v kabině dostaví stav 

beztíže. Dalším zážitkem, který už je v nabídce, 

je třeba let ruskými letadly typu Mig 31, kdy 

stíhačka s pasažérem vystoupá až do výšky 25 

kilometrů. Zprostředkování tohoto zážitku nabízí 

dokonce jedna česká firma – za zhruba půl 

milionu korun. Pokud ale budou plány alespoň 

některé ze společností EADS, Space Adven-

tures a Virgtin Galactic úspěšné a investorům 

se finance vrátí, bude to pro vesmírný turismus 

znamenat zásadní přelom. Jakmile bude vyvi-

nuta kosmická loď schopná pravidelně, bez-

pečně a také levně dopravovat do suborbitální 

výšky pasažéry, vznikne prostor pro zlevňování 

letenek. A to až na takovou úroveň, že budou 

dostupné pro běžné smrtelníky (i když stále asi 

spíše pro ty bohatší) a vesmírný turismus by 

měl nakročeno k masovosti. Protože zájemců, 

kteří si budou ochotni zaplatit za splnění svého 

dětského snu rozumnou částku, se jistě najde 

dost.

Futuristický byznys

Díky tomu se dříve nebo později z dobývání 

vesmíru stane profitabilní byznys a do výzku-

mu začnou proudit finanční prostředky. Tím se 

otevřou dveře dalším, mnohem velkolepějším 

a futurističtějším vizím. Zájem podnikatelských 

subjektů působících ve vesmírném turismu se 

totiž přesune ze suborbitálního prostoru naho-

ru na orbit. Některé takové společnosti mají na 

oběžnou dráhu nakročeno již dnes a pracují na 

projektech, které by mohly znamenat začátek 

expanze člověka do vesmíru. Jednou z nich je 

americká firma Bigelow Aerospace, která se 

aktuálně zabývá vývojem „vesmírného hotelu“. 

Přesněji řečeno, snaží se sestrojit obyvatelnou 

vesmírnou stanici, která by byla využívána ke 

komerčním účelům. Zrealizovat tento nápad 

je pochopitelně mimořádně náročné, jak 

finančně, tak technologicky. Podle zakladatele 

firmy a hlavního investora Roberta Bigelowa 

bude k dokončení potřeba asi 500 milionů 

dolarů, a proto společnost hodlá postupovat 

k cíli v několika fázích. A některé kroky již má 

Bigelow Aerospace úspěšně za sebou. V první 

fázi, která právě probíhá, vysílá společnost 

do kosmu zmenšené nafukovací modely. 

Dva jsou již na oběžné dráze – Genesis 1, 

model vesmírného hotelu zmenšený v poměru 

1:3 a jeho vylepšená verze Genesis 2, která 

byla vypuštěna letos v červnu. V další fázi by 

podle plánu společnosti měly následovat dva 

prototypy hotelu s názvy Galaxy 1 a 2. Pokud 

vše proběhne úspěšně, někdy v první polovině 

příštího desetiletí by společnost Bigelow Ae-

rospace již mohla na orbit vyslat plně funkční 

verzi – Nautilus. A stát se tak majitelem první-

ho vesmírného hotelu umístěného na orbitu.

Malý krok pro milionáře

A konečně poslední oblastí vesmírného turismu, 

o které nyní lze vzhledem k současnému stupni 

technologického rozvoje seriózně uvažovat, 

jsou lety na Měsíc. Jakmile bude možné dostat 

se pohodlně a bezpečně na oběžnou dráhu 

Země, či se tam dokonce ubytovat, nebude ke 

komerčním cestám na Měsíc daleko. Techno-

logicky to bylo možné již v minulém století, ale 

díky pokroku spojeném s konstruováním sub-

orbitálních a orbitálních kosmických lodí dojde 

k razantnímu snížení nákladů na lunární misi. To 

si samozřejmě uvědomují i někteří hráči, kteří 

formují vznikající vesmírný turismus. Společnost 

Space Adventures již sebevědomě nabízí účast 

„na první cestě na Měsíc v 21. století“. Hodlá 

využít směsi nově vyvinuté a původní ruské 

technologie, která již byla vyzkoušena v praxi 

při různých letech. Předběžnou cenu za účast 

v misi odborníci ve Space Adventures vyčíslili 

na 100 milionů dolarů. Výhledově se počítá 

i s možností pobytů na Měsíci. Jenže úvahy 

o něčem takovém zatím zaplňují spíše stránky 

sci-fi magazínů než seriózních studií.

Nová éra kolonizace?

Vytvořením celistvého systému dopravy a uby-

tování v kosmu a jeho komerčním nasazením 

se položí základy pro novou éru kolonizace. 

Člověk přestane být tak přímo závislý na Zemi. 

Ale nejspíš nikdy nepřestane být závislý na 

penězích. Právě těch se bude ve vesmírném 

turismu točit mnoho. Svědčí o tom i zájem in-

vestorů o toto nově vznikající odvětví průmys-

lu. Mají totiž dobré důvody se domnívat, že se 

jim jejich peníze vrátí. Vzhledem k výsledkům 

svých průzkumů, ale i k všeobecné pozornosti 

lidí, mohou očekávat, že poptávka po cestách 

do vesmíru bude vysoká. To, jestli se z ves-

mírného turismu opravdu stane vzkvétající 

obchod, však záleží hodně i na jeho prvních 

krůčcích, které hodlá ujít právě v nadchá-

zejících pěti letech. Má pro to ale všechny 

předpoklady. 

Vojtěch Kučera

Cesty do vesmíru totiž podle všeho v brzké 

době přestanou být výsadou státních vesmír-

ných agentur. Letos v červnu například evrop-

ský kosmický gigant EADS oznámil, že pracuje 

na vývoji kosmické lodě, která by sloužila pro 

turistické účely. Podle vyjádření společnosti 

by tato loď měla začít létat už v roce 2012. 

Startovat bude z normálních letišť a vynese 

pasažéry do výše sta kilometrů – tedy do výš-

ky, která je považována za začátek vesmíru. 

