


str. 3prosinec 07

Rozhodčí soud

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. 

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

A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

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

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

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, 

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

sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 

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

sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 

zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů 

a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do 

vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo 

dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní 

moci a stává se vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva 

z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více 

než 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 

zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 

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

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

přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 

zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 

ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních 

sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší 

než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; 

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

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

pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete 

zaplatit až pětinásobek. 

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího 

soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 

s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu 

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

je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit 

na internetu i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA 

CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY 

MAJETKOVÉ POVAHY:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 

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

rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

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

v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 

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

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 

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

ruském, anglickém: německém a francouzském.

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

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

při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky

PROČ ČTU KOMORU

 Vážení a milí čtenáři,

nevyznám, ale není na škodu dopřát si čas 

a alespoň si o nich přečíst. Mně tyto texty při-

pomněly naše pivovarské sládky, které často 

se zájmem sleduji, jak pečují o pivo, nebo 

bednáře, kteří pracují na nových sudech.

Přeji Vám krásné vánoční svátky a na Nový rok 

si přiťukněte pivem, třeba tím plzeňským. 

Michal Kačena,

ředitel firemních vztahů 

a komunikace Plzeňského Prazdroje, a. s.

je pravděpodobné, že i vy dostáváte v práci na 

stůl nebo do poštovní schránky stohy letáků 

a magazínů, které soupeří o vaši pozornost. 

Komora.cz má moji přízeň obyčejně zajiš-

těnou: minimálně dvě tři témata mě vždy 

zaujmou, a když už držím magazín v ruce, 

spořádám i pár dalších drobných článků. 

S dvanáctým vydáním tohoto roku se to má 

podobně. Jako první jsem si přečetl článek 

o českém domě v Bruselu. Když se otevíral, 

čepovalo se plzeňské, takže jistě pochopíte 

můj zájem. 

Zato rozhovor s první Miss Michaelou Malá-

čovou bych, přiznám se, nečetl. Stejně bych 

se nepodíval ani na další dva články o výpro-

dejových centrech módy a o modelingu. Psaní 

úvodníku mě k tomu ale donutilo, a byl jsem 

příjemně překvapen. Když chcete v oboru 

uspět, rozhoduje kvalita. A u modelingu to 

zjevně není jen „kvalita“ krásy, ale dobře odve-

dená práce. 

Zdánlivým kontrastem k nablýskanému světu 

krásných žen pak je exkurz do světa komi-

níků na straně 28. Spojitost by se ale najít 

dala, a to i s dalším článkem o restaurátor-

ském kumštu. Pro truhláře ze strany 62, pro 

modelky i kominíky stejně jako pro nás, členy 

Hospodářské komory ČR, platí jedno pravidlo: 

kvalita prodává!

A ještě jeden atribut je minimálně společný pro 

ty, o kterých pojednávají zmíněné články, ale 

i pro další, například pro lidi od koní ze str. 52: 

kvalitní řemeslo dělané s opravdovou péčí. 

Stejné to bude pro všechny, o kterých se tu 

píše, stačí prolistovat časopisem a narazíte na 

rubriky jako Můj první milion, článek o řetězci 

Starbucks proslaveném kávou, nebo o firmě 

produkující ohňostroje. V těchto oborech se 
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Podnikat v souladu s etikou
SEMINÁŘE O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM CHOVÁNÍ FIREM V OBLASTI 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ POŘÁDÁ POČÁTKEM ROKU 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

RYTMUS VE SPOLUPRÁCI S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR.

„Být společensky odpovědný znamená 

nejen splnit povinnosti vymezené právně, ale 

rovněž jít za tento běžný rámec a investovat 

více do lidského kapitálu, životního prostředí 

a vztahů se zájmovými stranami.“ (World 

Business Council for Sustainable Develop-

ment) Společensky odpovědné chování 

firem je definováno jako takový způsob 

podnikání, který firmám umožňuje přispívat 

k ekonomickému růstu a zároveň se chovat 

eticky. Chování v souladu s těmito principy 

přináší firmě řadu výhod i nefinančních zisků 

zejména tím, že firma je vnímána jako solidní 

partner při jednání na všech úrovních a jako 

dobrý soused pro své okolí. Kromě větší 

loajality zaměstnanců přináší také posílení 

hodnoty značky, dobrou pověst, marketin-

gové výhody a dobré vztahy v rámci regionu. 

Společenskou odpovědnost mohou firmy 

projevit i zaměstnáním znevýhodněných, 

obtížně zaměstnatelných pracovníků, často 

lidí se zdravotním postižením. Tato téma-

ta jsou obsahem seminářů občanského 

sdružení Rytmus, určených managementu 

lidských zdrojů a vedení firem, které přinesou 

i odpovědi na časté otázky: 

Jak a kde získat loajální pracovníky? 

Jak zpestřit pracovní prostředí? 

Jak si poradit s legislativní povinností 4%?

Jak snížit daně a jak při tom dát šanci 

ostatním? 

DATA A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

14. 1. 2008 Liberecký kraj – Liberec – Krajský 

úřad Liberec, U Jezu 642/2a, Liberec

22. 1. 2008 Pardubický kraj – Chrudim 

– Hotel Bohemia, Masarykovo nám. 900, 

Chrudim

24. 1. 2008 Středočeský kraj – Praha 

– Hospodářská komora ČR, Freyova 27/82 

Praha 9 - Vysočany

4. 2. 2008 Ústecký kraj – Most – Magistrát 

města Mostu, Radniční 1, Most

Buďte „in“ – respektujte odlišnosti! 

Semináře jsou osvobozeny od účastnického 

poplatku. Více na www.rytmus.org nebo na 

www.stejnasance.cz

Okresní hospodářská komora Mladá 

Boleslav řídí projekt z Operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů

Stručným obsahem projektu je podpora 

a rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti za-

dávání veřejných zakázek ve Středočeském 

kraji. Záměrem projektu je prostřednictvím re-

alizace navržených aktivit zlepšit také násled-

ně kvalitu vztahů mezi zadavateli a uchazeči 

o veřejné zakázky a tím pádem také zvýšit 

úspory na obou stranách procesu veřejných 

zakázek. Projekt chce podpořit přístupy 

k dalšímu vzdělávání vytvořením kombinova-

né formy prezenčních e-learningových metod 

vzdělávání. Vytvořená, otestovaná a finálně 

zpracovaná e-learningová podoba vzděláva-

cího modulu bude k dispozici na informačním 

portálu www.verejna-zakazka.cz v uživatelsky 

přátelské formě tak, aby byla přístupná co 

největšímu počtu zájemců.

Progresivní formy vzdělávání

Projekt reaguje na konkrétní poptávku po 

vzdělávání v dané oblasti na Mladoboleslav-

sku a obecně v celém Středočeském kraji 

a rozvojem dalšího vzdělávání cílových skupin 

chce projekt přispět k naplňování koncepce 

dalšího vzdělávání, bez níž nemůže dojít 

k funkčnímu propojení počátečního a dalšího 

vzdělávání. Plánované vzdělávací aktivity 

v projektu zahrnují využití progresivních forem 

a technik vzdělávání (e-learning), včetně šíření 

příkladů úspěšné praxe. Cílem projektu je 

vytvoření vzdělávacího programu na základě 

požadavků Zákona č. 137/2006 Sb. O veřej-

ných zakázkách a jeho pilotní testování, které 

bude probíhat postupně ve dvou etapách. 

Vytvořený produkt, zejména jeho e-learnin-

gová verze, pak bude nabídnut dalším cca 

600 osobám z celého území Středočeského 

kraje. Školení bude probíhat téměř ve všech 

městech regionu. Úspěšní absolventi vzdělá-

vacího programu získají osvědčení o absolvo-

vání vzdělávacího programu.

Kontakt: Iva Kolínská, OHK Mladá Boleslav, 

Staroměstské náměstí 150, 293 01 Mladá 

Boleslav, tel.: 326 722 411, 602 162 881, 

mail: sekretariat@ohkmb.cz

Síť regionálních kanceláří, které poskytují 

informační servis pro podnikatele, provozuje 

HK ČR již pátým rokem. Jejich počet se 

neustále zvyšuje a v příštím roce by se měl 

přiblížit hranici dvou set pracovišť. Stejně 

tak roste povědomí o InMP mezi podnikateli. 

Důkazem je stále větší množství zadávaných 

dotazů na všech pobočkách. Podnikatelé 

často poptávají seznamy různých firem, 

potenciálních subdodavatelů a partnerů na 

různých teritoriálních úrovních: od malých 

regionů až po zahraničí.

Hledá se dodavatel

Manželé Holemých provozují v Brně autodopravu 

a zároveň zakázkové krejčovství. Rozhodli 

se razantně posílit druhý obor, rozšířit svoji 

krejčovskou pobočku. „Umíme šít na zakázku 

z kůže, provádíme strojové vyšívání, ale rádi 

bychom pokryli i poptávku po textilních výrobcích. 

K tomu jsme potřebovali vybrat partnerského 

dodavatele z regionu,“ vysvětluje pan Holemý. 

Pracovníci brněnské kanceláře InMP mu obratem 

zaslali seznam všech firem zabývajících se textilní 

výrobou s podrobným popisem činnosti a potřebné 

kontaktní údaje. „Pak už nebyl problém vybrat tu 

pravou firmu.“

Kam na módní veletrhy

Monika Václavová–Laceková patří k mnohým 

podnikatelům, kteří se rozhodli reagovat na stále 

rostoucí poptávku po exkluzivním módním zboží. 

Její podnikatelský sen: vybudovat síť několika 

butiků ve větších městech. Ve světě módy se 

pohybuje řadu let, poznala všechny úrovně tohoto 

oboru od návrhářství přes výrobu až po prodej. 

Svých zkušeností se paní Václavová–Laceková 

rozhodla využít v podnikání. „Chci osobně 

vybírat modely pro svůj obchod, být v kontaktu 

s oděvními studii. Vědět o kolekcích vše,“ říká 

podnikatelka. „Kontakty se budují nejlépe na 

veletrzích. Proto jsem potřebovala kalendář všech 

významných akcí v celé Evropě, hlavně výstav 

kontraktačního charakteru. A také poradit, jak 

si opatřit vstupenky.“ Zpracování dotazu se ujali 

v jednom z osmnácti oborových koordinačních 

míst. Ta pracují paralelně s InMP a zabývají se 

specializovanými otázkami z konkrétních oblastí 

podnikání. „Velmi rychle jsem dostala vše, co 

jsem potřebovala. Kompletní přehled všech 

akcí s podrobným popisem zaměření, dokonce 

i s referencemi a radami návštěvníků. Nechyběly 

kontakty na agentury zprostředkovávající prodej 

lístků,“ pochvaluje si podnikatelka.

Podnikáme
s InMP

Rozvoj vzdělávacích kapacit

KOMORA POMÁHÁ

Ať se vám dobře 
daří nejen nad 
reformními balíčky

Zdravím vás v letošním roce nad 
stránkami měsíčníku Komora.cz 
vůbec naposledy. Období konce roku 
patří ve firmách k nejhektičtějším, 
ani letos tomu jistě není nijak. 
S novým rokem navíc dochází 
v legislativě k mnoha významným 
změnám, které se promítnou do 
fungování a chodu našich firem. 

V důsledku aplikace opatření reformního 

balíčku bude například vůbec poprvé, tzn. 

od 1. 1. 1993, upravena dolní sazba DPH, 

dojde k zásadním změnám fyzického zdaně-

ní, odpisů a daňové uznatelnosti, k zavedení 

ekologické daně apod. Novinky se týkají 

především daňových zákonů a jakkoli jsme 

uvykli tomu, že s novým rokem dochází 

k nejrůznějším úpravám legislativy, v tomto 

případě je zkrátka změn více než jiné roky. 

Jak ukázala anketa, kterou jsme provedli 

na konci listopadu, více než polovina z nás 

nedokáže odhadnout, zda a jak se reforma 

dotkne hospodářských výsledků našich 

firem. Já osobně se v tomto hodnocení sta-

vím spíše na stranu optimistů, přijaté změny 

budou mít na podnikatelské prostředí veskr-

ze pozitivní dopad, z pohledu podnikatele 

jsou tedy jednoznačně přínosné.

 

Strach z negativních dopadů

V soukromé sféře je přesto poměrně vysoký 

podíl firem, které se obávají negativních 

dopadů reformy. Na jedné straně může jít 

o celkovou skepsi, kdy podniky nečekají od 

politických reprezentací žádné úlevy, záro-

veň je to ale podle mne důsledek špatné 

prezentace reformy, resp. nedostatečné 

věcnosti při vysvětlování chystaných změn. 

Řešily se a mediálně prezentovaly od příz-

nivců ale především odpůrců reformy spíše 

marginálie, a mnohým z nás tak logicky 

mohly unikat podstatné změny. 

Změny si žádají větší přípravu než jindy

Pokud se mám ještě jednou odvolat 

k výsledkům zmíněné ankety, pak bylo pro 

mne zajímavé sledovat, jak s velikostí firmy 

roste procento těch, kteří připouštějí, že 

si letos změny v legislativě vyžádají větší 

přípravu než jiné roky, naopak ubývá firem, 

které se budou se změnami vyrovnávat až 

„za běhu“, tedy po 1. lednu 2008. Zatímco 

u nejmenších firem a živností dosahuje podíl 

nepřipravujících se 42 procent, u velkých 

společností s více než 250 zaměstnanci 

jsou takových subjektů pouhá 3%. Rozdíl 

je to sice několikanásobný a tedy zásad-

ní, ve své podstatě ale nijak překvapivý. 

Živnostníci a nejmenší firmy nemají kapacitu 

na to zabývat se složitostmi změn. Většina 

z nich tedy prakticky začne novinky řešit až 

někdy mezi svátky a postupně si po Novém 

roce budou doplňovat informace od svých 

účetních a daňových poradců. Oproti tomu 

větší subjekty se adaptují na změny již nyní 

a to prostřednictvím školení svých účetních 

i jiných zaměstnanců, úpravami vnitřních 

předpisů, úpravou softwarů apod.

Ať patříte mezi představitele té či oné firmy, 

přeji vám, ať se vám dobře daří nejen nad 

reformními balíčky. O vánočních svátcích 

načerpejte potřebných sil a užijte si klidu 

a pohody, do nového roku vykročte pravou 

nohou. Přeji vám hodně zdraví a úspěchů 

v životě profesním i osobním

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLOVO PREZIDENTA

V soukromé sféře je 
přesto poměrně vyso-
ký podíl firem, které 
se obávají negativních 
dopadů reformy

O vánočních svátcích načerpejte potřebných sil a užijte si 

klidu a pohody, do nového roku vykročte pravou nohou 
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EVROPSKÉ FONDY

OPPI vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obcho-

du pro období 2007 – 2013. V těchto letech 

bude možné žádat z 15 specificky zaměřených 

programů podpory. Finanční prostředky získané 

z těchto programů budou moci žadatelé využít 

na spolufinancování podnikatelských projektů 

ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících 

službách. Peníze pocházejí z 85 % ze struktu-

rálních fondů Evropské unie a zbylých 15 % jde 

ze státního rozpočtu. Z Operačního programu 

Podnikání a inovace budou peníze vypláceny 

ve formě nevratných dotací, zvýhodněných 

úvěrů a záruk. Šanci mají projekty realizované 

na území celé České republiky vyjma hlavního 

města Prahy.

Kdo může žádat?

OPPI je zaměřen na podporu podnikatelů, 

zejména pak malých a středních. Podpora je 

určena především podnikům s vyšším inovač-

ním potenciálem, ale nezapomíná se ani na 

podporu nových podniků. Podpora dalšího roz-

voje již existujících podniků směřuje k podpoře 

jejich konkurenceschopnosti, přičemž důraz je 

kladen na regiony se strukturálními problémy 

a vysokou nezaměstnaností.

Dle podmínek jednotlivých programů mohou 

žádat:

• malé a střední podniky,

• velké podniky do 1250 zaměstnanců,

•  fyzické osoby podnikající na živnostenský list, 

•  sdružení – právnických osob, podnikatelů, 

klastry, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• územní samosprávné celky, 

• nestátní neziskové organizace, 

• vzdělávací instituce, 

• veřejné výzkumné instituce.