Půjde proto zatím o suborbitální turismus. 

Zde budou mít turisté možnost pár minut si 

vyzkoušet, jaké to je být ve stavu beztíže. 

Takový zážitek je ale přijde dost draho. EADS 

ve svých plánech počítá s cenou ne zrov-

na lidovou – 150 až 200 tisíc euro za jednu 

letenku. Klíčové je to, že by se jednalo o první 

zrealizovaný projekt tohoto druhu, fungující 

vyloženě na komerční bázi. Díky němu by se 

mohly do vesmíru dostat stovky či tisíce lidí.

První pětka

Fakticky však éru vesmírného turismu zahájila 

ruská kosmická agentura. Na orbit již vyslala 

celkem pět turistů. Prvním z nich byl v roce 

2001 americký podnikatel Denis Tito a pos-

ledním letos na jaře taktéž Američan Charles 

Simonyi. Jenže jejich vesmírná turistika měla 

poněkud jiný charakter. Tito kosmonauti si 

totiž koupili místo v misích Sojuz, které létají 

k mezinárodní kosmické stanici. Nutno říct, 

že to není zrovna dostupná zábava, například 

Simonyi za svůj výcvik a následný třináctidenní 

let musel zaplatit 25 milionů dolarů. Rusové 

takto získaných peněz využívají k spolufinan-

cování svého vesmírného výzkumu.

Další kosmické závody 

Suborbitální vesmírný zážitek plánují nabíd-

nout potenciálním turistům i další společnosti. 

Například agentura Space Adventures (která 

taktéž zprostředkovala Simonyiho účast na 

misi Sojuz) ohlásila zahájení výstavby dvou 

kosmodromů ve Spojených arabských emi-

rátech a v Singapuru, které by měly sloužit 

ke komerčním účelům. Na svých webových 

stránkách již nabízí rezervaci letů prvním 

zájemcům a avizovaná cena činí 102 tisíce 

dolarů. Dalším hráčem v oblasti vývoje sub-

orbitálních vesmírných plavidel je společnost 

Virgin Galactic, která na konstrukci spolu-

pracuje s vítězem soutěže Ansari X-PRIZE, 

konstruktéry rakety Space Shuttle One. Tato 

soutěž byla vypsána v roce 2004 za účelem 

rozvoje vesmírného turismu a nabízela 10 

milionů dolarů tomu, kdo první dokáže sestrojit 

raketu, kterou půjde označit za RLV (Reusable 

Launch Vehicle), tedy vícenásobně použitelný 

nosič. Tím se raketa stane, když se jí podaří 

v průběhu dvou týdnů dvakrát vzletět do 

výšky nad 100 km a bezpečně přistát, a mezi 

jednotlivými lety přitom není třeba vyměnit více 

než 10 procent jejích součástí. X-PRIZE si 

STÁT SE KOSMONAUTEM 

BYLO V MINULÉM STOLETÍ 

SNEM NEJEDNOHO 

DÍTĚTE I DOBRODRUŽNĚ 

ZALOŽENÉHO 

DOSPĚLÉHO. TAJEMNÉ 

NEZNÁMO NAD OBLOHOU 

ZŮSTÁVÁ STEJNÝM 

LÁKADLEM I DNES. VÝVOJ 

KOSMONAUTIKY TOTIŽ 

ZDALEKA NEPOSTUPUJE 

TAK RYCHLE, JAK 

SI PŘEDSTAVOVALI 

NAPŘÍKLAD AUTOŘI 

PRVNÍCH SCI-FI FILMŮ. 

ALE TEĎ SE ZDÁ, ŽE DĚTI, 

KTERÉ O CESTOVÁNÍ 

DO VESMÍRU SNÍ DNES, 

MAJÍ REÁLNOU ŠANCI SE 

TAM JEDNOU OPRAVDU 

PODÍVAT.

TECHNOMÁNIE

TECHNOMÁNIE

Zájemců, kteří si 

budou ochotni 

zaplatit za splnění 

svého dětského snu 

rozumnou částku, se 

jistě najde dost

Vesmírný turismus: 
splnění snu 
i nový byznys

Jakmile bude možné dostat se pohodlně a bezpečně na oběžnou 

dráhu Země, nebude daleko ani ke komerčním cestám na Měsíc.

Výlet k vesmírné stanici ISS podniklo už prvních pět 

kosmických turistů. Letět může téměř každý. Stačí, když 

zaplatíte patřičnou sumu.

Americká firma se za-

bývá vývojem „vesmír-

ného hotelu“ – obyva-

telné vesmírné stanice, 

která by byla využívána 

ke komerčním účelům
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JÍDLO UŽ DÁVNO NENÍ JEN 

NEZBYTNÝ PŘÍSUN ČEHOKOLI, CO 

ZAJISTÍ ČLOVĚKU PŘEŽITÍ. A NAVÍC 

- AČ TO ZNÍ MOŽNÁ DISKUTABILNĚ, 

TAKÉ JÍDLO PODLÉHÁ MÓDNÍM 

TRENDŮM. GURMÁNSKÉ 

LAHŮDKY OBJEVUJE ČÍM DÁL 

VÍCE „NORMÁLNÍCH“ LIDÍ. PO 

POCHOUTKÁCH Z MASA PRO NÁS 

EXOTICKÝCH ZVÍŘAT (KLOKAN, 

PŠTROS A DALŠÍ), PO ÚSTŘICÍCH 

A LANÝŽÍCH ZAŽÍVAJÍ TEĎ BOOM 

ŠNECI. VLASTNĚ ZAŽÍVAJÍ NENÍ 

TO SPRÁVNÉ SLOVO – PROTOŽE 

ZAŽÍVAJÍ HO LIDÉ A ŠNECI MAJÍ 

Z TOHOTO HLEDISKA SMŮLU...

Delikatesy
v ulitě

Věděla to už i Rettigová

Byť se to někomu může zdát zvláštní nebo 

dokonce nepředstavitelné, pojídání roztomilých 

plžů, kteří se v létě plazí po loukách i zahradách 

vůbec není nebezpečné. Šneci se konzumovali 

v jeskyních pravěkých lidí, oblíbili si je staří Ře-

kové a Římané je dokonce grilovali. Francouzští 

jedlíci kdysi pořádali na šneky takové hony, že 

tu dnes ve volné přírodě prakticky nežijí. Jejich 

oblíbenost v českých zemích dokazuje mimo jiné 

i recept v české kuchařské modle Magdaleny 

Dobromily Rettigové. Pojídali je největší gurmáni, 

pro které bylo rozhodující pěkné balení a do-

lování šneků z ulity, i největší chudáci, kterým 

stačilo proběhnout okolní louky a dostali maso 

téměř bez práce. A ačkoliv v dřívějších dobách 

následovalo po hodinách usilovného sběru ještě 

mnoho dalších hodin i dnů práce v kuchyni, 

které dnes zastanou lidé v pěstírnách, stály za to. 

Šnečí maso je totiž opravdu dobré a navíc podle 

moderních gastronomických výzkumů a způsobu 

posuzování potravin i překvapivě zdravé.

Dietní a výživné

Podle labužníků připomíná chuť šnečího masa 

velmi mladá kuřátka. A stejně jako drůbež jsou 

šneci docela dietním pokrmem, i když samozřej-

mě v závislosti na tom, co který recept k masu 

přidává. Samotná tělíčka plžů jsou docela výživ-

ná, specifická jsou zvláště vysokým obsahem 

bílkovin, ale na druhou stranu neobsahují žádný 

cholesterol, a tak si je bez jakýchkoli omeze-

ní mohou dopřávat například lidé s vysokým 

krevním tlakem. Maso má také velmi nízký obsah 

tuku a stejně jako maso jiných příbuzných živoči-

chů je obzvláště dobře stravitelné. Dost důvodů 

pro to, aby si je oblíbili i neústupně zapálení dietáři 

a zastánci zdravého životního stylu.

V ulitě či v polévce?

V České republice nabízejí šneky převážně 

restaurace orientované na francouzskou kuchyni. 

Jednoduše proto, že to jejich zákazníci od fran-

couzské restaurace očekávají. Je ovšem pravda, 

že postupně stoupá jejich obliba a kromě těch, 

kteří chtějí jen vyzkoušet něco nového, si šneci 

nacházejí i stálé obdivovatele. Receptů na šnečí 

maso existuje nepřeberné množství. Připravuje 

se na grilu, v polévce, v různých nádivkách či 

pastách, na toastech či jako špíz. Nejoblíbe-

nější ovšem zůstává klasika – tradiční šneci po 

burgundsku zapečení v ulitách s bylinkovým 

máslem. Jednotlivé recepty se liší jen v nepa-

trných detailech, restaurace používají speciální 

směsi koření, přidávají nebo naopak ubírají 

některé přísady.

Česká specialita

Rozdíly se však nevyskytují jen v jednotlivých 

receptech, ale také u samotných výrobků. Laika 

nejspíš napadne, co jiného by se asi mohlo 

vyrábět z tak malých živočichů, jako jsou šneci. 

Překvapivě dost. V tomto oboru vyniká ve světě 

brněnská firma Snailex Plus, která šneky vykupu-

je od speciálních soukromých pěstitelů, upravuje 

a jako polotovary či hotové pokrmy dodává 

jednotlivcům a restauracím nejen u nás, ale i v sa-

motné Mecce tohoto pokrmu – ve Francii.

A právě této firmě se po počátečních neúspěších 

podařilo dosáhnout skvělých výsledků s masem 

jihoafrických šneků. Kromě klasické burgundské 

úpravy a šnečí polévky dnes zásobuje trh také 

šnečím kaviárem a dokonce i hlemýždími játry. 

V této oblasti jsou firma Snailex a její spolupra-

covníci zatím dokonce jediní, kdo šneky dokáže 

úspěšně „chovat“ a také dále zpracovat. 

Dnes jsou šneci považováni za tak zvláštní 

i výjimečné jídlo spíše kvůli promyšlené reklamě 

a našim vlastním předsudkům.

Tereza Nejedlá

JAK SE CHOVÁ ŠNEK

„Nejde o nic těžkého. Poté, co jsme 

odstranili počáteční problémy a našli pro 

šneky ideální podmínky i stravu, se pro 

nás z jejich chovu stal docela lukrativní 

obchod,“ vysvětluje Petr Souček ze Snailex 

Plus. Z vajíčka v dospělého jedince tržní 

velikosti dorůstají hlemýždi už za čtyři a půl 

měsíce a přitom mají právě díky ideálním 

podmínkám velmi nízkou úmrtnost. Pěstite-

lé je krmí speciálním šrotem, který zajišťuje 

růst vysoce kvalitního masa. Když k tomu 

ještě připočtete vysokou reprodukci šneků 

– průměrně vzejde z jednoho dospělého je-

dince ročně sto mladých šneků – je úspěch 

prakticky zaručen.

Vyplývá to z analýzy Českého statistické-

ho úřadu.Třetina zaměstnaných v české 

ekonomice je ve zhruba 150 tisících aktivních 

průmyslových firem. „Ty utrží ročně za své 

výrobky přibližně 3 400 miliard korun, což je 

pro představu hodnota ročního hrubého do-

mácího produktu České republiky v nominál-

ním vyjádření,“ uvádí analýza ČSÚ. Více než 

miliardovými tržbami se může pochlubit přes 

450 firem. Také segment malých a středních 

podniků má v hospodářské struktuře Česka 

stále větší význam. Jeho příjmy se pohybují 

na úrovni téměř dvou pětin celkového obje-

mu průmyslových tržeb.