V rámci OPPI budou podporovány všechny 

kraje České republiky, kromě hlavního města 

Prahy.

Jak nejlépe žádat o podporu z operačního 

programu? 

Podání žádosti o podporu z OPPI je rozděleno 

do několika kroků. Nejdříve je nutné vypracovat 

podnikatelský záměr. Poté přichází na řadu 

samotná žádost o získání podpory z programu. 

Za ní následuje realizace projektu a žádost 

o platbu dotace, kontrola a monitoring. Detail-

nější popis jednotlivých kroků, včetně nejvyšší 

možné dotace, kterou může žadatel získat, 

najdete v dokumentu Pokyny pro žadatele a 

příjemce podpory z Operačního programu Pod-

nikání a inovace zveřejněného vždy s vyhláše-

ním Výzvy konkrétního programu – http://www.

czechinvest.org/programy-podpory. 

Krok první – Podnikatelský záměr

Základem úspěchu je kvalitní podnikatelský 

záměr. Každý, kdo chce o podporu zažádat by 

měl mít jasnou představu o tom, jaký projekt 

chce realizovat a zdali je schopen ho zafinan-

covat. Záměr musí být v souladu se zaměřením 

příslušného dotačního programu a měl by být 

také dostatečně efektivní a udržitelný. Pokud se 

stane, že si podnikatel při výběru programu ne-

budete vědět rady, může se obrátit na přísluš-

nou regionální kancelář agentury CzechInvest. 

Krok druhý – Podání žádosti o poskytnutí 

podpory a hodnocení projektu

Žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPPI se 

podávají ve dvou stupních. Prvním je podání 

Registrační žádosti a poté následuje Plná 

žádost. Žádosti se podávají prostřednictvím 

internetové aplikace eAccount http://www.

czechinvest.org/eaccount. 

Registrační žádosti

Po odeslání Registrační žádosti provede agen-

tura CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. 

Žadatel a jeho projekt prochází hodnocením 

přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení. 

Cílem je posoudit, zdali je projekt v souladu 

s podmínkami programu a zda jsou splněny 

všechny předpoklady pro získání podpory.

Informace o výsledku žadatel obdrží elektro-

nicky prostřednictvím eAccountu. V případě 

přijetí Registrační žádosti CzechInvest vždy 

sdělí datum pro vznik způsobilých výdajů, tj. 

datum, od kterého mohou být výdaje vynalo-

žené v souvislosti s projektem považovány za 

uznatelné, a lhůtu pro předložení Plné žádosti.

Plné žádosti

V následujícím kroku žadatel vyplní a odešle 

plnou žádost včetně požadovaných příloh, 

zejména Podnikatelského záměru, a to ve 

stanovené lhůtě. Plná žádost projde v agentuře 

CzechInvest kontrolou. V případě správnos-

ti Plné žádosti bude projekt postoupen do 

dalšího hodnocení, v opačném případě bude 

Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena 

a žadatel dostanete vyrozumění o důvodu jejího 

zamítnutí.

Hodnocení projektu

Hodnocení probíhá v režimu malých, střed-

ních a velkých projektů. Projekty se dělí dle 

jejich složitosti a výše dotace. Hodnocení se 

uskutečňuje na základě jasně stanovených 

AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC 

CZECHINVEST JE IMPLEMENTAČNÍ AGENTUROU 

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 

(OPPI). HLAVNÍM CÍLEM PROGRAMU JE ZVÝŠENÍ 

KONKURENCESCHOPNOSTI SEKTORU PRŮMYSLU 

A SLUŽEB, ROZVOJ PODNIKÁNÍ A UDRŽENÍ 

PŘITAŽLIVOSTI ČESKÝCH REGIONŮ A MĚST PRO 

INVESTORY. 

Poradíme vám, 
jak získat podporu 
z Operačního programu 
Podnikání a inovace

KDE NAJDU POTŘEBNÉ 
INFORMACE?

Všechny informace, novinky 
a dokumenty o všech 
programech OPPI lze nalézt 
na internetových stránkách 
agentury CzechInvest 
http://www.czechinvest.org 
a ministerstva průmyslu 
a obchodu http://www.mpo.
cz. Stránky Českomoravské 
záruční a rozvojové 
banky http://www.czrb.cz 
obsahují informace pouze 
o programech, za jejichž 
realizaci tyto instituce 
zodpovídají.
Dalším poskytovatelem 
informací jsou regionální 
kanceláře CzechInvestu. 
Tyto kanceláře sídlí ve všech 
krajských městech České 
republiky. Zájemci se na 
regionální kanceláře mohou 
obracet buď telefonicky nebo 
osobně.
Podnikatelé mají také 
možnost obrátit se na 
bezplatnou informační 
linku 800 800 777. Linka je 
v provozu každý pracovní 
den od 9 do 13 hodin. Pro 
konkrétní dotazy slouží 
také e-mailová adresa 
programy@czechinvest.org.

Peníze pocházejí z 85 % ze strukturálních fondů 

EU, zbylých 15 % je ze státního rozpočtu 
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V BRUSELU JE UŽ NĚKOLIK 

TÝDNŮ V PROVOZU ČESKÝ 

DŮM. OTEVŘENÍ BYLO 

VELKOLEPÉ, ZAHAJOVACÍ 

VÝSTAVA OBRAZŮ TOMÁŠE 

BÍMA POUTAVÁ, ALE 

HLAVNĚ: POD SPOLEČNOU 

STŘECHOU ZDE BUDE 

NÁŠ ZASTUPITELSKÝ 

ÚŘAD I ČESKÉ CENTRUM, 

NA STRANĚ DRUHÉ TAKÉ 

INSTITUCE REPREZENTUJÍCÍ 

EKONOMIKU ČESKÉ 

REPUBLIKY – CZECHTRADE, 

CZECHINVEST, CEBRE, 

ZÁSTUPCI ČESKÝCH 

PODNIKŮ (ČSA, ČEZ...) 

A TAKÉ KRAJŮ. 

EVROPSKÁ UNIE

„Tento koncept napomůže spolupráci všech 

uvedených institucí a očekávám, že častěj-

ší kontakt přispěje k rychlému rozhodování 

a vzájemné podpoře,“ uvedl velvyslanec České 

republiky v Belgii Vladimír Müller.

České velvyslanectví působí v Českém 

domě, konzulární oddělení však zůstává na 

původní adrese. Nebojíte se ztráty kontak-

tu či nedostatku informací?

Konzulární oddělení zůstalo na avenue Adolphe 

Buyl a přirozeně reflektuje naše zastoupení i v ji-

ných částech Bruselu, lidé jsou na tuto adresu 

zvyklí. Ztráty informací se nebojíme, v dnešní 

době tyto vzdálenosti překonáváme elektronic-

kými médii a telefonem. Není problém se k nám 

do rue du Trone přesunout. 

Jakou roli hraje ambasáda v česko-belgic-

kých obchodních vztazích?

Poskytujeme základní servis belgickým a čes-

kým klientům v oblasti obchodních vztahů, 

investic a ekonomicko-obchodních informací. 

Zastupitelský úřad zde má svého vedoucího 

obchodně-ekonomického úseku, který tuto 

stránku zajišťuje. Současně máme možnost 

naši činnost koordinovat s agenturou CzechIn-

vest a CzechTrade, které tu mají své zástupce 

a vzájemně se v ekonomických aktivitách pod-

porujeme. To nás mnohostranně posiluje. Bel-

gie je ekonomicky velmi významným regionem 

v Evropě, který je navíc zasazen do evropského 

kontextu, kde se politika promítá do ekonomiky 

a naopak. Z tohoto důvodu je zde ekonomická 

role zastupitelského úřadu ČR velmi důležitá.

Zmínil jste dvě agentury, které se význam-

ně podílí na obchodu mezi Českou repub-

likou a Belgií – CzechTrade a CzechInvest. 

Jak intenzivně s nimi spolupracujete? 

Spolupracujeme průběžně. Pravidelně organi-

zujeme porady našeho obchodně-ekonomic-

kého úseku a ředitelů zahraničních kanceláří 

CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, 

zúčastňuje se jich i zástupce CEBRE. V loň-

ském roce jsme zajišťovali odborný seminář 

o investičních možnostech a právním a eko-

nomickém prostředí v ČR pořádaný CzechIn-

vestem, před časem jsem oslovoval významné 

belgické firmy s nabídkou na poskytnutí užší 

spolupráce se zahraniční kanceláří CzechInves-

tu. Náš zastupitelský úřad se podílel společně 

s CzechTradem na přípravě a účasti českých fi-

rem na veletrzích Subcontracting v Antverpách, 

Best-Eco v Liège a na veletrhu nábytku v Bru-

selu v polovině listopadu. Do začátku příštího 

roku chceme ještě zvládnout seminář a firemní 

setkání na téma „montované dřevěné stavby“ 

v Libramontu. Skutečnost, že budeme pod 

jednou střechou, by tedy měla utužit vzájemné 

kontakty a podporu. Tím myslím podporu z řad 

podnikatelů, ale i politickou podporu. Přestože 

CzechTrade a CzechInvest fungují velmi dobře, 

je nutné některé projekty podpořit i politicky. 

Jaká je situace ve vzájemném obchodová-

ní mezi naší republikou a Belgií?

Hrubý domácí produkt Belgie je třikrát větší než 

v ČR, přestože máme stejný počet obyvatel. 

Z toho vyplývá, že Belgie je vhodným a zají-

mavým partnerem pro řadu projektů. To platí 

obzvláště pro nás jako zemi, která má dynamic-

ky se rozvíjející ekonomiku. Ten, kdo se uplatní 

v takové části Evropy jako je Belgie, by měl být 

konkurenceschopný všude ve světě. Jen za 

prvních osm měsíců tohoto roku vzrostl náš 

vývoz do Belgie o 17 % a dosáhl hodnoty 47 

miliard korun a zároveň se zvýšilo naše aktivní 

saldo obchodní bilance s Belgií na 15,3 miliard 

korun. Vývoz do Belgie představuje téměř tři 

procenta celkových vývozů ČR a Belgie je de-

sátým největším odbytištěm českých výrobků 

na světě. Tato vysoká dynamika ve prospěch 

naší země je dána do velké míry vývozem 

produktů automobilového průmyslu, strojů 

a zařízení. Trend obchodní spolupráce je velmi 

pozitivní a na obou stranách dynamický, za což 

můžeme poděkovat mimo jiné našim obchod-

ním aktivitám, ať již prováděným naším úřadem 

nebo agenturami CzechTrade a CzechInvest. 

Alena Vlačihová,

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Společná bruselská 
adresa přispěje 
k upevnění kontaktů

„Vývoz do Belgie 

představuje téměř 3 % 

vývozů ČR. Belgie je 

desátým největším 

odbytištěm českých 

výrobků na světě.“

a zveřejněných výběrových kritérií. Informaci 

o výsledku hodnocení získá žadatel prostřed-

nictvím eAccountu a následně je informován 

i písemně. V případě schválení projektu mu 

budou elektronicky zaslány také Podmínky 

poskytnutí dotace zároveň s výzvou k jejich 

podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro 

zaslání informace o výsledku hodnocení se liší 

v závislosti na složitosti projektu, přičemž je 

třeba brát v úvahu, že žadatel může být vyzván 

k doplnění chybějících údajů o projektu, což 

pravděpodobně prodlouží dobu hodnocení. Mi-

nisterstvo průmyslu a obchodu k podepsaným 

Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, které zasílá žadateli.

O aplikaci eAccount

V cestě ke snížení administrativní náročnosti 

a zefektivnění procesu zpracování žádostí o do-

tace vytvořila agentura CzechInvest interneto-

vou aplikaci eAccount a začala tak jako jedna 

z prvních přijímat tyto žádosti elektronickou 

formou. Většinu dokumentů mohou žadatelé 

v rámci OPPI posílat přes aplikaci eAccount 

přímo ze své kanceláře nebo z domova. 

Podnikatelé zde naleznou veškeré informace, 

které budou potřebovat v souvislosti s podá-

ním projektu a jeho realizací. Tato aplikace jim 

současně umožňuje průběžně sledovat proces 

administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. 

Systém eAccount je nastaven na 24hodinový 

provoz. Podnikatelům žádajícím o dotace do-

poručujeme podávat žádosti průběžně vzhle-

dem k možnému přetížení serverů v posledních 

dnech platnosti Výzvy.

Výhody eAccountu:

• Jednoduchá a bezpečná výměna informací.

• Rychlá a 24hodinová dostupnost.

• Uživatelsky příjemné prostředí.

• Úspora nákladů.

• Zkrácení lhůt v rámci procesu administrace.

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřed-

nictvím aplikace eAccount je podepisování 

některých dokumentů elektronickým podpisem 

žadatele.

Elektronický podpis

Pro komunikaci s orgány veřejné správy s využi-

tím elektronického podpisu musí mít občan tzv. 

kvalifikovaný certifikát. V současnosti jsou v ČR 

akreditovány tři subjekty, které jsou oprávněny 

tyto kvalifikované certifikáty vydat, a to První 

certifikační autorita, a.s., Česká pošta s.p. 

a společnost identity a.s. Kvalifikovaný certifikát 

se vydává na dobu 12 měsíců, poté se musí 

u poskytovatele obnovit, případně vystavit nový. 

Pro použití elektronického podpisu uživatel 

pouze zadá příkaz, aby zpráva byla elektronicky 

podepsána. Výsledkem procesu po zadání pří-

kazu je elektronický podpis, který je ke zprávě 

přiložen. Ve většině případů má elektronický 

podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční 

podpis. Někdy však zákon k platnosti právního 

úkonu požaduje úřední ověření podpisu. V ta-

kovém případě pochopitelně nelze vlastnoruční 

podpis nahradit podpisem elektronickým.

Založení účtu v aplikaci eAccount

Podnikatel, který chce požádat o dotaci, si 

nejprve založí hlavní účet žadatele v aplikaci eA-

ccount http://www.czechinvest.org/eaccount, 

tzv. Master účet. Master účet zakládá vždy sta-

tutární zástupce společnosti (organizace), která 

žádá o dotaci. Statutární zástupce navíc musí 

vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát, bez 

něhož není možné v posledním kroku zakládání 

Master účtu dokončit jeho finální uložení do 

aplikace eAccount. 

Upozornění: 

Lhůta pro aktivaci Master účtů je 5 pracovních 

dnů. V případě že chcete, aby váš Master účet 

byl aktivován do 31. 12. 2007, je třeba, aby byl 

založen nejpozději 20. 12. 2007. Ve stejný den 

budou přijaty i poslední plné moci k založení 

těchto Master účtů. Všechny údaje musí být 

správně vyplněny (v souladu s údaji v Obchod-

ním rejstříku).

Krok třetí – Realizace projektu

Projekt je možné začít realizovat po při-

jetí Registrační žádosti. Datum pro vznik 

způsobilých výdajů žadatel získá společně 

s informací o přijetí Registrační žádosti pro-

střednictvím eAccountu. Je zde však určité 

riziko, že projekt nemusí být v hodnotícím 

procesu schválen a náklady na jeho realizaci 

tak nebude podnikatel moci uplatnit.

Povinnosti žadatele pro realizaci pro-

jektu

Každý úspěšný žadatel je povinen dodržovat 

podmínky, ke kterým se zavázal při podpisu 

Podmínek poskytnutí dotace před vydáním 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazu-

je patří zejména:

• vedení analytického účetnictví;

•  výběr dodavatelů zakázek, na které bude 

poskytnuta podpora z Operačního pro-

gramu Podnikání a inovace dle předem 

stanovených pravidel;

•  zajištění publicity projektů, na které je 

poskytnuta dotace, během a po realizaci 

projektu dle stanovených pravidel;

•  dělení projektů na jednotlivé etapy dle 

harmonogramu prací na základě předem 

stanovených podmínek.

Krok čtvrtý – Žádost o platbu dotace 

a kontrola na místě

Podpora se vyplácí zpětně na základě 

předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu 

dotace podá žadatel formou elektronického 

formuláře přes eAccount po skončení etapy 

nebo celého projektu v souladu s Podmínka-

mi poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace 

projektu.

Formálně správná a kompletní žádost projde 

na příslušné agentuře procesem autorizace 

plateb a v případě, že nejsou zjištěny žádné 

nedostatky, je předána na Ministerstvo prů-

myslu a obchodu ČR ke schválení a násled-

nému proplacení.

V průběhu realizace nebo po ukončení 

realizace projektu (etapy projektu) může být 

vykonána kontrola na místě.

Krok pátý – Monitorování přínosu pod-

pořeného projektu

V průběhu realizace projektu (tj. před pro-

placením podpory) i po ukončení realizace 

projektu probíhá monitorování projektu. Hlav-

ním cílem monitorování je průběžné zjišťování 

pokroku v realizaci podpořených projektů. 

Příjemce dotace je povinen informovat Cze-

chInvest o svém projektu v monitorovacích 

zprávách, které bude pravidelně předkládat 

prostřednictvím internetové aplikace eAc-

count. Ukazatelé, které se ve zprávách vyka-

zují, jsou zakotveny v Podmínkách poskytnutí 

dotace.                      red

EVROPSKÉ FONDY

Ve většině případů 

má elektronický 

podpis stejnou 

právní platnost jako 

vlastnoruční podpis
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TÉMA

Miss – to není jen 
obchod s krásou

PODNIKÁNÍ S KRÁSOU

OD ŽEN SE OČEKÁVÁ ASI „VÍCE“

V rámci EU existuje řada projektů, které 

mají vytvořit rovné příležitosti pro muže 

a ženy. Vy jste se ale dokázala s úspěchem 

prosadit v politice i v byznysu, jak se na 

podobné tendence díváte?

Přiznám se, že jim příliš nerozumím. Možná v tom 

vidím hledání problému tam, kde žádný není. 

Současné zákony staví muže a ženu na stejnou 

pozici. Jediné, s čím se člověk v životě potýká, 

je jeho vlastní prezentace. Jako žena už předem 

vím, že se ode mne asi „více“ očekává. Vnímám 

to ale jako otázku přirozeného vývoje, který žádný 

zákon neovlivní. 

Proč se žena v byznysu více než muž potýká 

s vlastní prezentací, se sebeprosazováním?

Mám zkušenost, že při nástupu do zaměstnání 

se na mne obvykle už předem dívali s tím, že 

obživu rodiny stejně zajišťuje spíše muž než žena. 

A to jsem nastupovala třeba na pozici ředitelky 

nebo vedoucí odboru. Většina automaticky 

očekávala, že si řeknu o nižší nástupní plat než 

můj mužský kolega. To je ale věc, s níž můžete 

pracovat. Pokud chcete, uhlídáte si ji.

Vy jste se dokázala ozvat, umíte si říci o víc 

peněz?

Musela jsem se to naučit. Jednat slušně, ale 

nebát se. Uzavírala jsem postupně několik 

pracovních smluv. Navíc jsem v té době měla za 

manžela cizince. V podtónu jednání budoucích 

zaměstnavatelů jsem cítila, jak tyto informace 

zvažují. Říkají si, že určitě moc peněz nepotřebuji, 

jsem zabezpečená! Vůbec přitom nechápou, že 

je to nesmysl. Jdu k nim přece pracovat s nejlep-

ším přesvědčením. Nabízím své vzdělání a zkuše-

nosti, všechno, co umím. A chci za to adekvátní 

ohodnocení. Je proto úplně jedno, jestli jsem 

černá, bílá, muž anebo žena, nebo mám partnera 

miliardáře. V tomto směru mám zkušenost i z po-

litiky, kde se naopak překážky nekladou. Pokud 

se tam žena objeví a chce se realizovat, může 

kandidovat do jakékoli pozice. Je jen na ní, co je 

ochotna investovat do politické kariéry a jakou 

podporu si získá. Vadí mi spíš opačná věc, že 

by se měly ženám vytvářet specifické podmínky. 

S tím nesouhlasím. Chce-li žena na vedoucí místo 

či do politiky, musí něco umět a mít na to. 

Podepsat zaměstnaneckou smlouvu je 

přece jenom něco jiného, než se pustit do 

podnikání. Měla jste z něčeho strach v oka-

mžiku, kdy jste založila vlastní firmu?

Už v devadesátých letech, v době studií, jsem 

byla „osoba samostatně výdělečně činná“. 

Nechávala jsem se na některé akce najímat 

jako PR manažerka nebo produkční. Od roku 

1998 jsem byla zaměstnancem velké obchodní 

společnosti a později hlavní kanceláře ODS. 

Po jisté době jsem se rozhodla, že se postavím 

na vlastní nohy. Založila jsem firmu s nabídkou 

služeb v oblasti public relations. Šla jsem do 

toho sama. Navíc do byznysu, v němž je u nás 

velká konkurence. To byla má první obava. 

Zda to vůbec zvládnu a podaří se mi uspět 

v tak konkurenčním prostředí. Dále jsem se 

vyrovnávala i s obavou, zda na sobě přece 

jenom nenesu nálepku „modrého ptáka“. Toho 

se chvíli zbavujete. Každý, kdo v naší zemi pro 

někoho v politice pracoval, je obecně zafixován 

jako klausovec, havlovec, levý nebo pravý. Ve-

směs jde o nesmyslné dohady. Pracovala jsem 

jako tisková mluvčí ODS, jsem spíše liberálně 

konzervativní. To ale neznamená, že neodvedu 

stejně kvalitní práci i pro jinou firmu.

Některým firmám jste výrazně pomohla 

zlepšit image. Pokud přijímáte takový úkol, 

máte nějaké specifické požadavky?

Jsem i krizový manažer. Naučila jsem se to 

v krizové komunikaci při revitalizaci Zetoru, 

nebo po boku Václava Klause a gremia ODS 

v několika volbách a vypjatých událostech 

– pád IPB nebo krize v České televizi. U firmy 

AAA Auto jsem pomohla zahájit profesionál-

ní komunikaci s veřejností. V určité době se 

tato firma potýkala s mediálními útoky. A zde 

přichází můj hlavní požadavek: Pokud chci 

někomu poradit a pomoci, musím mít přístup 

k člověku, který společnost vlastní, či o ní 

výkonně rozhoduje. U krizové komunikace je 

to velmi důležité. Většina informací je důvěrná, 

situace většinou „hoří“, musí se řešit okamžitě. 

Nevyřeší ji ale střední management. Když jsem 

získala důvěru majitele, udělala jsem mu určitou 

analýzu a náhled. Podívali jsme se na systém, 

personálie, navázali nové komunikační vztahy. 

Neříkám, že od té doby se nemohou objevit 

chyby, ale společnost už neprožila žádný velký 

mediální tlak. Tento úspěch měl pro mou příští 

práci i další význam. Majitel společnosti Antho-

ny James Denny se totiž po čase rozhodl, že by 

ho zajímala koupě Miss České republiky. 

Oslovil vás ke spolupráci proto, že jste 

sama soutěží prošla?

Jistě, zdálo se být ideální, že se právě já 

pokusím tento obchod zprostředkovat. Soutěž 

znám, stejně tak jako pana Zapletala. Mému 

klientovi připadalo, že v tomto směru mohu 

mít pro realizaci úspěšného obchodu dobrou 

vstupní pozici. Vnímala jsem to jako zajímavou 

výzvu, kombinaci jistého PR a marketingu. 

MICHAELA MALÁČOVÁ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ 

DÍVKOU NAŠÍ ZEMĚ Z ROKU 1991, 

ŘEDITELKOU ÚSPĚŠNÉ SOUTĚŽE 

ČESKÁ MISS A PARTNERKOU JEDNOHO 

Z NEJBOHATŠÍCH MUŽŮ ČESKA. Z VLASTNÍ 

ZKUŠENOSTI VÍ, ŽE MISS NEMUSÍ BÝT JEN 

KRÁSNÁ LOUTKA.  

„Nabízím své vzdělání a zkušenosti, všechno, 

co umím. A chci za to adekvátní ohodnocení.“

Kateřina Šmejkalová, 

Česká Miss 2005

Lucie Hadašová, Česká Miss 2007

Renata Langmannová, 

Česká Miss 2006
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s Miss Universe 2006 

Natalií Glebovou (vlevo)
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Je koupě soutěže krásy jednoduchá zále-

žitost?

Není. Hodnota se těžko stanovuje, je to obchod 

se značkou. Pro právníky lahůdka. Pan Zapletal 

se jistou dobu tvářil tak, že má zájem soutěž 

prodat. Scházeli jsme se dlouho, ale nakonec 

se nedohodli. Víte, co mi ale na tom všem přijde 

docela paradoxní? Člověk, který Miss ČR ne-

dávno od pana Zapletala koupil, ji získal za velmi 

podobných podmínek, jaké jsme před čtyřmi 

lety nabízeli my. V podstatě jsem mu prošlapala 

cestičku. Tak už to ale v životě i v byznysu chodí. 

Konkurenční Miss jste se tedy rozhodla 

uspořádat tak trochu „na truc“?

Vůbec ne! Dál jsem se věnovala své PR agentuře. 

Po čase jsem ale v Praze potkala spolupracovní-

ka Miss Universe. Nabídl mi, zda bych v budouc-

nu nechtěla v Praze uspořádat světové finále této 

soutěže. Zajímaly mě podmínky akce a odletěla 

jsem proto do New Yorku. Tam jsem zjistila, že 

podobná soutěž je pro naši republiku v daném 

okamžiku téměř nemožná. Bez podpory města 

a možná i státního rozpočtu bychom se neobešli. 

Mezitím si mě ale zavolala ředitelka, která uděluje 

licence a nabídla mi ji. Miss Universe v mnoha 

zemích usiluje o vlastní národní soutěž. Tak jako si 

dnes konkurujeme my s Miss ČR, tak si ve světě 

konkurují Miss World a Miss Universe.

DOBŘE, TAK SE O TO POKUS!

Nabídka licence je první krok, co pro vás po 

chvíli první euforie byl ten další?

Vrátila jsem se z New Yorku s tím, že existuje tato 

možnost. A pan Denny řekl: „Dobře, tak se o to 

pokus!“ Následoval další krok: začala jsem se ob-

racet na své známé z médií i obchodního světa. 

Vysvětlovala jsem jim, že mám projekt, který chci 

prosadit. A ocením, pokud mi pomohou. Měla 

jsem jen licenci, vizi a přesvědčení. Ze strany 

mých budoucích partnerů to byla pouze důvěra 

ve mne. Kdyby to nevyšlo, mohla jsem hodně 

ztratit. Své dobré jméno, tvář  před veřejností, 

důvěru partnerů i hodně peněz. 

Je to pro ženu v podobné situaci i adrenalin, 

chuť jít proti zavedené konkurenci, vlastně 

monopolu? 

Určitě! Je to výzva! Mnoho lidí bylo skeptických. 

Báli se i o mne osobně, aby mi nikdo neublížil. 

Pro mne to navíc byla etapa, kdy jsem nebyla 

příliš spokojená ve svém soukromí. Chtěla jsem 

založit rodinu, což se nedařilo. Byla to doba, 

kdy jsem přemýšlela, co budu v životě dál 

dělat. Říkala jsem si: je tu práce, která vypadá 

zajímavě. Stejně tak jsem si uvědomovala, že 

když Miss nevyjde, přijdu třeba o klienta, který 

mě převážně živí. Nešlo by to, kdybych projektu 

vnitřně nevěřila, neměla podporu obchodního 

partnera a několika nejbližších spolupracovníků. 

Svolali jsme velkou tiskovou konferenci, vymysleli 

systém soutěže, v té chvíli nás podpořila Nova 

s tím, že soutěž chce odvysílat. Licence byla 

udělena. Vznikl pros tor pro uspořádání druhé 

národní soutěže krásy, která má stejný statut jako 

původní Miss ČR. 

Konkurence je v podnikání zdravá. Jak 

„zdravě“ se v té chvíli zachoval Miloš Zaple-

tal, šéf konkurenční soutěže?

Možná mě zpočátku podcenil. A najednou 

pochopil, že to myslím vážně a opravdu bu-

deme vysílat na stejné televizi. K České Miss 

se začali hlásit další mediální partneři a zvedl 

se zájem veřejnosti. Stále bylo připravených 

několik plánů. Plán A: koupě 100%, plán B: 

postupné převzetí, plán C: přímý střet a start 

České Miss. O svých krocích jsme pana Za-

pletala informovali, ale on jakoukoli dohodu 

odmítl. Poté na mne podal žalobu. 

V podnikání to pro vás byla docela jistě nová 

zkušenost. Jak jste se s ní vyrovnala? 

V první chvíli je to nepříjemný pocit, dosud na 

mne nikdo trestní oznámení nepodal. Díky dob-

rým informátorům jsem měla čas se na „plánova-

ný úder“ připravit. Mělo to být pro mne nečekané 

a v pondělí ráno ve všech médiích. Tak jsem 

jako PR profík potlačila emoce, během nedělní 

noci analyzovala situaci a rizika, konzultovala 

vše s právníky a rozeslala všem médiím a našim 

partnerům svou reakci a stanovisko. Tím jsem 

odrazila útok, získala prostor a využila toho maxi-

málně pro reklamu České Miss. Klidná jsem byla 

v tom, že v žádném ohledu neporušuji zákon. 

Na co jste při přípravě prvního televizního 

přenosu myslela?

Myslela jsem na to, že musíme být lepší! Musíme 

odvysílat lepší pořad, než jaký 16 – 17 let vysílal 

náš konkurent. Pokud by tomu tak nebylo, 

skončili bychom.

Jaká je celková hodnota soutěže?

Něco přes třicet milionů korun v hodnotě plnění. 

Velkou část vyberete na sponzorských smlou-

vách. Některé náklady se snižují. Kancelář už 

je vybudovaná, lidé zaměstnaní, projdete si pár 

omyly a zbytečnými výdaji. A pořád se učíte. 

Jsme ve čtvrtém ročníku soutěže. Česká Miss 

negeneruje ztrátu, uživíme stabilní tým osmi lidí. 

Soutěž si prostor našla. První rok jsme dokon-

ce trhali rekordy sledovanosti. Paradoxně nám 

mediální kampaň s konkurenční firmou pomohla. 

Jakmile se dostanete do tohoto byznysu, prodá-

váte vlastně reklamní prostor, který vám partneři 

za jistých podmínek dají. Musíte také ocenit 

hodnotu vašeho projektu. Jde o to, jak jej umíte 

nabídnout a prodat. Díky zkušenostem s produk-

cí, marketingem a PR nabízíme celoroční servis 

pro partnery a další projekty. Naším cílem je nebýt 

jen organizátory České Miss. Už letošní ročník 

bude předehrou pro vícedílný televizní projekt. 

Je obtížné sehnat sponzory? 

Velmi obtížné. Právě to je práce, která mi zabírá 

nejvíce času. Do budoucna bude nutná ještě 

vyšší intenzita spolupráce s mediálními partnery. 

Snažíme se proto vymyslet novu podobu pořadu 

a s tím související marketingové nabídky. Setká-

vám se s tím, že partneři ve velkých firmách chtějí 

vědět o podobě akce tři roky dopředu. A vy jim 

musíte vyjít vstříc. Musíte přesně spočítat, jak jste 

s jejich prostředky naložili. Některé značky chtějí 

být spojené s českou soutěží krásy, na druhé 

straně nechtějí být spojené pouze s jednou osob-

ností. Do budoucna totiž nemůžete odhadnout, 

co se s ní stane. 

NEPOTŘEBUJI SE PŘETVAŘOVAT

Co je motorem pro ženu v podnikání?

U mne to byla zaručeně výchova. Vyrostla jsem 

v evangelické rodině, doma jsme ctili zásady 

Desatera. Naši nám vštěpovali morálku a vztah 

k práci, stejně jako to, že do každého souboje 

má jít člověk čelem. Pokud jsme něco začali, 

trvali na tom, abychom to také dokončili. Vý-

chova z domova mi dala jistou vnitřní svobodu. 

Nepotřebuji se nějak přetvařovat. Nedělám věci 

proto, abych byla slavnější, nebo se všem zalíbila. 

Pokud bych se chtěla jen mediálně zviditelnit, 

zvolím pro život jednodušší cestu.