Zisky stoupají

Zatímco tempo růstu tržeb je srovnatelné 

u velkých i menších podniků, totéž neplatí 

o růstu jejich zisků. Zisky velkých průmyslo-

vých podniků v tuzemsku vloni stouply téměř 

o 31 procenta na 237,1 miliardy korun. U fi-

rem s dvaceti až šedesáti zaměstnanci činila 

obchodní marže 45,1 miliardy korun a proti 

roku 2005 stoupla o více než desetinu. Zlep-

šení výkonu a finančního zdraví se promítlo 

do délky návratnosti kapitálu. Jestliže v roce 

2002 činila zhruba jedenáct let, pak v roce 

2005 byla 8,5 roku.

Důraz na export

Na export jde více než polovina průmyslo-

vé produkce. U zpracovatelského odvětví 

dokonce výrazně více než polovina. Tento 

podíl se od roku 2000 výrazně zvětšil. 

Export táhne především vývoz automobilů. 

Výrazně stoupl export výrobků odvětví 

kancelářské stroje a počítače. Statistici 

však upozorňují na to, že v českých pod-

mínkách má toto odvětví spíše kompletač-

ní charakter. 

Podstatný a stále rostoucí podíl na 

dynamicky rostoucím průmyslu mají firmy 

kontrolované zahraničním kapitálem. Už 

v roce 2000 činil jejich podíl na celkových 

průmyslových tržbách z přímého vývozu 

63,4 procenta. Vloni dále stoupl na 75,2 

procenta. Firmy zahraničních investo-

rů se na exportních příjmech českého 

průmyslu podílejí z více než tří čtvrtin. Na 

celkových průmyslových tržbách se tyto 

firmy podílejí menší měrou, což dokumen-

tuje, že domácí firmy se podstatně více 

orientují na český trh. I zde se však podíl 

zahraničních investorů v krátkém čase 

více než zdvojnásobil. V roce 2000 na ně 

připadala čtvrtina (25,3 %) celkových tržeb, 

vloni už více než polovina (58,6 %). „Příjmy 

z průmyslové výroby v ČR tak připadají 

z větší  části zahraničním investorům. Ti 

jsou tak hlavní příčinou jak silné dynami-

ky průmyslové produkce, tak pozitivních 

výsledků zahraničního obchodu,“ uvádí 

analýza ČSÚ.

hk

ČESKÁ REPUBLIKA ZNAČNĚ 

ZAOSTÁVÁ V ČERPÁNÍ 

UNIJNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Z PRVNÍHO ROZPOČTOVÉHO 

OBDOBÍ (2004 AŽ 2006). 

VYPLÝVÁ TO Z AKTUÁLNĚ 

ZVEŘEJNĚNÝCH STATISTIK 

EVROPSKÉ KOMISE

Čerpáme jen 46%!

Zpráva EK uvádí, že se nám dosud podařilo vy-

čerpat ze strukturálních fondů pouhých 46 pro-

cent prostředků určených pro Českou republiku. 

Z deseti nováčků, kteří vstupovali do unie také 

v roce 2004, si hůře vede jen Kypr s 41 procenty 

a Lotyšsko s 45 procenty. „To, že v dnešní době 

nejsme ani na polovině plánovaného čerpání, 

je rozhodně velmi špatná vizitka. Obávám se, 

že ani následující rok, kdy ještě máme šanci 

dočerpat prostředky z předchozího rozpočtové-

ho období, pozici České republiky v porovnání 

s ostatními zeměmi desítky, která vstoupila do 

Unie s námi, výrazně nezlepší,“ uvedl prezident 

Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Takový výsledek by podle Drábka měl být varovným 

signálem i pro čerpání v druhém, tedy současném, 

rozpočtovém období. „Pokud máme problém s lety 

2004 až 2006, pak je třeba vážně uvažovat o dneš-

ní situaci, kdy tři čtvrti roku po zahájení druhého 

rozpočtového období nemáme schválen ani jeden 

operační program. Ukazuje se, že složitost systému 

poškozuje ČR při čerpání prostředků. A obava 

z Národního strategického rámce, který stanoví 

24 programů, jinými slovy například 24 různých 

monitorovacích výborů, je zcela na místě. Je bez-

podmínečně nutné, abychom mohli začít předklá-

dat projekty a čerpat prostředky co nejdříve,“ řekl 

prezident HK ČR.

Jsme v konkurenční nevýhodě

České firmy se tak dostávají podle hospodářské 

komory do konkurenční nevýhody v porovnání 

s dalšími podnikatelskými subjekty zemí „desítky“. 

Druhé rozpočtové období přitom pro rozvoj české 

ekonomiky může hrát zásadní roli. Prostředky by 

podle HK ČR měly přispět především k nastartování 

znalostní ekonomiky, která by v tuzemsku zaručila 

dlouhodobý ekonomický růst.

hk

Zdravější, orientovanější na produkci méně náročnou 
na spotřebu energií, méně devastující životní prostředí, 
s vyšším podílem přidané hodnoty – takový je tuzemský 
průmysl ve srovnání s 90. lety.

Český průmysl 
je „odlehčenější“

OECD publikovala Ekonomické hodnocení 

Evropské unie, které zahrnuje širokou pale-

tu komunitárních politik a oblastí. Všímá si 

vnitřního trhu, finančních služeb, energetiky, 

konkurenceschopnosti, obchodu, země-

dělství, kohezní politiky a pracovní mobility 

a obsahuje i řadu doporučení. Zpráva kon-

statuje úspěchy ve fungování vnitřního trhu, 

ale upozorňuje i na jeho nedokončenost. 

V této oblasti připravuje Komise strategický 

akční plán, který má být přijat v listopadu 

2007 a který se zaměří na odstraňování 

stále existujících bariér na vnitřním trhu. 

Zpráva také uvádí, že přes snahu kohezní 

politiky nedochází ke sbližování ekonomic-

ké úrovně států a jejich regionů v rámci EU. 

Nedostatečně vysoký rozpočet nedovoluje 

víc, a tak je nutné snažit se vytěžit z do-

stupných fondů co nejvíce pro dosažení 

udržitelného rozvoje, např. v oblasti výzku-

mu, vzdělávání a infrastruktury.

www.cebre.cz

Ekonomické hodnocení EU

V čerpání 
bruselských 
peněz 
zaostáváme 

AKTUÁLNĚ

Šnečí maso je chutné 

a navíc podle moder-

ních gastronomických 

výzkumů a způsobu 

posuzování potravin 

i překvapivě zdravé
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KLAVÍR JAKO 
DELFÍN A MOŘEKoncert 

pro ruce 
i laser

ŘEMESLA

ŘEMESLA

Již přes sto let trvá výroba světoznámých 

klavírů Petrof v Hradci Králové. Proto není 

překvapením, že se na tamní Střední umělec-

koprůmyslové škole hudebních nástrojů a ná-

bytku objevuje vedle oborů umělecký truhlář 

a řezbář obor stavba nástrojů. 

Co umí klavírník?

Specializovaná škola úzce spolupracuje ze-

jména s továrnou Petrof, neboť vznikla ze star-

šího odborného učiliště tohoto závodu. Které 

řemeslné obory se podílejí na přípravě stavitelů 

hudebních nástrojů? „Budoucí uměleckořeme-

slní stavitelé klávesových nástrojů, zkráceně 

jim říkáme klavírníci, musejí zvládat dovednosti 

minimálně čtyř řemeslníků: truhláře, mechani-

ka, dřevomodeláře a řezbáře. U stavitelů strun-

ných hudebních nástrojů, kytarářů a houslařů 

je tomu obdobně,“ vysvětluje zástupce ředitele 

školy Ing. Jindřich Rychter. „Houslaři byli vždy 

mistry povrchových úprav dřeva. Samozřejmě, 

všechna ta řemesla je třeba provádět mistrov-

ským způsobem a v neposlední řadě by také 

„řemeslníci – mistři“ měli umět na své nástroje 

alespoň průměrně zahrát.“

Než se rozezní správný tón

 Dotaz, zda se dnes vedle tradičních rukoděl-

ných výrobních postupů objevují ve stavbě 

nástrojů technické novinky, zodpověděli přímo 

v továrně. „Všechny montážní postupy a ope-

race týkající se regulace klavírových a piani-

nových mechanik se provádějí ručně,“ uvedl 

produktový manager firmy Petrof Ing. Martin 

Kobza. „K jejich správnému provedení je třeba 

kvalifikace v oboru stavby pian. Nové však 

je numerické opracování některých důleži-

tých částí pian, které zajišťuje zcela přesnou 

geometrii těchto komponentů a vytváří tak 

předpoklady pro dosažení dokonalého tónu 

nástrojů. Identický tvar komponentů umož-

ňuje dosáhnout toho, že rozdíly v akustic-

kých vlastnostech jednotlivých nástrojů jsou 

zcela minimální a je tedy možné opakovaně 

dosahovat barvy tónu, charakteristického 

pro jednotlivé modely pian. U nástrojů firmy 

Petrof jde např. o numerické opracování koster 

a to jak pianin, tak klavírů. Jde o dřevěnou 

rámovou konstrukci, u nás v provozech jí 

říkáme baraš, nesoucí celý nástroj a jeho další 

části. Dále jde o numerické opracování lubů, 

na které dosedá rezonanční deska, nume-

rické opracování nosného rámu, numerické 

vrtání litinového rámu, speciálně pak u klavírů 

frézování hran na litinovém rámu. Tedy vlastně 

pražců tohoto rámu. Na pražci se struny mírně 

zalamují – je to důležité místo, kde začíná 

kmitající část struny. Tvrdost a geometrie této 

hrany podstatně určuje kvalitu tónu. Důležité je 

také numerické opracování kobylek a nume-

rické definování jejich polohy na rezonační 

desce. Tímto náročným technickým postupem 

je zajištěna téměř absolutní přesnost men-

zury a úhozové linie. U klavírů Petrof je nové 

také laserové opracování základnové desky 

předních i zadních alikvotních pražců, které 

umožňuje zcela přesně nastavit alikvotní délku 

úseků strun a tedy přesné ladění alikvót.“

Zručnost i jazyky

A jaké je uplatnění absolventů hradecké umě-

lecké průmyslovky ve specializovaných firmách 

na hudební nástroje, především v Petrofu? „Ve 

světě nejznámější hradecká firma Petrof v sou-

časné době překonává určité transformační 

problémy, týkající se přechodu výroby od kvan-

tity ke kvalitě,“ připomíná Ing. Rychter, „proto 

nyní klavírníky neshání. Ovšem nejen ona, ale 

i jiní domácí i zahraniční výrobci školu podporují, 

aby nenechala toto řemeslo padnout. Někteří 

odborníci odhadují, že Evropa potřebuje akutně 

až dva tisíce klavírníků. Samozřejmě dostateč-

ně jazykově vybavených. U kytarářů je tomu 

obdobně. Také houslařské řemeslo prožívá 

v současnosti přerod do nové, modernější po-

doby a je mu předpovídána velká budoucnost.“ 

Nejvýraznější problémy dneška pokud jde o vý-

robu nástrojů v souvislosti s přípravou absol-

ventů? „Velkým handicapem českých klavírníků 

a kytarářů je v evropském kontextu především 

jazyková bariéra,“ pokračuje zástupce ředitele 

Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních 

nástrojů a nábytku Jindřich Rychter. „Tu se nám 

daří odstraňovat zvýšenou hodinovou dotací ve 

výuce angličtiny i němčiny. Dalším problémem, 

a to téměř fatálním, je obrovská konkurence 

levných asijských výrobců, které se dá čelit 

jedině precizností, k níž naše studenty vedeme 

od prvních kroků na škole, a dále špičkovou 

kvalitou výrobků, která je závislá více na osob-

ních vlastnostech každého výrobce.“

Pořád mezi nejlepšími

Jestlipak obstojí naše kdysi tak vyhledávané 

výrobky ve světové konkurenci? „Současně 

vyráběná pianina a klavíry Petrof jsou svojí 

konstrukcí, použitými materiály a technologi-

emi plně srovnatelné s těmi nejlepšími nástroji 

planety,“ připomíná Ing. Kobza. „Hlavně mo-

dely klavírů, navržené a vyráběné v posledních 

dvou letech, nesou mnoho prvků jak v kon-

strukci, tak v použitých materiálech, které jsou 

typické pro nejvyspělejší nástroje.“ 

Jak se ve výrobě klasických hudebních nástro-

jů, jakými jsou klavíry, odráží vývoj současného 

designu? „Přesto, že většina současně navr-

hovaných klavírů a pianin je svým tvarovým 

pojetím stále velmi konzervativní, vznikají i ná-

stroje v současném designu, někdy dokonce 

velmi avantgardní,“ dodává Ing. Kobza. 