Vaším partnerem je jeden z nejbohatších 

mužů Česka, investiční bankéř Zdeněk 

Bakala. Spousta žen na vašem místě by už 

nehnula prstem ...

Vždycky jsem se uživila sama. Velmi dobře vím, 

že do našeho rodinného rozpočtu ve srovnání 

se Zdeňkovými možnostmi nepřináším téměř 

nic. Navíc tím ubírám čas, který bych jinak 

mohla věnovat pouze svému partnerovi a rodině. 

Zdeněk vystudoval ekonomii a obchod v USA, je 

obchodník v pravém slova smyslu. Rozumí pod-

statě obchodu a všemu, co s tím souvisí. U mne 

je to spíš o tom, že si dělám svůj malý projekt, 

na kterém nechci prodělat. Ale těší mě to, baví 

mě moje práce, marketing a komunikace s lidmi. 

Zajímají mě výzvy, které podnikání přináší. 

Je pro vztah výhoda, pokud oba partneři 

mají v podnikání zkušenost?

Zdeněk ve své moudrosti plně respektuje moji 

práci. Mohl by s klidem říci: to přece nepotřebu-

ješ, vykašli se na to! Akceptuje dokonce i to, když 

mu řeknu, že zrovna někam nepoletíme, protože 

mám nějaké povinnosti kolem Miss. Mnohé mé 

kolegyně si vzaly úspěšné muže a svou profesi 

opustily. A nemám pocit, že pro jejich vztahy bylo 

to jisté „obětování se“ zvláštní výhodou. Přesto 

ale „zůstat doma“ neznamená, že není co dělat! 

Naopak se z vás stává manager domácnosti, 

s mnoha příležitostmi k organizování. Tyto ženy 

mají můj obdiv. 

Většina lidí u nás Zdeňka Bakalu vnímá jen 

jako jméno ze žebříčku českých miliardářů. 

Jaký je vlastně člověk? 

Spolehlivý, vzdělaný, laskavý. Muž, který se vždy 

chová galantně a se vstřícnou empatií. Pro mne 

je to životní partner se vším všudy, jinak bych 

s ním rodinu asi nemohla založit. Navíc je báječ-

ným tatínkem pro naše děti. Nechci udělat nic, 

čím bych mohla ztratit jeho důvěru, ale zároveň 

i úctu a respekt. V tom to máme oba nastavené 

podobně. Mám pocit, že pokud se hodnoty jako 

respekt a úcta ze vztahu vytratí, většinou všechno 

končí. A je přitom úplně jedno, jestli je váš partner 

miliardář nebo není. 

Jste ředitelkou prestižní soutěže a matkou 

dvou malých dětí. Řešíte občas dilema, zda 

má přednost dítě nebo pracovní povinnost?

Děti jsou pro mámu určitě na prvním místě. 

Mám výhodu, že díky počítači a internetu mohu 

svou práci dělat z domu. V kanceláři si naplánuji 

nezbytné schůzky nebo rozhovory s novináři. 

Pracovní dobu si přizpůsobím, jak potřebuji. 

Pokud se stane, že musím jít náhle 

s dítětem k lékaři a zároveň mám naplánovanou 

schůzku, logicky upřednostním své dítě. 

Dá se vůbec šťastný okamžik, jakým je 

narození dítěte, srovnat s úspěchem v pod-

nikání?

Nikdy jsem nepatřila k ženám, které tvrdí, že bez 

dítěte pro ně život končí. Nějakou dobu jsem 

nemohla otěhotnět. Možná i proto jsem spoustu 

času věnovala studiu a práci. Vnitřně jsem se 

smiřovala s tím, že třeba jednou budu vychovávat 

cizí děti, nebo je mít nebudu. Dokázala jsem si 

srovnat v hlavě, že bez dětí mohu i v byznysu 

více riskovat. Měla jsem připravený plán pro 

případ, že by děti nepřišly, přestože by mě to 

velice mrzelo. Ve třiatřiceti jsem potkala Zdeňka. 

Dcera Anabelka se nám narodila o rok později. 

A všechno bylo zapomenuto. Pro mne to je další 

zkušenost, kterou uplatním i v podnikání. Vím, 

že v životě všechno nemusí jít jednoduše. A také 

vím, že ideální je spojit rodinu i profesní ambici. 

Dítě je pro mne dar, který můj život doplnil. Ale 

není mou jedinou životní náplní. Už teď vidím, že 

je to stejně na chvíli, za pár let vyletí z hnízda. 

Dokážete odhadnout, co je zrovna „in“ 

v obchodě s krásou, zda poletí dívky štíhlé 

nebo plnější?

Pozor, náš obchod je spíše o komunikaci! 

O tom, že se něco odehrává. Říkat tomu 

jen soutěž krásy je zavádějící. Nejde jen 

o vzhled, trendy se určují na světových 

módních molech a v jiných agenturách. 

Také profesionální modeling nehledá tváře 

v soutěžích Miss. Jde spíše o marketingový 

nástroj – kampaň, přenos, během něhož se 

odehraje příběh soutěžících. Jsou představe-

ny veřejnosti, na základě toho se odvíjí jejich 

kariéra. Je to o tom, jak na sobě dál dívky 

dokáží pracovat. Pro dlouhodobý úspěch 

nestačí být jen prvoplánovou krasavicí. 

Do volby Miss většinou přijde naivní dív-

ka, která jde za svým snem. Je některý 

z těch příběhů takový, že si ho zapama-

tujete?

Sama jsem byla velmi naivní, netušila jsem, 

co mě čeká. Nešla jsem do Miss s předsta-

vou, že bych mohla vyhrát, ale když už jsem 

v soutěži byla, vyhrát jsem chtěla. Musíte se 

naučit mluvit, prezentovat se, předvádět, ob-

lékat, pózovat, líčit. Naučit se v devatenácti 

mluvit naživo do kamery není legrace. Diváci 

doma v obývácích se často smějí, ale já bych 

je před kameru postavila. Neřekli by ani dvě 

slova! Je třeba mít k těmto dívkám respekt. 

I když nevyhrají, mají otevřenou cestu do 

médií. Mohou s námi nadále spolupraco-

vat. Mají šanci se prosadit. Nejviditelnější je 

pro mne příběh první České Miss Kateřiny 

Smejkalové. Využila šance, kterou soutěž 

nabízí. Studuje, pracuje. Je to velice úspěšná 

a krásná žena. 

Alena Štrobová

PODNIKÁNÍ S KRÁSOU

Michaela Maláčová

Michaela Maláčová je 
MISS ČSFR z roku 1991. Je 
absolventkou produkce na 
FAMU. Postupně působila 
jako manažerka VIP 
servisu Filmového festivalu 
v Karlových Varech, 
ředitelka marketingu a PR 
v obchodní společnosti 
a tisková mluvčí ODS. Je 
majitelkou Miss Marketing 
a ředitelkou soutěže Česká 
Miss. Je matkou dcery 
Anabelky, před nedávnem 
se jí narodil syn Aron.

„Chci-li pomoci, musím 

mít přístup k člověku, 

který společnost vlast-

ní, či o ní rozhoduje. 

U krizové komunikace 

je to důležité.“

TÉMA
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Jak ročně 
vydělat 
sedm 
milionů 
euro

PODNIKÁNÍ S KRÁSOU

TÉMA

MALÝ TRH A VELKÁ KONKURENCE

Soňa Zoglaurová stojí v čele přední modelingové 

agentury Bohemia Model Management, která 

je napojena na mezinárodní agenturu Eskimo. 

Podělila se s námi o své bohaté zkušenosti 

s českým i zahraničním trhem.

Jak se daří modelingovým agenturám 

v Čechách?

Agenturám se daří a doufám, že se bude dařit 

čím dál lépe. Problém je, že na českém trhu je 

zbytečně mnoho modelingových agentur, což 

některé z nich nutí srážet ceny dolů, aby vůbec 

získaly klienty. S postupem času se však trh tříbí, 

funguje samoregulace. Domnívám se, že český 

reklamní trh je dobrý, prezentuje hodně reklam 

a filmů, mnohé z nich jdou do zahraničí. Asi před 

10 lety však byla situace daleko lepší, ČR měla 

velký podíl právě na zahraniční produkci. Je ško-

da, že náš stát nevytváří lepší podmínky pro tyto 

zahraniční klienty, z nichž velká část se přesunula 

do Polska a Maďarska .

Jakým způsobem je trh modelingových 

agentur strukturován?

Existují agentury, které pokrývají jen český trh, 

jiné, zaměřené čistě na zahraničí, třetí skupina 

pokrývá oboje. Pro český trh je třeba mít širší 

nabídku, kromě modelek i hereckou databázi, 

zajímavé lidi všech typů a věkových kategorií do 

reklamy. Avšak pro zahraniční trh, tedy zahranič-

ním modelingovým agenturám, je třeba nabíd-

nout modelky a modely té nejvyšší kvality. Panuje 

tam velká konkurence.

Co generuje zisk modelingové agentury?

Provize z hrubého příjmu modelky nebo modela.

Přechází pak exkluzivita vybrané agentuře?

Ne, exkluzivní smlouvu má pouze mateřská 

agentura, a ta dává souhlas vybrané agentuře, 

aby ji zastupovala pro daný trh. Něco jiného je 

exkluzivita v rámci zakázky, kampaně. Tam pak 

klient za takovou exkluzivitu platí po dobu určitou, 

kdy je kampaň vysílána. Za to, že modelka ne-

může realizovat zakázky pro konkurenci.

Popište prosím pracovně právní vztah s mo-

delkami...

Jde o příležitostnou práci, většina modelek má 

živnostenský list. Na každé modelce je rozhodnu-

tí, jak hodně se chce modelingu věnovat a využije 

podmínek, které jí vytvoří dobrá agentura. Mluvím 

o modelkách, které mají předpoklady být 

úspěšnými modelkami. S nastartovanou kariérou, 

s dostatkem zakázek nepotřebuje jiné zaměst-

nání, musí být flexibilní, být připravena cestovat. 

Jsou modelky, které se rozhodnou studovat, ale 

na vrchol se dostanou jenom modelky, které se 

práci věnují naplno.

Co znamená být na vrcholu?

Prorazit v trojici metropolí módy Milánu, Paříži, 

New Yorku. Je důležité vybrat pro daný typ 

modelky vhodnou agenturu, která zvolí vhodný 

management pro její kariéru. Máme dobré zku-

šenosti posílat začínající modelky do Japonska. 

Výhodou je i to, že modelka má domluvenu ga-

rantovanou smlouvu, získá materiály a zkušenos-

ti. Garance se pohybují ve výši 10–30 tisíc USD 

za 1,5 – 2 měsíce pobytu modelky v agentuře. 

Být na vrcholu je být topmodelkou, získávat velké 

kampaně za velké peníze. Dostat se na seznam 

Top World´s models serveru amerického models.

com. Naše agentura patří do sítě agentur Eskimo 

a ta má nyní dvě modelky v Top 50, Rusku Vladu 

Roslyakovou a Brazilku Solange Wilvert. Obě se 

tam dostaly v době, kdy jim bylo 16 let.

Jak dlouho trvá kariéra modelky?

Je to individuální, jsou i modelky, které mají velmi 

úspěšnou i desetiletou kariéru. Tyto modelky 

jsou objednávány klienty napřímo, přes tzv. direct 

booking, nemusí jezdit do zahraničních agentur, 

absolvovat castingy. 

Jaké modelky jsou ve světě nejvyhledáva-

nější? 

Vždy je určité období, které většinou trvá dva až 

tři roky, kdy je určitý typ modelky žádanější. Ať už 

to byly modelky s výraznějšími nosy, tedy typově 

zajímavé, nebo mimořádně hubené modelky 

s postavou 10leté holčičky a obličejem panenky... 

Klasický komerčně krásný typ modelky těmto 

trendům nepodléhá, je stále žádaný. 

Kdy poznáte, že se do dívky vyplatí inves-

tovat?

Na základě dlouholetých zkušeností poznáme 

potenciál modelky. K tomu je třeba zjistit, zda 

modelka má i potenciál psychický, dostatečně sil-

nou osobnost a zda ji modeling baví. Pak se vy-

platí do modelky investovat jak peníze, tak energii 

a vytvořit jí ty správné podmínky pro její kariéru. V 

ČR je velmi mnoho modelingových agentur a je 

zde velmi silný scouting – hledání nových tváří. 

Proto jsme nuceni mnohdy podepisovat smlouvy 

i s 12letými děvčaty a pomalu je připravovat pro 

dráhu modelky, což u těchto děvčat znamená 

čekat asi 3 až 4 roky.

Porovnáte-li prestiž povolání modelky u nás 

a v zahraničí...

Myslím, že u nás je tato profese pořád deho-

nestována, velký podíl na tom má bulvár, který 

má v Čechách velký vliv. Lidé znají průměrné 

modelky nebo missky, které jsou prezentovány 

jako topmodelky. Modelky, které jsou ve světě 

opravdu úspěšné, leckdy ani neznají.

V oboru jsem začala už na gymnáziu v 17 le-

tech, toužila jsem podnikat. Agentura vznikla 

v roce 1991, nejdřív jsme podnikali jako sdruže-

ní fyzických osob,  později jsem založila s. r. o. 

V té době jsme byli úplnými průkopníky. Byla tu 

jediná agentura, Czechoslovak Models, která 

vznikla z ÚBOKu, Ústavu bytové kultury. 

Jaké byly začátky?

Jako všechno ostatní v porevolučních letech. 

Zezačátku si fotografové hledali sami modelky 

na ulici. Klienti si začínali zvykat na existenci 

agentur postupně. Cestovali jsme po Evropě 

a dívali se, jak agentury fungují, jakým způso-

bem tvoří zisky, jestli od modelky, od klienta, 

od obou stran. V té době agentury parazitovaly 

na modelkách, někdy se s tím setkáme i dnes. 

Nutí začínající modelky a často i dívky bez před-

pokladů platit za různá školení a živí je tak vlast-

ně samy dívky. Přitom modelingová agentura je 

od toho, aby dívkám zprostředkovala práci. 

Co se za šestnáct let změnilo? 

Vyprofilovala se klientela. Ustálil se zdravý mo-

del spolupráce agentur s modelkami a klienty, 

všech cca 10 předních pražských agentur dnes 

funguje na stejné bázi. Stabilizoval se trh. Na 

začátku byly jen malé reklamní agentury, pak 

přišly velké, mezinárodní. My jsme začali včas, 

udělali si jméno a o místo na trhu nemuseli 

bojovat. Změnily se zakázky. Dříve jsme měli 

objednávky ilustračních fotek hezkých dívek 

k článkům do novin, dnes už se s tímto na nás 

neobracejí, nebo to pro nás není lukrativní.

Není trh přesycený?

Ne dramaticky. Nenastal čas, kdy by agentury 

odumíraly, existuje jistá selekce, ale daří se 

všem. A výběr pro klienty je veliký. Je tu hodně 

modelek, ale i hodně práce, nemůžeme si 

stěžovat. Ve srovnání se sousedními státy se 

zde točí mnohem víc reklam i filmů. Naše hlavní 

klientela, zahraniční produkce, stále přijíždí. Je 

to dáno tím, že se u nás rodí krásné ženy a je 

zde profesionální filmařské zázemí.

A domácí klientela?

Pokud mluvíme o módě, v návrhářství chybějí 

peníze. Jsme malá země. České oděvní firmy 

nemají takové zisky, aby mohly investovat 

tolik jako firmy ve světových centrech módy. 

V zahraničí jsou přehlídky dobře placené, u nás 

se jedná jen o prestižní záležitost. Modelky si 

jimi příliš nevydělají, často se jen pokryjí náklady 

na cestu. 

Může v Čechách modelka pracovat na 

plný úvazek?

Pokud se věnuje své práci profesionálně vý-

hradně v ČR, nikdy nebude naplno využita jako 

„venku“. V zahraničí je modelka vytížena denně. 

Chodí na castingy po klientech, tzv. „go and 

see“ podle programu připraveného agenturou, 

prezentuje se photobookem. U nás tento mo-

del spolupráce funguje jen částečně. Modelky 

se věnují škole a jiným věcem, přesto si vydělají, 

ty nejžádanější 40–70 tisíc hrubého měsíčně. 