 PhDr. Miloslav Vlk, viceprezident sdružení 

pro umělecká řemesla Rudolfinea

Některé firmy spolupracují se světovými 

designéry. Tak například k firmě Kauter 

již několik let neodmyslitelně patří přední 

světový designér českého původu Petr 

Maly. Jím navržené klavíry i pianina jsou 

standardním sériovým výrobkem. Jejich 

tvarové pojetí odpovídá současným trendům 

v designu interiérů, jsou však neprovokující, 

akceptovatelné pro běžného současného 

zákazníka. Je pro ně charakteristické 

používání světlých přírodních dřev, ale 

také dřev exotických, barevných smaltů, 

ušlechtilého bílého matného nebo lesklého 

kovu, pískovaného skla, speciálního kování 

apod. Naproti tomu designérské studio 

Porsche navrhlo avantgardní klavír pro firmu 

Bösendorfer, pro výrobce Schimmel navrhuje 

moderní nástroje návrhář Colani. Nedávno 

zemřelý přední konstruktér pian Klaus Fenner je 

autorem tvarově i barevně pozoruhodné studie 

klavíru. V letošním roce prezentoval Paolo Fazoli 

svůj vlastní tvarově neobvyklý návrh klavíru, 

inspirovaný mořem a tělem delfína. 

Autorem neobvyklého současného designu 

jubilejního klavíru Petrof je Ivan Vaculík. 

Vývojové oddělení Petrofu se podílelo na 

originálním designu klavíru, který navrhl 

Peter Kršák pro jeho sídlo. Všechny tyto 

nástroje jsou jedinečné nejen tvarovým 

pojetím a konstrukcí, ale i použitím dosud 

neobvyklých materiálů, povrchových úprav, 

speciálního kování. Většinou jde o jednotlivé 

unikáty nebo studie, které 

však nejsou určeny pro 

sériovou výrobu.

NEŽ SE ROZEZNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ 

POD RUKAMA UMĚLCE, PŘEDCHÁZÍ 

TOMU SLOŽITÁ PROCEDURA VÝROBY, 

KTERÁ SE NEOBEJDE BEZ ŘADY 

SPECIALIZOVANÝCH ŘEMESLNÝCH 

POSTUPŮ. TAKÉ POUŽITÝ MATERIÁL 

S JEDINEČNÝMI VLASTNOSTMI MÁ NA 

KVALITU NÁSTROJE VÝRAZNÝ VLIV. 

TVAR MUSÍ SPOJOVAT TECHNICKÉ 

A AKUSTICKÉ NÁROKY, NAVÍC DODÁVÁ 

NÁSTROJI ESTETICKÝ VZHLED. 

Evropa prý potřebuje 

akutně až dva tisíce 

klavírníků – samozřejmě 

dostatečně jazykově 

vybavených...

Klavír P 194 STORM

Klavír - Pianobar

Montážní postupy 

a operace týkající se 

regulace klavírových 

a pianinových mechanik 

se provádějí ručně
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Zaměstnanecké 
benefity a daně

Autor: Ivan Macháček

Počet stran: 132

Vazba: brožovaná

Cena: 210 Kč

Vydalo nakladatelství 

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

Publikace rozebírá různé 

druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů 

jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak 

zejména z hlediska 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 pojištění zaměstnanců, zajištění 

odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování 

manažerského automobilu, poskytování vyšších 

cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů 

a zaměstnaneckých půjček, poskytování dopravy 

zaměstnancům a bezplatného přechodného 

ubytování zaměstnanců. Publikace vychází 

z nových pravidel v roce 2007 obsažených 

jak v novém zákoníku práce, tak v zákoně 

o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na 

sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění.

Zajištění 
a zánik závazků

Autoři: František Faldyna, 

Jan Hušek, Tomáš Pohl

Počet stran: 236

Vazba: brožovaná

Cena 398 Kč 

Vydalo nakladatelství 

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

Publikace se zabývá nejdůležitějšími a v praxi 

nejvíce využívanými instituty zajištění a zániku 

obchodních závazků.

V části o zajištění obchodních závazků jsou 

předmětem výkladu zástavní právo, smluvní 

pokuta, ručení, bankovní záruka a uznání 

závazku. Výklad je ilustrován početnou řadou 

judikátů Nejvyššího soudu, Vrchních soudů, 

popř. i krajských soudů. V části o zániku 

obchodních závazků je zahrnut výklad o zániku 

závazku jeho splněním, o dodatečné nemožnosti 

plnění, o odstupném, o zmaření účelu smlouvy, 

o započtení, o výpovědi a o prekluzi.

Poslední část je věnována institutu promlčení. 

Rovněž v těchto částech jsou při výkladu bohatě 

využity nejdůležitější judikáty českých soudů.

Daňová evidence 
a účetnictví 
individuálního 
podnikatele

Autor: Zdenka Cardová

Počet stran: 156

Vazba: brožovaná

Cena 190 Kč 

Vydalo nakladatelství 

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

Cílem publikace je získání a rozšíření znalostí 

možných evidencí individuálního podnikatele 

v současných podmínkách v České republice, 

porozumění základním principům a metodickým 

postupům při vedení daňové evidence a účetnictví, 

samostatné posouzení jejich vhodnosti a odvození 

námětů pro jejich aplikaci.