Odkud pochází nejvíce modelek?

Jednoznačně ze severní Moravy.

Nekonkurují Česku levnější východoevrop-

ské země? 

Ano, začínají nám konkurovat Ukrajina, 

Rumunsko. Trh se tam sice přesouvá, ale 

tyto země nejsou tak univerzální jako Česká 

republika. Zjednodušeně řečeno, třeba 

Rumunsko má jenom tmavé typy, kdežto 

v Čechách máme tmavé, světlé, zrzavé... 

Naopak nás tyto země dokonce začínají 

oslovovat! V dnešní době není lokálnost tak 

podstatná. Trh je natolik globalizovaný, že na-

příklad nedávno rumunský klient u nás sháněl 

Brazilku. U silných klientů je navíc zvykem 

dělat casting mezinárodně. Třeba tři najed-

nou, v Londýně, v Praze, v Paříži. Přičemž 

spot může být pro Rusko. A Rusku nakonec 

mohou vybrat v Paříži...

Jaký podíl má agentura na výdělku 

modelky? 

Odměna pro naší agenturu dlouhá léta tvořila 

20 %, jako u většiny agentur dodnes, nyní je to 

25 %. Dalších dvacet procent nám odvádí klient. 

Mikuláš Černý

„Být na vrcholu zna-

mená prorazit v trojici 

metropolí módy Milánu, 

Paříži, New Yorku. Zís-

kávat velké kampaně 

za velké peníze.“

JSOU ŠTÍHLÉ! JSOU 

FOTOGENICKÉ! JSOU 

KRÁSNÉ! JSOU SLAVNÉ! 

A TAKÉ BOHATÉ! MODELKY 

– POPELKY DNEŠNÍ DOBY. JAK 

SE Z OBYČEJNÉ DÍVKY STÁVÁ 

HVĚZDA S MILIONOVÝMI 

SMLOUVAMI? TŘEBA ČESKÁ 

TOPMODELKA, KTERÁ SI 

PO KAMPANI V ZAHRANIČÍ 

PŘIPÍŠE NA KONTO 

30 – 100 TISÍC EURO? NEBO 

MODELKA Z WORLD TOP 50, 

KTERÁ ZBOHATNE ROČNĚ 

O SEDM MILIONŮ EURO? 

KOSMODROMY PRO JEJICH 

HVĚZDNÝ START JSOU 

MODELINGOVÉ AGENTURY. 

„Nenastal čas, 

kdy by agentury 

odumíraly, existuje 

jistá selekce, ale daří 

se všem. A výběr pro 

klienty je veliký.“

Nejkrásnější? Ze severní Moravy!
DALŠÍM PŘEDSTAVITELEM MODELINGOVÝCH AGENTUR JE FIRMA NA 

ČESKÉ POMĚRY S DLOUHOU TRADICÍ: STUDIO 91 – MODEL MANAGEMENT. 

JEJÍ ZAKLADATELKOU JE SHODOU NÁHOD JMENOVKYNĚ NAŠÍ SOUČAS-

NÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MODELKY - KAROLÍNA KURKOVÁ.
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Nejsem příznivec bilancování. Bývá důležité pro 

firmy, protože se často až po důkladné bilanci do-

zvědí, jak jsou vlastně na tom. V tom, co je pro ně 

nejdůležitější – tedy v ekonomických parametrech.

Pak jsou lidé, kteří také rádi bilancují. Někteří 

prý proto, aby si mohli dát závazky pro příští 

rok. Taky nic pro mne. Nevěřím prostě na takové 

„inženýrské“ pojetí života nebo lidské existence. 

Samozřejmě nepopírám, že i já mám své touhy, 

sny a přání. Myslím ale, že lidský život stojí 

z velké části opravdu na osudu, na jeho přízni či 

nepřízni, štěstí – chcete li, zkrátka na náhodě.

Existují tuny knih, které vám poradí, jak být 

úspěšnými, milými, bohatými atd. Pro mne jsou 

legrační, do několika jsem kdysi nahlédl a moc 

jsem se pobavil. Do našich životů ale zasahují 

pak takové „drobnosti“ jako zdraví, vztahy, city 

– kde jsme stejně bezmocní. Jak si napláno-

vat lásku? Nebo kondici, ať už psychickou, 

či fyzickou? Nebo, že bych se rozhodl, že od 

příštího roku (po bilanci roku letošního) už budu 

konečně chytrý či inteligentní? Ani vzdělání, 

které je jednoznačně racionálním počínáním 

s evidentně měřitelnými výsledky, často k niče-

mu nevede. Jistě i vy máte kolem sebe mnoho 

velmi vzdělaných idiotů. Takový malý zázrak, 

který se ale objevuje poměrně často. Podstatně 

radši se zaměřuji na příští den než na minulý rok. 

A celkově se mi zdá, že jakákoli časová jednot-

ka delší než jeden den je spojena s naší určitou 

troufalou samozřejmostí, že roky života jsou před 

námi stejně tak, jako roky za námi. Když už tedy 

výjimečně pro tento časopis bilancuji letošní rok, 

jsem spokojený. 

V mém okolí se čím dál častěji objevují problémy 

s psychikou, většinou ve spojení s pracovním 

vyčerpáním, respektive s vyděláváním. K mému 

překvapeni jsou to hojně mladí lidé, kteří se hrou-

tí pod pracovním tlakem. Často se vystresováni 

stěhují z města, aby pak byli stresováni každo-

denní cestou do města. A jiné, moderní problé-

my, které se často řeší tím, že vytvoří jiné, také 

moderní problémy. V jakémsi moderním obchodě 

s přípravky na energii, psychickou pohodu, dob-

ré trávení, zkrátka na nesmrtelnost (bez záruky), 

jsem s úžasem sledoval frontu mladých lidí, 

kteří nakupovali poměrně velké množství těchto 

preparátů, a snad každý druhý si bral něco na 

nespavost. 

Sám jsem v letošním roce cítil také značný tlak 

na svoji (poněkud starší) psychickou kondici, 

a tak jsem podstatně zredukoval svoje „nasaze-

ní“. Člověk by mohl život totiž úžasně 

snadno jen „propracovat“. Mám ale 

ještě jiné touhy, než jen pracovat, še-

třit či splácet, platit účty, vyřizovat ad-

ministrativní povinnosti. Třeba jen tak 

odpočívat, poslouchat hudbu a číst 

si knížky od lidí, kteří jsou daleko 

chytřejší, vzdělanější nebo zábavnější 

než já. Chci mít také dny naprostého 

volna a věnovat se v klidu primitivním 

úvahám, jako třeba kam složit dřevo? 

Nebo proč se pořád dělá tak velká 

louže za stodolou? Mám vyzkouše-

no, že zejména na moji hlavu působí 

tato zjednodušená úroveň přemýšlení 

blahodárně. Mozek je křehký a nevy-

zpytatelný, vyžaduje jemné zacházení. 

Když už pro nic jiného, tak proto, že 

odejde li vám, na rozdíl od harddisku 

ho za nový nevyměníte. A bez mozku 

je po práci, po vydělávání, po šetření 

a hypotékách, ale také po radosti, 

srandě a zpěvu. Minulý rok byl pro 

mne tedy dobrý už proto, že se mi 

podařilo nejen nezešílet, ale naopak, 

že jsem si udělal v pracovním rozvrhu 

trochu pořádek. Jsem částečně 

teoreticky připravený i na rok příští, 

kdy očekávám, že nejpozději v březnu 

začne mnoho lidí zjišťovat, že např. 

slibované a oslavované daňové sníže-

ní se nekoná, někteří dokonce zjistí, 

že platí víc než dřív. Z toho infarkt 

nedostanu, protože jsem si to spočítal 

a odžil už někdy v říjnu letošního roku.

Myslím, že napřesrok budeme na le-

tošní rok vzpomínat s určitou pozitivní 

nostalgií také už pro výši mnoha cen, 

které v příštím roce vzlétnou směrem 

k oblakům. Letošní rok byl pro většinu 

z nás také dobrý už proto, že nás ne-

potkala žádná živelná pohroma v sou-

vislosti s počasím. Toho je třeba si 

vážit, protože možná bude takových 

roků méně a méně a počasí bude 

postupně jen sérií nezvyklých veder, 

dešťů a povodní, zimy, sucha, atd.

Navíc zemi nikdo vojensky neobsadil, 

ani se žádného válečného konfliktu 

aktivním bojem neúčastníme, což jsou 

dost podstatně pozitivní parametry, 

které mě vedou k tomu, že z globální-

ho hlediska si troufám drze tvrdit, že 

rok 2007 byl dobrý nejen pro mě, ale 

i pro vás.

Pokud ale takový pocit nemáte, na 

svém tvrzení rozhodně netrvám.

SVĚT PODLE KRAUSE

Rok 2007 byl 
dobrý pro mne, 
i pro vás

„Lidský život stojí z velké části opravdu na osudu, na jeho 
přízni či nepřízni, štěstí – chcete li, zkrátka na náhodě.“
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FIRMA WANTED PATŘÍ K MALÝM 

CASTINGOVÝM AGENTURÁM. JEJÍ 

MAJITELKOU A TAKÉ JEDINOU 

ZAMĚSTNANKYNÍ JE KVĚTA HAVELKOVÁ, 

KTERÁ SAMA PŮVODNĚ PRACOVALA V JINÉ 

CASTINGOVÉ AGENTUŘE.

Moje činnost spočívala mimo jiné v koordinování 

zakázek pro zahraniční klienty, posílali jsme 

modelky především do Řecka, Turecka a Jižní 

Koreje. Podle mého názoru však na zahraničním 

trhu mohou operovat jenom agentury se silným 

zázemím, nebo ještě lépe s pobočkami v part-

nerských zemích. Často se stávalo, že se naše 

modelky staly oběťmi podvodů. Za kampaň na 

billboardy například modelka dostala pouhých 

200 dolarů na ruku, naše agentura někdy 

nevydělala nic. Modelky v Koreji přes podepsa-

nou smlouvu pracovaly jako hostesky v karaoke 

barech, v Dubaji „partnerská agentura“ zakazo-

vala dívkám vycházet z hotelu. Byla to nesmírná 

zodpovědnost, proto jsem se časem rozhodla 

pro jiný trh a jiný druh podnikání.

V čem změna spočívala?

Osamostatnila jsem se, ale nikoliv typicky česky, 

což znamená odejít a vzít s sebou databázi 

modelek. Zaměřila jsem se výhradně na domácí 

trh. Jako jedna z mála jsem začala oslovovat 

herce z velkých i malých divadel a hereckých 

škol. Dodávám modely pro reklamy a pro různé 

promoakce. Zde uplatňují svoje umění studenti 

herectví, kromě klasických hostesek jsou dnes 

v kurzu různé kostýmové performance.

Herci už tedy nepohrdají prací v reklamě?

To platilo dříve. Nejprve se osmělovali v rekla-

mách pro zahraniční trh, dnes točí reklamy 

běžně pro domácí klientelu. V reklamách fungují 

lépe, režiséři s nimi rádi pracují, často však 

nakonec zasáhne klient a dá přednost modelu 

nebo modelce s dokonalým vzhledem. Reklama 

tím ale trpí, výsledek je často toporný. 

Po jakém typu je největší poptávka?

Největší procento reklam zobrazuje rodinu. 

Důraz kladou na muže jako hlavu rodiny, která 

rozhoduje o financích. Proto je největší poptávka 

po přitažlivých, zajímavých mužích mezi třicítkou 

a padesátkou. Musejí mít okouzlující úsměv, 

krásné zuby, dostatek vlasů, štíhlou postavu 

a hlavně charisma. Takoví muži mají i v reálném 

světě dostatek peněz a málokterý z nich chce 

zrovna účinkovat v reklamě. Proto jsou nedos-

tatkovým zbožím.

Vydělávají mužští modelové více než ženy?

Nevydělávají. Modeling je snad jediný obor, kde 

platí rovnoprávnost.

Mikuláš Černý

Muži 
„na dračku“

„Na zahraničním trhu 

mohou operovat jenom 

agentury se silným zá-

zemím, nebo ještě lépe 

s pobočkami v partner-

ských zemích.“

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY
(PODLE ÚSPĚŠNOSTI VE SVĚTĚ)

10 NEJLÉPE PLACENÝCH 
MODELEK SVĚTA

1. Karolína Kurková

2. Hana Soukupová

3. Petra Němcová

4. Linda Vojtová

5. Veronika Vařeková

6. Eva Herzigová

7. Marie Bartošová

8. Daniela Peštová

9. Tereza Maxová

10. Alena Šeredová

1. Gisele Bundchen – 33*

2. Kate Moss – 9*

3. Heidi Klum – 8*

4. Adriana Lima – 6*

5. Alessandra Ambrosio – 6*

6. Carolyn Murphy – 5*

7. Natalia Vodianova – 4.5* 

8. Karolína Kurková – 3.5* 

9. Daria Werbowy – 3.5*

10. Gemma Ward – 3*
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* celkové výdělky za rok 2007 (v mil. USD)
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Nové i tři roky staré

Jestliže přestřižení pásky pražského nákupní-

ho centra Palladium předcházely týdny reklam 

a v den otevření nebylo možno skrz davy 

natěšených lidí projít, v jeden den uprostřed 

listopadu se ve Štěrboholích před outleto-

vým centrem Fashion Arena nic podobného 

nedělo. U úspěšných tradičních obchodních 

center činí jejich obsazenost v den otevření 

údajně více než 70 % plochy, outletová centra 

nájemci zaplňují postupně a průměr v Ev-

ropě dosahuje 50 %. Provozovatel Fashion 

Arény pronajal spolu s pronajímateli 70 % 

obchodů, najdete tu mix tuzemsky známých 

i zcela nových obchodů s obuví, oblečením, 

parfémy, hračkami či šperky, většinou dvě 

až tři sezóny staré kolekce za zhruba polo-

vinu původní ceny. Sportovní obchody Nike 

a Adidas nabízejí i aktuální kolekce, v Alpin Pro 

najdete svoz z rušených outletových center 

v Maďarsku a Polsku. Graham Coxhead, 

generální ředitel společnosti LMS Outlets, 

která na projektu Fashion Arena spolupracuje 

s firmou TK Development, předvídá centru 

velkou návštěvnost: „Češi velmi rádi nakupují, 

a tak pevně věříme, že také české spotřebitele 

zaujme myšlenka outletových center, totiž 

nabízet přebytkové a módní sezónní značkové 

výrobky z uplynulého období za trvale snížené 

ceny.“ V pražské Fashion Aréně lze zatím 

koupit módní a sportovní oblečení a obuv. Na 

rostoucí zájem občanů o levné značkové zboží 

zareagovaly developerské firmy. Podle Pavlíny 

Hajnové z poradenské realitní agentury Centers 

DATA se postaví nejen nová centra, ale čtyři 

stávající „přeměnu na factory outlet plánují.“ 

Zvýšený zájem o stavbu nových nákupních 

center potvrzuje manažer Incomy Tomáš 

Drtina – z padesáti projektů by jich měla být 

čtvrtina v Praze. Podle některých názorů je 

outlet směr, kterým chtějí developeři získat 

více místa na trhu. Podle zkušeností ze světa 

totiž outlety následují hypermarkety a klasická 

nákupní centra, kterými je již trh přesycen. 

U letiště i dálnice

V únoru příštího roku uvítá zákazníky Outlet 

Airport Praha v Tuchoměřicích poblíž ruzyň-

ského letiště. Na prodejní ploše 48 tisíc metrů 

čtverečních najdete 180 obchodů. Italská 

investiční společnost B. Consulting a banka 

Unicredit do centra investují přes 2,8 miliard 

korun. Budou tu značky střední a vyšší třídy, 

například Hugo Boss nebo Calvin Klein atd. 

Nadšení ovšem nebudí největší outletové cen-

trum na Letišti Praha, které se obává zhoršení 

dopravní situace na komunikacích vedoucích 

k letišti. 

V srpnu 2007 se začal stavět na 66. km 

dálnice D1 outlet mall Exit 66. Jednotlivé části 

centra jsou koncipovány ve tvaru písmena L 

jako světové nákupní metropole – New York, 

Londýn, Paříž, Řím a Praha, 70 % plochy 

má patřit módě, zbytek si rozdělí restaurace 

a služby. S rozlohou 16 tisíc metrů čtvereč-

ních a plánovanými 70 obchody patří spíše 

mezi ty menší, náklady činí údajně pouze 

dvě miliardy korun a část financovaly rakous-

ké banky. Počítá se s možným rozšířením 

na trojnásobek prodejní plochy. Lokalita se 

nachází ve středu republiky blízko dálnice 

D1, kterou denně použije 80 000 lidí, místo 

je proto považováno za ideální pro koncept 

outletu. Stejnou velikost má i Fashion Aréna ve 

Štěrboholích, kde rovněž počítají s druhou fází 

stavby, ve které by se měla výměra zvětšit na 

25 tisíc metrů čtverečních s více než stovkou 

obchodů. Celková výše investic dosahuje 2,7 

miliard. Čtvrtým plánovaným centrem je BVS 

Bohemia Outlet Village v pražských Zdicích, 

investor ovšem v srpnu usoudil, že by nemělo 

šanci na zisk, a projekt pozastavil. Rýsuje se 

také přeměna jedné haly pražské Holešovické 

tržnice na outlet, jelikož je ale celá tržnice his-

toricky chráněná, jsou jednání o její přeměně 

složitější a bude to tedy otázka spíše násle-

dujících měsíců až roku. O změně zaměření 

uvažují i majitelé nákupní galerie v pražských 

Stodůlkách i jiná méně zisková nákupní centra.

Největší boom v historii Evropy

Nové outletové komplexy by se měly během 

pár let objevit nejen v Praze a okolí, ale i v Br-

ně, Hradci Králové a Žatci. „Současná nabídka 

outlet center se rovná poptávce maloob-

chodníků, ale regionálně by měly být projekty 

více roztroušené. Jinými slovy: než postavit 

dvě centra v Praze, je výhodnější umístit 

druhý outlet například v Moravskoslezském 

kraji,“ konstatuje Martin Žížala ze společnosti 

Cushman & Wakefield, která se spolupodílí na 

pronájmu obchodů v Exitu 66. Tuto zásadu 

ale developeři s vidinou zisku nedodržují. 

Podle studie společnosti ICSC Researcher 

se developeři předhánějí ve stavbě obchod-

„Outlety budou brát 

zákazníky obchodům. 

Alespoň ze začátku 

lidé nejprve vyrazí do 

těchto center a teprve 

pak navštíví regulérní 

obchody.“

OUTLET – LUXUSNÍ MÓDNÍ 

OBLEČENÍ ZA DESETINU 

PŮVODNÍ CENY. CO VE 

SVĚTĚ FUNGUJE JIŽ 

NĚKOLIK LET, SE ZAČÍNÁ 

OBJEVOVAT I V ČECHÁCH. 

NEJDŘÍVE VZNIKLY MALÉ 

OBCHŮDKY TYPU SECOND 

HAND, PAK NÁSLEDOVALO 

PRVNÍ OUTLETOVÉ 

CENTRUM FREEPORT 

V HATÍCH A NYNÍ SE 

NESTAVÍ TÉMĚŘ NIC JINÉHO. 

OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO 

OUTLETOVÉHO CENTRA 

VE ŠTĚRBOHOLÍCH VŠAK 

UKÁZALO, KDE MÁ SYSTÉM 

SLABINY. 

Často vzniká až pět obchodů ve městě, kde by stačil jeden. V ČR 

tak lze pozorovat největší developerský boom v historii Evropy.

Outlet představuje nový typ obchodu. 

Koupíte zde starší kolekce značkové módy 

(převážně obuv a oblečení) s garantovanou 

slevou minimálně 30 %, spíše až 70 %. 

Značkoví výrobci se takto zbavují přebytků, 

buď ve svých prodejnách, či přes maloob-

chodníky. Spokojeny jsou obě strany – zá-

kazník, který nakoupil nové značkové věci 

levně, i výrobce, který získal zpět více než 

výrobní náklady. Koncept outletových center 

vznikl ve Spojených státech 80. let, kde jich 

je v současné době 350 s cenami v přepočtu 

v řádu desítek či stovek korun na rozdíl od 

Čech, kde musíte pár nul přidat. Do Evropy 

se fenomén outletů rozšířil přes Velkou Britá-

nii, od poloviny 90. let jich v Evropě vyrostlo 

přes 120, nejvíce jich je ve Francii, Itálii, Velké 

Británii a Německu. Výrobci světových zna-

ček do nich přesouvají také neuskutečněné 

exporty, obchodní vzorky i část zboží druhé 

jakosti. U nás otevřela první outletové cent-

rum s 64 obchody včetně luxusních značek 

v bezcelní zóně v Hatích u Znojma britská 

Freeport v září 2003, celkové investice 

převýšily 930 milionů korun, prodejní plocha 

zaujímá 22 400 m2. Přes počáteční nedůvěru 

zákazníků přibývá, průměrně jich do prvního 

centra tohoto typu v bývalé východní Evropě 

zavítá každý den 4000. Od té doby prožívala 

outletová centra rozkvět – převážně v Polsku 

a Maďarsku. Podle odborníků za nimi v jejich 

počtu Česká republika silně zaostávala. To 

se změnilo letos v březnu výstavbou Fashion 

Arény ve Štěrboholích, která tak otevřela 

cestu minimálně devíti dalším.

CO JE TO OUTLET

Založení outletové 

pobočky je rozhodnutím 

prodejce, někteří nemají 

vhodné zboží, proto-

že přebytky prodají ve 

výprodejích, nebo jim 

cenová politika nedovo-

luje výrazně zlevnit

TRENDY

Outlety po česku:
předloňská kolekce
za loňské ceny
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OBYTN¯ SOUBOR NAD BOHEMKOU – 2.  FÁZE 
Klidná ãást Prahy 10 – Vr‰ovice, ul. Pod Stupni ■ JiÏnû od Vr‰ovického námûstí ■ Nedaleko rozlehl˘
mûstsk˘ park Havlíãkovy sady ■ Blízko centra Prahy ■ V˘borná dostupnost a obãanská vybavenost 

3 objekty s celkem 41 bytov˘mi jednotkami
• Dispozice: 1+1 aÏ 4+kk/T
• Velikost: od 38 m2 do 118 m2

• Pfiedpokládaná cena: od 2 150 000 Kã (bez DPH)
• 1 nebytov˘ objekt
• Poãet garáÏov˘ch stání: 71 
• Termín zahájení projektu: podzim 2007 

N A K O P N I  S E  D O  N O V É H O  B Y D L E N Í !

INVESTOR / DEVELOPER:

telefon: 271 084 140
info@nadbohemkou.cz

www.nadbohemkou.cz

TRENDY

ních center ve městech druhé a třetí velikosti 

(krajská a okresní města). Často vzniká až pět 

obchodních jednotek ve městě, kde by stačil 

jeden obchod. V České republice tak lze po-

zorovat největší developerský boom v historii 

Evropy. Přispívá k tomu i stabilní a trvalý růst 

české ekonomiky. V médiích používaný pojem 

boom je však poněkud zavádějící, jedná se 

o logický vývoj maloobchodního trhu, jak je 

patrné v sousedních státech. To potvrzuje 

i Zdeňka Vévodová ze společnosti Devo 

Group: „S růstem počtu nákupních center 

přišlo a stále přichází do České republiky stále 

více maloobchodníků, kteří po otevření svých 

nediskontních prodejen chtějí vyprodat zbylé 

zboží z aktuálních kolekcí. Outletové centrum 

je pro ně ideálním místem k tomuto druhu 

prodeje, kdy v jakési synergii s dalšími značka-

mi mohou svým zákazníkům nabídnout jejich 

oblíbenou značku za výrazně výhodnějších 

podmínek.“ 

Úspěch zaručen?

Recept na úspěšné outletové centrum je 

viditelné umístění, dobře dostupné, správ-

ný mix nájemců pro celou rodinu (kvalitní 

značková móda) a dostatečný cenový rozdíl 

oproti klasickým obchodům. Spádová oblast 

bývá větší, jak vysvětluje Graham Coxhead: 

„Na jedno kvalitní outletové centrum s me-

zinárodní módou je zapotřebí čtyřmilionová 

populace s 60minutovým dojezdem do out-

letového centra. Tento fakt je proto potřeba 

brát v úvahu při vytváření konceptu.“ Tomu 

odpovídá i tolik oblíbené umístění u dálnic, 

kde roli hraje i dostatečná vzdálenost od 

měst, míra kanibalismu na vlastních znač-

kách je proto relativně malá. Outletová centra 

bývají zpravidla rozmístěna po celé republice, 

až hodinu a půl jízdy autem od větších měst. 

Nájmy zde zpravidla bývají nižší než v běž-

ném nákupním centru. Zákazníci zde tráví 

více času a utratí tu mnohem více peněz, 

protože jejich návštěvy nebývají tak časté. 

Přijíždějí párkrát za rok s jasným cílem, co 

chtějí koupit, tzv. jdou po značkách. Obcho-

dy se staršími kolekcemi za nižší ceny však 

v Čechách byly dávno před tím, než první 

zákazníci zavítali do Hatí u Znojma. Známé 

značky zde měly své outletové obchody, tzv. 

factory outlets. Společnost Adidas ČR provo-

zuje tyto prodejny tři. „Ve stávajících outletech 

prodáme ročně deset procent zboží. S novou 

prodejnou ve Štěrboholích se objem prodejů 

zvýší na patnáct procent,“ odhaduje manažer 

prodeje společnosti Adidas Zdeněk Lacman. 

Dalším typem jsou jednotlivé outlety, které 

skupují mimosezónní kolekce a nadprodukci 

od různých výrobců – např. Vabbi Factory 

Outlet v Galerii Butovice v Praze a Ostravě 

– a prodávají až o 70 % levněji než výrobce. 

Prodejny patří polskému řetězci outletových 

obchodů Semax S. A., který chce během 

tří let vybudovat v Čechách 15 prodejen. 

Společnost uvažuje o expanzi do Německa, 

Maďarska a Slovenska. O rozšíření uvažují 

i v OP Prostějov: „Nyní máme šest outleto-

vých prodejen, kde jsou průměrné slevy čty-

řicet procent. Určitě chceme být i v jednom 

ze stavěných pražských center,“ říká Milivoj 

Žák. Úplně první outlety v Čechách byly ty 

internetové – na principu výběru z katalogu 

si online koupíte téměř vše –  od oblečení po 

vybavení do přírody. 

Co na to majitelé?

Značkoví prodejci se sítí originálních obcho-

dů volí pro outlety jinou strategii, aby ma-

teřské firmě neuškodili. „Outlety budou brát 

zákazníky obchodům. Alespoň ze začátku 

lidé nejprve vyrazí do těchto center a teprve 

pak navštíví regulérní obchody,“ nastiňuje 

možný vývoj Milivoj Žák, náměstek gene-

rálního ředitele firmy OP Prostějov. Možná 

mluví z vlastní zkušenosti, protože v květnu 

otevřela firma OP Prostějov outletovou po-

bočku v nákupním centru v Karviné z toho 

důvodu, že zde kupní síla není tak veliká. 

S tím nesouhlasí Graham Coxhead: „Každá 

prestižní česká značka mající přebytky 

zboží je pro nás zajímavá. Navíc je výrobci 

nahrazují každý měsíc. Proto jsou potřeba 

outlety.“ Zvýšená koncentrace tohoto typu 

obchodů alespoň v Praze změní strukturu 

trhu s oblečením. Založení outletové poboč-

ky je rozhodnutím každého prodejce, někteří 

nemají vhodné zboží, protože přebytky 

prodají ve výprodejích, nebo jim cenová 

politika nedovoluje výrazně zlevnit. Sezónní 

slevy nesmí nikdy překročit slevy v outle-

tech. Proti myšlence vysokých slev se staví 

lidé z módní branže. „Je dobře, že tady 

outlety jsou, ale nadšená z nich nejsem,“ 

komentuje jejich výskyt módní návrhářka 

Soňa Hlaváčková, která zároveň upozorňuje 

na klesající úroveň odívání. Pražské outlety, 

v důsledku vyšších platů a módního sebe-

vědomí obyvatel metropole jako konkurenci 

nevnímá. Opačný názor má její kolegyně 

Helena Bedrnová, která poslední kusy svých 

kolekcí v outletech vyprodává a jejich sez-

nam dokonce inzeruje na svých webových 

stránkách. 

Kristina Šemberová, 

s využitím idnes.cz, financninoviny.cz, onlineobchody.com, 

mam.cz, ekonom.ihned.cz, Euro, Finance.cz

Nové outletové 

komplexy by se měly 

během pár let objevit 

nejen v Praze a okolí, 

ale i v Brně, Hradci 

Králové a Žatci

Podle průzkumu společnosti Respond & 

Co. chce více než polovina Čechů nakupo-

vat v outletových centrech, téměř 30 % by 

navštívilo toto centrum v dosahu dálnice. 

To potvrzuje i anketa z října letošního roku 

na idnes.cz „Chybí vám v Česku outlety?“ 

– 1092 respondentů odpovědělo kladně, 

473 čtenářům nechybí. Velký zájem proje-

vují čeští zákazníci o elektrotechniku (48 %), 

oblečení (43,1 %), nářadí a zboží pro kutily 

(31,1 %), nábytek (29,3 %) a sportovní zboží 

(27,3 %). Zhruba 41 % dotázaných by bylo 

ochotno cestovat autem 15 – 30 minut.

BOOM V ČECHÁCH
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Podle Petry Bajerové z oddělení Business 

Development výzkumné agentury GfK Praha 

se v prosinci již tradičně utrácí za šumivá 

a perlivá vína. „Sektu se prodá šest až sedm-

krát více než v ostatních měsících. To asi 

není velké překvapení. Stejně tak se hodně 

utrácí za brambůrky, oříšky nebo majonézy 

do bramborových salátů, nejméně dvakrát 

více než v jiných obdobích. Lidé o svátcích 

více „hřeší“ a snižují o polovinu konzumaci 

zdravých produktů, jako jsou müsli tyčinky 

nebo cereálie. Díky předvánočním úklidům se 

zvyšuje poptávka po čisticích prostředcích 

a tím také jejich ceny, asi o pětinu. Pokud 

pak mluvíme o dárcích, na prvních místech je 

oblast drogerie a kosmetiky. Velmi dobře se 

například prodávají prostředky na holení.“

Čekáte letos nějaké změny, pokud jde 

o nákup hodnotnějších dárků, například 

z oblasti elektroniky? 

Podle obchodního panelu GfK je nárůst 

nákupů v tomto segmentu v období Vánoc 

značný. V loňském roce se v posledním 

Vánoční 
trháky 
2007 

Vánoce 
ukradené, 
ale dobře 

vydělávající...

PŘEDVÁNOČNÍ 

KAMPANĚ ZAHÁJILY 

ÚTOK NA NAŠE 

PENĚŽENKY ZASE 

O NĚCO DŘÍV. 

MALOOBCHODNÍ 

TRŽBY ZA POSLEDNÍ 

ČTVRTLETÍ ROKU 

2006 ČINILY V ČESKÉ 

REPUBLICE ČTVRT 

BILIONU KORUN, ROK 

2007 BY MĚL PŘINÉST 

NÁRŮST O NĚKOLIK 

PROCENT. VÁNOCE, 

SVÁTKY KLIDU, 

POHODY, A TAKÉ 

OBCHODNÍKŮ... 

VÁNOCE 2007

VÁNOCE 2007

Vláda v Japonsku zavádí každý rok nové státní 

svátky. Navíc je soustředí tak, aby vznikly něko-

likadenní bloky volna. Není to proto, že by snad 

chtěla nechat své občany odpočinout. Snaží se 

je přimět cestovat a utrácet: nárůst domácího 

cestovního ruchu a spotřebitelských výdajů má 

rozhýbat stojaté vody japonské ekonomiky. Čes-

ké republice k tomu zatím bohatě stačí, tradiční 

Vánoce. Synonymem nejsvatějšího svátku v roce 

je dnes shon a utrácení. Kdy jsme letos začali 

s vánočními přípravami? Kolik za ně utratíme? 