Publikace je zaměřena zejména na:

•  právní úpravu možností vedení daňových 

evidencí a účetnictví,

•  principy a metodiku vedení daňové evidence na 

peněžní bázi, 

•  postup přechodu z daňové evidence na vedení 

účetnictví,

•  principy a metodiku vedení účetnictví na akruální 

bázi, 

•  zhodnocení vedení evidencí individuálního 

podnikatele.

Automobil 
v podnikání 
3. rozšířené 

aktualizované vydání

Autor: Václav Pikal

Počet stran: 156

Vazba: B5

Cena: 215 Kč

Vydalo nakladatelství 

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

Kniha týkající se automobilu ve vztahu k podnikání 

obsahuje široké spektrum otázek, které jsou 

přehledně roztříděny podle jednotlivých oblastí. 

Z toho důvodu tu mohou najít užitečné rady nejen 

podnikatelé-fyzické osoby či společníci obchodních 

společností, ale i zaměstnanci, zaměstnavatelé, 

osoby pronajímající automobil nebo jiný majetek, 

soukromé osoby, které např. prodávají své vozidlo 

atd. Jednotlivé kapitoly s obecnými informacemi 

zahrnují odpovědi na dotazy skutečných osob 

z praxe, a to z oblasti daně z příjmů, nároků na 

cestovní náhrady při používání vozidel na pracovních 

cestách, daně z přidané hodnoty, silniční daně 

a dalších. Společně s autorem, metodikem 

a vedoucím referátu silniční daně Finančního 

ředitelství pro hlavní město Prahu, se na knize podíleli 

renomovaní odborníci ze státní správy i z praxe.

Vlastnictví bytů 
a nebytových 
prostor

Autor: Tomáš Dvořák

Počet stran: 392

Vazba: brožovaná

Cena: 525 Kč

Vydalo nakladatelství 

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

Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá 

v České republice v posledních letech 

nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové 

bytové výstavby, jakož i veškeré převody 

družstevních bytů a nebytových prostor do 

vlastnictví členů bytových družstev a velká 

část privatizace státního a obecního bytového 

fondu se odehrála právě formou převodů 

bytů nebo nebytových prostor v právně 

rozdělených bytových a nebytových domech 

do vlastnictví fyzických a právnických osob. 

Právní úprava je přitom dosti složitá a v právní 

teorii i praxi dosud nepříliš probádaná. Proto 

se autor rozhodl věnovat této problematice 

samostatné dílo, a to jak z hledisek teoretických, 

tak i praktických. Publikace je určena nejen 

odborné, ale i laické veřejnosti.

Účetní předpisy 
pro podnikatele 
s komentářem
zákon o účetnictví, 

prováděcí vyhláška 

k zákonu, České účetní 

standardy

Autoři: Libuše Müllerová, 

Hana Vomáčková, Dana 

Dvořáková

Počet stran: 572

Vazba: laminovaná

Cena: 495 Kč

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

První ucelený komentář účetních předpisů na trhu 

je určen jak praktických účetním pracovníkům, tak 

také všem, kdo pracují s účetními předpisy jen jako 

uživatelé účetních informací. Výklad je prováděn 

odděleně k jednotlivým paragrafům účetních 

předpisů, s důrazem na existující problematická 

místa. Upozorňuje na možné nejednoznačnosti 

či rozpornosti s jinými právními předpisy a na 

omyly, kterých se podle zkušeností autorů účetní 

jednotky v praxi dopouštějí. Přesné odkazy na 

související ustanovení jak účetních, tak ostatních 

právních předpisů umožní čtenáři kdykoliv vyhledat 

příslušné paragrafy a výklad k nim. Část výkladu 

je věnována porovnání vybrané problematiky 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

(IAS/IFRS). Komentář také obsahuje konkrétní 

účetní souvztažnosti a množství názorných příkladů.

PAN ÚSPĚŠNÝ

SVÉ SPOLEČNOSTI 

PŘEDEPSAL 

ZÁZRAČNOU DIETU. 

VYPLATILA SE, PROTOŽE 

CENU JEJÍCH AKCIÍ TÍM 

ZVÝŠIL Z 65 CENTŮ NA 

63 DOLARŮ ZA KUS.

Společnost NutriSystem vznikla v roce 1972. S ní 

se na trhu objevilo zcela nové odvětví - prodej 

předpřipraveného dietního jídla. NutriSystem se 

díky tomu záhy stal velmi úspěšnou a známou 

značkou s franšízami po celé Americe.

Z bláta do louže

Vzápětí ale přišla pohroma. Do médií pronikla 

zpráva, že lehce dostupná dieta má možná 

zásadní vadu. Jídlo údajně může způsobovat 

žlučníkové kameny. Nebyla to však pravda. Nut-

riSystem vyhrál všechny soudní procesy, týkající 

se obvinění. V očích veřejnosti firma nicméně 

ztratila důvěryhodnost. Po několika letech trápení 

NutriSystem zbankrotoval. V 90. letech mu svitla 

naděje. V období internetové zlaté horečky ho 

koupil miliardář Micheal Heisley a pokusil se o ob-

novení zašlé slávy skrze webový projekt NutriSys-

tem.com, ale marně. Na konci devadesátých let 

internetová bublina praskla. NutriSystem se opět 

ocitl na hranici bankrotu.

Krizový manažer odvedle 

Těsně vedle centrály NutriSystemu tehdy sídlila 

jiná firma, internetový portál VerticalNet. Založili 

ho dva mladíci, bývalí spolužáci z univerzity. 

Jedním z nich byl Mike Hagan, schopný ma-

nažer, který už tehdy platil za vizionáře v oblasti 

byznysu. Od svého přítele se dozvěděl, že jejich 

soused má problémy a jeho firma je díky tomu 

na prodej. Uvědomil si, že přesně tak vypadá 

šance, na které se dá zbohatnout. Začal shánět 

investory, kteří by do nákupu šli s ním. Zpočátku 

neměl štěstí, mnozí ho považovali za blázna. 