Jaké dárky nejvíc táhnou? A porazí v popularitě 

Santa Claus Ježíška? Přinášíme názory našich 

předních expertů na reklamu a marketing.

Venku teplo, za výlohami sníh

Podle průzkumu společnosti Respond a Co. 

v loňském roce nakupovaly dárky v listopadu 

a prosinci celé tři čtvrtiny lidí. Letos vyráží na 

nákupy na poslední chvíli již jen asi 65 % Čechů. 

To znamená, že domácnosti začaly s nákupem 

dárků opět o něco dříve. Podle mínění analytiků 

za vším stojí tlak obchodníků a reklamy. „Pro 

každého účastníka na trhu je důležitá otázka 

načasování aktivit, ale rovněž i dodržení vkusu. 

Pokud vyjde někdo s vánoční reklamou v době, 

kdy je 15 stupňů nad nulou, vypadá to směšně,“ 

říká marketingový expert, ředitel marketingové 

společnosti Zeitgeist Josef Havelka. „Reklamní 

tvůrci však na povětrnostní vlivy často nereagují, 

postupují podle kvartálních plánů, hospodář-

ských výsledků, zkušeností. Vyhodnocují data 

z předchozích období.“ 

Jsou „posunuté Vánoce“ pouze český fenomén? 

Ptáme se našeho předního experta na reklamu, 

Ing. Jiřího Mikeše. „Globální korporace obchodují 

bez hranic a jen minimálně přizpůsobují strategie 

místním poměrům. A tak i v ostatních zemích 

začínají dřív s vánoční kampaní. Ale to dělají velcí 

hráči. Jsem zvědav, jak budou reagovat ti menší. 

Vždyť to je ideální možnost, jak se mezi ně vklínit. 

Místní kolorit může sehrát značnou roli proti 

nadnárodním firmám cestou návratu k řemeslu, 

k tomu, čím se odlišujeme od globalizovaného 

světa.“ Do vánočních kampaní se zá-

roveň vkládá stále více peněz. 

Jde o každoroční obchodní a spotřebitelský 

boom a lidé si na dárky půjčují. „Zadavatelé 

reklamy vyvolávají atmosféru Vánoc nikoli jako 

doby rozjímání, posezení v rodinném kruhu,“ 

vysvětluje Jiří Mikeš, „Naopak: ,Kupte, ukažte 

se dárkem, jak máte rádi svého blízkého. Ne-

záleží na tom, že 

zaplatíte třeba za 

půl roku.‘ A lidé 

tomu podlehli. 

Dnes se fotí 

u stromku, pod 

kterým musí být 

halda dárků.“ 

Češi: větší grandi, než Němci a Holanďané

Kolik tedy za Vánoce utratíme? Odhady renomo-

vaných analytických společností se odlišují jen 

ve zlomcích procentních bodů. Pracovníci firmy 

Respond a Co. zjistili, že přes čtyřicet procent lidí 

vydá za dárky více než loni, ušetřit chce 37 %. 

Podle prognóz uvedené firmy za dárky utratíme 

7523 korun. Průzkum mezinárodní společnosti 

Deloitte & Touche přinesl velkorysejší čísla: Každý 

Čech letos utratí za dárky více než 306 euro, což 

je 8167 Kč. Oproti loňskému roku to znamená 

téměř tříprocentní nárůst. Utratíme více než Ře-

kové, Portugalci, ale také Němci (o 83 euro) a Ni-

zozemci (o 124 euro!). Za Vánoce utrácejí nejvíce 

státy se silnou náboženskou tradicí. Suverénně 

vedou Irové, „dobře si stojí“ třeba Španělé nebo 

Italové. Co však motivuje relativně silně ateistický 

národ, jako jsou Češi, ke zvýšeným výdajům? 

Ing. Josef Havelka ze společnosti Zeitgeist říká: 

„Fakt, že utrácíme více, je znamení generálního 

optimismu. Roste takzvaná ,consumer confi-

dence‘, důvěra spotřebitelů. Očividně to ilustruje 

všeobecnou naději v to, že se bude dařit lépe 

příští rok. Že nečekáme dobu utahování opasků.“

Ježíšek versus Santa

Ikonou Vánoc jako svátku spotřebitelů je Santa 

Claus. Pro účely reklamy je dokonalý. Obléká 

se do kontrastních barev, táhne zákazníky, 

zatímco Ježíšek je jen těžko komerčně využi-

telný. Máme se bát o osud Ježíška? Jiří Mikeš 

obavy nemá: „Ani sebevětší tlak médií a reklamy 

Ježíška nepohřbí. Reklamní průmysl a textaři 

kdysi prohlásili, že budou proti Santa Clausovi 

bojovat. Ale existují globální strategie velkých 

firem, a tak Santu, ať chceme, nebo nechce-

me, nezastavíme. Proto Santa Claus zůstane 

jenom jakýmsi pimprlínem stojícím u obcho-

du. Ježíšek je méně vizuální, těžko využitelný 

v reklamě, ale díky tradicím je neporazitelný. 

Ježíšek je spirituální. Je svázaný s českou 

rodinou, Santa nikoli. Děti budou vždycky psát 

Ježíškovi.“ Přesto, neztratí se Ježíšek nakonec 

v globalizovaném světě? „Reakce na globalizaci 

teprve přichází. Vstupujeme do doby ekonomie 

zážitků. Budeme pracovat s místními tradicemi, 

hlavně v cestovním ruchu. Menší firmy budou 

mít šanci se prosadit proti velkým. Dostat se 

do povědomí spotřebitelů jim pomůže spousta 

nových komunikačních prostředků. Nejefektiv-

nějším prostředkem je a bude ,world of mouth‘ 

– tedy to, co si lidé povídají. A dnes tento as-

pekt začíná být mimořádně silný: lidé se mohou 

domluvit online, v libovolném počtu a nesmírně 

rychle. Podle jednoho profesora z University of 

Arizona dokáže pět schopných lidí rozsetých 

po různých částech země pořádně otrávit 

sebevětší firmu! Třeba díky world of mouth 

lidi začne Santa štvát. Santa je jen vyvolávač: 

,Pojďte ke mně, mám mimořádnou nabídku,‘ 

ale duchovně Ježíška neporazí.“ V Česku se 

však v poslední době objevila iniciativa dát 

Ježíškovi tvář. Několik společností se ve snaze 

posílit autoritu tradiční české vánoční postavy 

rozhodlo hledat pro Ježíška vizualizaci. „Připadá 

mi hloupé dělat z Ježíška Santa Clause. To, že 

je nezobrazitelný a neuchopitelný, je jeho silná 

stránka,“ uzavírá Josef Havelka ze společnosti 

Zeitgeist.

Mikuláš Černý

VÝDAJE NA VÁNOČNÍ DÁRKY
(ÚDAJE V EURO)

2007 oproti 2006

Irsko 720 + 6,9% 

Velká Británie 549 +7%

Kypr 487 +7,6%

Španělsko 383 +5,1%

Itálie 342 -2,8%

Belgie 320 - 2,5%

Francie 312 +1,4%

Česká republika 306 +2,6%

Řecko 304 +8,4%

Portugalsko 276 +1,4%

Švýcarsko 274 -1,5%

Německo 223 -3,6% 

Rusko 210 +2,7%

Turecko 201 -3,7%

Nizozemsko 182 -3,6%

Zdroj: Deloitte & Touche

KOLIK UTRATÍ ZA DÁRKY ČEŠI?

méně než 5000 Kč 50 % respondentů

5000 – 10 000 Kč 33 %

Více než 10 000 Kč 17 %

Zdroj: Respond & Co.

„Santa Claus 

je jen vyvolávač: 

pojďte ke mně, mám 

mimořádnou nabídku, 

ale spirituálně Ježíška 

neporazí.“

JOSEF HAVELKA

„V ČR nenajdete hezké vánoční výlohy. Oproti zahraničí jsou 

ubohé, třeba v USA připravují výzdobu půl roku dopředu...“

KROMĚ DĚTÍ 

SE NA VÁNOCE 

TĚŠÍ NEJVÍCE 

OBCHODNÍCI. KDY 

JINDY MAJÍ TAKOVÉ 

TRŽBY? NAPŘÍKLAD 

SPOTŘEBNÍ 

ELEKTRONIKY SE 

PŘED SVÁTKY PRODÁ 

40% CELOROČNÍHO 

OBJEMU 

PRODEJE. CO 

ZÁKAZNÍCI KUPUJÍ 

V PŘEDVÁNOČNÍM 

OBDOBÍ NEJČASTĚJI? 

„Na prvních místech 

vánočních dárků je 

oblast drogerie a kos-

metiky. Velmi dobře 

se například prodávají 

prostředky na holení.“

JIŘÍ MIKEŠ

„Bariéra, kterou si dnes lidé staví proti reklamě, 

je stále vyšší.“
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Jak mít celý rok k dispozici

180 jamek?

Za roční klubový poplatek 17.000 Kč získáváte 
možnost hrát na 11 hřištích kdykoli si vzpomenete.

6 klubových turnajů !  

Žádné další poplatky !

Informace a přihláška:
www.duchsportovni.cz

tel. 777 302 290
email: clenstvi@duchsportovni.cz

! ! !
Věnujte

svým blízkým 
exkluzivní

vánoční
dárek

kvartálu realizovalo 40 % všech maloobchod-

ních tržeb v oblasti spotřební elektroniky. 

Nejvýznamněji toto období ovlivnily kategorie, 

jako jsou MP3 přehrávače a přehrávače pře-

nosného digitálního videa. Jen za prosinec 

se prodalo 29 % všech MP3 přehrávačů. 

U kapesního digitálního videa to bylo 52 pro-

cent celkového celoročního obratu v této 

kategorii. Stejně významně se prosincové 

prodeje projevily i u pamětí USB, takzvaných 

flashdisků. V prosinci se jich prodala téměř 

třetina z celoročního objemu, v letošním roce 

předpokládáme u těchto výrobků rovněž 

výrazný prodej. Navíc očekáváme růst podílu 

v segmentu plochých panelových televizí, ať 

už „plazmy“ nebo LCD. Dalšími hity mají být 

autonavigace a v souvislosti se zaváděním 

digitálního vysílání i Set Top Boxy.

Kupují Češi více přes internet?

Určitě. Spousta zákazníků se nechce tlačit 

před Vánocemi v obchodních domech. Stále 

více jich nakupuje z pohodlí svého domova. 

Vánoce jsou nejčastější „zvláštní příleži-

tostí“, při které se internetoví uživatelé do 

online nakupování pustí, pro mnohé zname-

nají první zkušenost s e-shoppingem. V roce 

2005 přes internet realizovala předvánoční 

nákupy jedna třetina internetových uživa-

telů. V roce 2006 to bylo již 45 % uživatelů 

internetu v České republice. Předpokládáme, 

že v letošním roce bude tento rostoucí trend 

pokračovat. 

Jak se liší předvánoční nákupy přes in-

ternet oproti online nákupům v běžném 

roce? 

Obecně se dá říci, že se o Vánocích prodá-

vají komodity, o které v běžném roce není 

takový zájem. Jindy tradiční knihy, spotřební 

elektronika a výpočetní technika jsou o Váno-

cích v popředí zájmu spotřebitelů nahrazeny 

hračkami nebo kosmetikou a drogerií.

Konkrétně nejvíce se ve srovnání s rokem 

2006 přes internet nakupovala drogerie 

a kosmetika – o 12 % více oproti běžnému 

roku. U této kategorie nastal loni velký po-

sun, protože v roce 2005 byla až na šestém 

místě například za nákupem oblečení a mo-

bilních telefonů. Celkově lze říci, že se online 

nakupování na Vánoce daří. Polovina těch, 

kteří v celém roce 2006 přes internet nakou-

pili mobilní telefony nebo digitální fotoapará-

ty, tak učinili před svátky. Naopak komodity 

jako PC hry, sportovní vybavení nebo šperky 

jsou pro online spotřebitele zajímavé stejně 

po celý rok. 

mik

VÁNOCE 2007

„Vánoce jsou 

nejčastější „zvláštní 

příležitostí“, při které 

se internetoví uživatelé 

do online nakupování 

poprvé pustí.“

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ DÁRKY 
PRODÁVANÉ ONLINE 
V EVROPĚ:

1.
Hudební nosiče

2. 
DVD

3. 
Knihy

4. 
Lístky do divadla, na koncert a sport

5. 
Počítačové hry

6. 
Oblečení, obuv

7. 
MP3 přehrávače/iPod

8. 
Kosmetika

9. 
Dárkové poukázky

10. 
Počítače

Zdroj: Deloitte & Touche; země EU-15
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Kominíci štěstí 
sice už asi nenosí, 
životy a majetek 
však zachraňují
OD DOB RUDOLFA II. SE O NICH ŘÍKÁ, 

ŽE PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ. KROMĚ OBLIGÁTNÍ 

ŠTĚTKY DNES POUŽÍVAJÍ SOFISTIKOVANÉ 

TECHNOLOGIE, ZAJIŠŤUJÍ PORADENSKOU 

ČINNOST I NÁROČNÁ MĚŘENÍ. 

O KOMINICKÉM ŘEMESLE VÍ VŠECHNO 

EMIL MORÁVEK, PREZIDENT SPOLEČENSTVA 

KOMINÍKŮ ČR.

Jaký je stav černého řemesla u nás?

Poptávka po kominících stoupá. S rostou-

cí cenou elektřiny a plynu se lidé vracejí ke 

spalování tuhých paliv. Stále dražší je i odvoz 

odpadu, a tak lidé spalují „co dům dal“. V Čes-

ké republice dnes působí zhruba tisíc dvě 

stě kominických firem, které mají od jednoho 

zaměstnance až do třiceti.

V loňském roce v ČR zahynulo kvůli špat-

nému stavu komínů kolem dvaceti lidí, ale 

v Polsku to bylo 200, v Belgii také 200...

Úroveň našich kominíků nám mohou mnohé 

země závidět, zvláště ty postsocialistické. 

Přiblížili jsme se výrazně Německu, které je 

na špičce v Evropě, ale pravděpodobně i na 

světě. Proto členy naší profesní organiza-

ce Společenstvo kominíků ČR posíláme na 

odborné stáže do Německa, kde jako první na 

světě zavedli systém celoživotního vzdělávání 

kominíků. 

Co nového se na takových stážích mohou 

kominíci dozvědět?

Spolu s rozvojem vytápěcích technologií 

vzrostly nároky na znalosti kominíků a na 

jejich vybavení. Dosud přežíval obrázek, že 

kominík přijde se štětkou a to je vše. Dnes 

děláme poradenskou činnost, revize, kolau-

dace... Kominík musí umět být partnerem 

pro projektanta, mít hlubší technické znalosti. 

A ovládat složitá zařízení. Těmi jsou komínová 

kamera, endoskop, digitální měřicí přístroje, 

přístroje na měření vlhkosti dřeva, indikátory 

jedovatých plynů a další. Což jsou většinou 

německé přístroje. Naše činnost se nově roz-

šířila i o měření účinnosti spalování a množství 

znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. 

Z pověření ministerstva životního prostředí pro-

vádějí autorizovaní kominíci tato měření zatím 

pouze v podnicích. Pokud dojde k legislativním 

úpravám podle vizí ministerstva, rozšíří se tyto 

služby i na privátní obydlí.

Je dostatek takto kvalifikovaných 

řemeslníků?

Zatím jsou počty pracovníku uspokojivé, 

ovšem hrozí, že brzy budou kominíci chy-

bět. Hlavně ti s vyšší kvalifikací. Máme málo 

učňů, stavy zachraňují rekvalifikanti. I když jde 

o rizikové povolání, vykonávat je začaly i ženy. 

Na Západě je to obvyklé. Také prestiž a zájem 

o povolání je tam vyšší. V Německu musejí 

celých třicet procent uchazečů odmítat, u nás 

stěží naplňujeme ročník jediné třídy oboru ko-

miník. Ovšem jak roste poptávka po řemeslu, 

odbornost kominíků a škála jejich činnosti, 

věřím, že se zájem bude zvětšovat. Je omyl 

tvrdit, že kominíci jsou na vymření. 