Nikdo nevěřil, že by zkrachovalou značku bylo 

možné postavit na nohy. Hagan však uplatnil 

své vyjednávací schopnosti a svým vizionářstvím 

oslnil několik známých osobností amerického 

finančního světa. Jednou z nich byl i Brian Tier-

ney, marketingový manažer a spoluvlastník listu 

Philadelphia Inquirer. Do projektu vložil 6,6 milionu 

dolarů. Když se ho později ptali, co ho k takové-

mu kroku vedlo, odpověděl: „Prostě jsem si vsa-

dil na žokeje.“ Tato sázka mu vyšla. Společnost, 

kterou Hagan převzal, byla v troskách. Zastaralé 

recepty, nefungující centrála, devět trápících se 

franšíz. Nového majitele to ale nerozhodilo, firmě 

předepsal dietu a zeštíhlil ji na maximální možnou 

úroveň. Recept na úspěch by se zde dal shrnout 

do jediného slova: outsourcing. Co šlo, předal 

do kompetence jiných specializovaných firem, 

které si postupně najímal. Zrušil drahou laboratoř 

a najal pouze odborníka Jay Satze, který vytvořil  

nejefektivnější jídelníček pro klienty. Nové menu 

vyzkoušel i sám Michael Hagan a podařilo se mu 

shodit 6 kg. 

Jsem babička a miluji to, jak vypadám!

Největší změnou však byla nová marketingová 

strategie. Hagan se rozhodl investovat do mar-

ketingu a způsobu prodeje. Kampaň postavil na 

opravdových lidských příbězích. „Jsem babička 

a miluji to, jak vypadám,“ říká na stránkách Nutri-

Systemu paní Cara, která zhubla 13,5 kilogramu. 

Úspěch je založen na podobných příbězích. 

Reklamní spoty, které lákají na rychlé a zdravé 

hubnutí, běží na kabelových stanicích. Po kaž-

dém z nich volají desítky potenciálních klientů do 

call centra, kde pracuje 200 telemarketingových 

pracovníků. Většina klientů si ale NutriSystem ob-

jednává přes internetové stránky, na které je lákají 

celebrity v čele se slavným hráčem amerického 

fotbalu Danem Marinem. Nedaleko zmíněného 

call centra stojí centrála firmy. Pracuje tam 28 

marketérů, kteří připravují reklamní kampaně, 

manažeři, účetní a Michael Hagan. Vědce v plášti, 

který bádá, jak vymyslet pro lidstvo to absolutně 

nejzdravější jídlo, byste zde nenašli. Hlavní věda, 

která se tady praktikuje, je pečlivě vypracovaný 

způsob, jak prodat svůj produkt. To Hagan zvládá 

na jedničku.              pš

Michael J. Hagan
Žokej, na kterého
se vyplatí vsadit

„Recept na úspěch 

se v tomto případě dá 

shrnout do jednoho 

slova: outsourcing.“
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• Doc. Ing. Antonín Malach, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně • JUDr. Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR • Ing. Václav Nepraš, 

prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm • Ing. Jaroslav Stach, výkonný ředitel České asociace telekomunikací • Vychází 11x ročně • Toto číslo vyšlo: 15. 10. 2007 

• Příští číslo vyjde: 15. 11. 2007 • Registrace: MK ČR E 10663, ISSN 1802-1247 • Všechny fotografie bez označení: archiv redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Články označené PR 

jsou placenou reklamou. Redakce neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v inzerátech • Tiskne: Česká Unigrafie, a.s., Náklad: 22 000 výtisků • Užití článků nebo jejich částí podle zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, je možné pouze se souhlasem autora, případně vydavatele díla. Neoprávněný zásah do práv autora a vydavatele se trestá. • Náklad ověřuje Kancelář 

ověřování nákladu tisku ABC ČR, člen Mezinárodní federace kanceláří pro ověřování nákladů tisku (IFABC). 

Časopis Komora.cz je jediným periodikem svého druhu na trhu, které pravidelně a cíleně oslovuje 

živnostníky, podnikatele a manažery na všech úrovních. Váš praktický průvodce světem podnikání.

HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2007
listopad

redakční uzávěrka. . . . . . 10. 10.

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

prosinec

redakční uzávěrka. . . . . . . 9. 11.

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

Rozhovor 
s ministrem spravedlnosti, 
Jiřím Pospíšilem 
O novém insolvenčním zákoně i dalších zákonech 

týkajících se podnikatelů a podnikání.

Světový podnikatel roku 
2007 Guy Laliberté

Když se řekne seniorbyznys
Pro obchodníky vyrostla nová velmi zajímavá 

cílová skupina. Či lépe: zestárla!

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.

Představujeme zakladatele Cirque du Soleil, 

letošního vítěze ankety Světový podnikatel roku. 

Česko, světová 
velmoc ve výrobě lyží!
Česká republika se stala velmocí ve výrobě lyží 

a snowboardů. V naší reportáži se dozvíte proč. 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Softwarové noviny, s. r. o.
Pod pekárnami 7, 
190 00  Praha 9
Tel.: +420 286 891 278, 
Fax: +420 286 891 294
www.inside.cz
www.swnet.cz

Veletrhy Brno, a. s.
Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 5 415 1111
Fax + 420 5 4115 3070
E–mail: info@bvv.cz
www.bvv.cz



Akciová společnost ČEPS je provozovatelem přenosové
soustavy České republiky. ČEPS přenosovou soustavu řídí
a rozvíjí jako součást evropské elektrizační sítě. Čeps zajišťuje
všem účastníkům trhu s elektřinou rovné a transparentní
podmínky pro přístup k přenosové soustavě. 

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

tel.: +420 211 044 111

fax: +420 211 044 568

e-mail: ceps@ceps.cz

www.ceps.cz
B E Z P E Č N Ý  A  S P O L E H L I V Ý  PA R T N E R

vedeme elektřinu 
nejvyššího napětí
vedeme elektřinu 
nejvyššího napětí

ČEPSČEPS
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