Nepomůže zjednodušení klasifikace ře-

mesel, které přichází do praxe?

Zde se obávám opačného efektu: pro získání 

živnostenského oprávnění bude stačit složit 

zkoušku. Doposud byl potřeba výuční list nebo 

šest let praxe. Snížením nároků na kvalifikaci 

hrozí pokles kvality služeb. A v našem oboru 

to může být fatální – jde o majetek, zdraví, ži-

voty. Tím spíše, že sami zákazníci se nechovají 

příliš odpovědně.

V jakém smyslu?

Přestože existují předpisy, které ukládají obča-

nům dodržovat termíny provádění kominických 

prací a stanovují podmínky, za kterých se spo-

třebiče mohou provozovat, naprostá většina 

občanů kominíka zavolá až tehdy, když už je 

zle, kdy kotel nebo kamna nehoří. Takový zá-

sah je pak technicky i finančně velmi náročný, 

navíc hrozí nebezpečí požáru. Do roku 1995 

existoval systém územních obvodů. Kominík 

měl za úkol provádět práce v termínech ve 

všech objektech v jeho rajonu. Bohužel byly 

rajony novelou živnostenského zákona zrušeny 

a povinnost zajišťovat kominické práce byla 

přenesena na občana. Ale, sáhněme si na 

srdce, proč bychom si objednávali kominíka, 

když ještě „kamna hoří?“ Přitom v Německu 

systém rajonů funguje dodnes. Občan má ga-

rantovanou dostupnost služby, kvalitu, jelikož 

německý kominík má povinnost celoživotního 

vzdělávání. Spotřebitel má dále garantovanou 

cenu, protože tu určuje stát. 

Jaké jsou vaše možnosti uhlídat úroveň 

„kominického“ řemesla?

Společenstvo kominíků České republiky se 

alespoň snaží udržovat vysokou úroveň služeb 

a pokud možno snižovat tak statistiku tragédií 

způsobených špatným stavem spalinových 

cest. Organizujeme kurzy revizních techniků 

na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně, 

který je akreditovaným pracovištěm minister-

stva práce a sociálních věcí. Pálí nás zmíněná 

změna systému živností. Proto jsme stanovili 

osnovu všech věcí, které by měl uchazeč 

o živnostenský list znát a předali ji Národnímu 

ústavu odborného vzdělávání. Stejně tak dlou-

hodobě usilujeme o povinné členství v profesní 

organizaci kominíků, jako je tomu v zemích na 

západ od našich hranic.

Kolik má vaše organizace členů?

Společenstvo kominíků sdružuje asi polovinu 

všech kominíků v Čechách, našimi členy jsou 

i výrobci komínů a zástupci dalších příbuz-

ných oborů. Tak si všichni mohou efektivně 

předávat informace a sledovat rychlý vývoj. 

Organizace má u nás dlouhou tradici. Vrátili 

jsme se k historickému názvu Společenstvo 

kominíků. To fungovalo již za monarchie a pak 

za první republiky. V roce 1990 jsme byli přijati 

do Evropské federace kominických mistrů se 

sídlem v Bruselu. To nám kupříkladu umožňuje 

vyjadřovat se k přípravě nových evropských 

norem. V příštím roce bude Společenstvo 

kominíků ČR organizovat již podruhé kongres 

Evropské federace. Naše organizace rovněž 

úzce spolupracuje se Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, které se zabývá kromě jiné-

ho i preventivní protipožární činností. Mnoho 

kominíků je také členy dobrovolných hasič-

ských sborů, je to dlouholetá tradice a logicky 

vyplývá z poslání obou těchto skupin. 

Kominíci prý nosí štěstí. Kde se vzala tato 

pověra?

Jedna z teorií říká, že se tak traduje od 

přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. 

V té době povolal císař Rudolf II. na Pražský 

hrad italského kominického mistra Tomáše de 

Maligu. Ten, když jednou prolézal komínem na 

Hradu, skrze stěnu uslyšel z jedné z komnat, 

jak jistí dvořané kují pikle proti císaři. Všechno 

Rudolfovi pověděl, a tak byl oblíbený císař 

zachráněn. Pozdější habsburský panovník 

Ferdinand pozval další italské mistry, bratry de 

Martiniovy. Od té doby se datují moderní dějiny 

organizovaného řemesla u nás. Císař Italům 

udělil privilegium nejprve na Nové Město, 

později i na další pražské čtvrti. Časem si de 

Martiniovy pozvali plzeňští měšťané, až rod na-

konec získal privilegium prodávat právo prová-

dět kominické práce v zemích Koruny české. 

Rod si po staletí v zemi udržoval kominický 

monopol. Poslední de Martini v Praze působil 

ještě ve dvacátých letech 20. století! 

Mikuláš Černý

„I když je povolání 

kominíka rizikové, 

vykonávat je začaly 

i ženy. Na Západě je to 

naprosto běžné.“

SPOLEČENSTVA
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„Snížením nároků na kvalifikaci hrozí pokles kva-

lity služeb. V našem oboru to může být fatální.“

V Německu má ko-

miník povinnost celo-

životního vzdělávání 

a spotřebitel garanto-

vanou cenu – protože 

tu určuje stát

Staří pražští kominíci v historických krojích a s původním 

praporem svého cechu. 
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ČESKÁ REPUBLIKA 

TRADIČNĚ PATŘÍ 

K ZEMÍM, KTERÉ 

SVĚTOVÁ BANKA 

VE SVÉM ŽEBŘÍČKU 

NEJVHODNĚJŠÍCH 

ZEMÍ K PODNIKÁNÍ 

HODNOTÍ MEZI 

NEJSLABŠÍMI 

Z EVROPSKÉ UNIE. 

V ROCE 2007 SE 

UMÍSTILA MEZI 

176 ZEMĚMI NA 

56. MÍSTĚ. O ČTYŘI 

PŘÍČKY NÍŽ NEŽ 

LONI. CO SE 

V KONČÍCÍM ROCE 

PRO PODNIKATELE 

ZMĚNILO?

PODNIKÁNÍ

PODNIKÁNÍ

Rok 2007 měl být rokem ohromných změn, 

které udělají z České republiky ráj pro malé 

a střední podnikání. Alespoň tak nějak vypada-

ly volební sliby a nějakou dobu snad i povo-

lební plány pravice, která po několika letech 

vystřídala jako vítěz voleb ve vládě ČSSD. 

Skutečnost ukázala, že reformní nálada zas 

až tak silná nebyla. Hlavní novinkou roku 2007 

je balík změn, které se úplně původně měly 

jmenovat reforma veřejných financí. Nejen od 

původního názvu nakonec museli její před-

kladatelé ustoupit, ale výrazně se změnil i její 

původní obsah, který zahrnuje na skutečnou 

reformu až podezřele málo změn.

Reforma, to podstatné

Daňová sazba se sníží, ale firmám naros-

te daňový základ. Tak by se zřejmě daly 

shrnout nejdůležitější změny, které úpravy 

veřejných financí přinesly malým a středním 

podnikatelům. Česká republika má poměrně 

komplikovaný systém výběru daní a jedním 

z úplně prvních cílů reformy mělo být výraz-

né zjednodušení a zpřehlednění systému. 

Z původní teze o rovné patnáctiprocentní dani 

prakticky bez výjimek nakonec novela zákona 

o dani z příjmu obsahuje přes 200 bodů změn 

a přechodných ustanovení. Vláda odstarto-

vala slibované snížení korporátních daní. Daň 

z příjmu právnických osob by do roku 2010 

měla klesnout až o pět procent. Ještě pro 

letošních rok musejí podniky zaplatit 24 % 

ze svého příjmu státu, příští rok 21% a do 

roku 2010 by daň měla klesnout na 19 %. 

Z rovné patnáctiprocentní daně se nakonec 

přece jenom mohou určitým způsobem těšit 

alespoň fyzické osoby. Ovšem ne na dlouho, 

protože vláda zavedla světově ojedinělý pojem 

superhrubé mzdy. Ruší se progresivní pásma 

12, 19, 25 a 32 procent a místo nich je na rok 

2008 sazba daně z příjmu nastavena na 15 %. 

O rok později by mohla klesnout až na 12,5 %. 

Vypočítá se ovšem ze superhrubé mzdy, která 

už obsahuje některé další odvody státu – tedy 

zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci tak 

odvádějí další finance z už jednou odvedených 

peněz. Patnáct procent daně z příjmu fyzic-

kých osob ze superhrubé mzdy reálně zname-

ná daň 23,1 procent.

Kdo vydělá?

Celková daňová zátěž se tedy snižuje přede-

vším u fyzických osob. U vyšších příjmových 

skupin a rodin s dětmi je snížení výraznější 

než u lidí z nižším příjmem. Daně právnickým 

osobám se ve výsledku příliš nemění. I když 

klesnou až o pět procent, celkově je vyrovnají 

úpravy na jiných místech. Ostatně, důvodová 

zpráva k novele přímo říká, že změny jsou 

připravené tak, aby byly rozpočtově neutrální. 

Jednotná patnáctiprocentní daň z příjmu platí 

i pro osoby samostatně výdělečně činné, 

kterým také zůstává možnost odečítat náklady 

paušálem. Do něj se ovšem budou zahrno-

vat všechny výdaje, takže nebude možné 

navíc odečíst zaplacené pojistné na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. Zároveň se 

také zvyšují základní odpočitatelné položky na 

poplatníka a na manžela nebo manželku bez 

příjmu a na děti. Vládě se na druhou stranu 

podařilo prosadit strop na výši odvodu zdra-

votního a sociálního pojištění. Ten se teď ustálil 

na čtyřnásobku průměrné mzdy. Podnikům se 

tak zlevní zaměstnávání špičkových odborní-

ků – ať už manažerů, klíčových pracovníků, 

nebo vědců a výzkumníků do technologických 

center firmy. Změny ve veřejných financích 

odstraňují některá daňová zvýhodnění a slevy 

na dani. Zmizí úlevy jako osvobození úroko-

vých výnosů z hypotečních zástavních listů, 

naopak zůstává například daňové zvýhodnění 

stravenek. Menší firmy s obratem do 25 milio-

nů nebudou muset vést podvojné účetní. Rok 

2007 také znamenal přinejmenším prozatímní 

konec registračních pokladen.

Povinně zodpovědní úředníci

Novinkou je také to, že státní úředníci v někte-

rých případech budou mít povinnost vzít na 

sebe větší zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Podnikatelé budou smět požádat o vysvětlení 

toho, čemu nerozumějí v daňovém systému. 

Svého berního úřadu se mohou zeptat např., 

zda na určité zboží platí nižší nebo vyšší sazba 

DPH, stát bude muset poradit i s rozdělením 

výdajů či nákladů, které nelze přiřadit pouze 

ke zdanitelným příjmům. Každá taková žádost 

bude stát deset tisíc korun a za to podniky 

od úředníka dostanou „Závazné posouzení“, 

které bude opravdu právně závazné. I kdyby 

úřad ve svém doporučení chyboval, bude vždy 

problém na straně úřadu a podnikateli ne-

hrozí žádný postih. Vládou připravené změny 

umožní skupinovou registraci k dani z přidané 

hodnoty. Finančně propojené firmy bude stát 

považovat pro účely DPH za jeden subjekt 

a za celou skupinu pak bude jednat pouze 

jeden zastupující člen. Podle autorů novely to 

sníží a zjednoduší potřebnou administrativu.

Změny se dotknou i výplaty nemocenské. 

Podniky všech velikostí trápí nezvykle vysoká 

nemocnost především kolem svátky prodlou-

žených víkendů nebo důležitých fotbalových 

nebo hokejových utkání... Novela ukončuje 

vyplácení nemocenské v prvních třech dnech 

nemoci, což by podle jejích autorů mělo 

omezit falešnou nemocnost. Úpravy veřejných 

Státní úředníci v někte-

rých případech budou 

mít povinnost vzít na 

sebe větší zodpověd-

nost za svá rozhodnutí 

než dosud

Co přinesl 
letošní rok českým 
podnikatelům
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financí také zavádějí ekologické daně, které 

zvýší platby za elektřinu, plyn nebo tuhá pali-

va. Zvýší se také spotřební daň a dolní sazba 

daně z přidané hodnoty.

Zákoník práce oslavil 42 let

S prvním lednem 2007 začal platit i nový 

Zákoník práce. Ten původní byl v mnoha mo-

difikacích v platnosti od roku 1965, a patřil tak 

k vůbec nejstarším normám v ČR. Už datum 

vzniku dává tušit, že i přes mnohé noveliza-

ce nemohl odpovídat potřebám současné 

domácí ekonomiky. Práce na novém kodexu 

trvaly několik let, přesto jeho schvalování ne-

bylo jednoduché a zákoník platný od začátku 

letošního roku obsahuje řadu problematických 

míst. Hezkým příkladem takového proble-

matického místa jsou konta pracovní doby. 

Ta měla představovat moderní pomůcku pro 

podniky, které z velké části závisejí na sezón-

ních zakázkách. Typicky stavební firmy. Konto 

pracovní doby předpokládá, že se každému 

zaměstnanci sčítá půlroční, respektive se 

souhlasem odborů roční pracovní doba a ve 

finále se týdenní pracovní doba počítá jako 

průměr z celého období. Zedníci tak mohou 

v zimě strávit na stavbě jen pár hodin denně, 

zatímco v létě si zbytek dopracují delšími 

směnami a přitom všem mají jistotu stále stej-

ného platu. Co vypadalo na papíru zajímavě, 

se ovšem v praxi, alespoň v prvním roce fun-

gování Zákoníku, téměř nikde neujalo. Použití 

konta pracovní doby totiž znamená ohromnou 

administrativní zátěž spojenou s přesným 

sledováním odpracovaných hodin každého 

zaměstnance, které jsou týden co týden 

různé. A tak pokud se firmy rozhodují mezi 

kontem pracovní doby nebo tradiční metodou 

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, ve 

které zaměstnanci dostávají zaplaceno podle 

skutečně odpracovaných hodin – v létě víc, 

v zimě míň – volí většinou starší, osvědčenou 

možnost nerovnoměrné pracovní doby.

„Odměňujte zodpovědně“

Zákoník také přímo nařizuje například sta-

novovat plat podle „složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce“. Tato fráze přirozeně 

Zákoník vrací do doby vzniku jeho předchůdce 

v plánovaném hospodářství. K nejzásadnějším 

změnám patří zrušení možnosti vedlejšího 

pracovního poměru. Ten dosud využívala řada 

firem k doplnění zaměstnaneckých stavů také 

proto, že umožňoval výrazně volnější přístup. 

Na druhé straně nový Zákoník práce obrátil 

přístup ke smluvní volnosti. Pracovněprávní 

vztahy jsou oproti jeho předchůdci omezené 

zákonnou úpravou pouze tam, kde to kodex 

vysloveně nařizuje. Cokoli mimo takto vymeze-

né paragrafy si zaměstnanec a zaměstnavatel 

mohou svobodně dojednat. Zkušební doba 

zůstává omezená maximální délkou tří měsíců 

a patří k ustanovením, která není možné pro-

dloužit ani se souhlasem zaměstnance. Zkušeb-

ní lhůtu je potřeba předem písemně dojednat. 

Nemusí to ovšem být přímo v pracovní smlouvě, 

ale zaměstnavatel se zaměstnancem může uza-

vřít jakoukoli jinou dohodu. Třeba přímo dohodu 

o zkušební lhůtě. Změnil se i začátek zkušební 

doby, která nezačíná nástupem na nové místo, 

ale až dnem následujícím. Pracovní neschopnost 

se do zkušební lhůty nezapočítává ani částeč-

ně, takže za každý den nemoci se zkušební 

doba o jeden den prodlužuje. Samozřejmě stále 

platí, že ve zkušební lhůtě může zaměstnanec 

i zaměstnavatel bez uvedení důvodu pracovní 

poměr zrušit.

Dovolená pokaždé jinak

Základní výměra dovolené zůstává stejná jako 

v předchozím Zákoníku – tedy čtyři týdny. 

Původní kodex nařizoval rovný přístup ke všem 

zaměstnancům, takže pokud chtěl podnik dát 

někomu o týden dovolené víc, měli na týden 

navíc nárok všichni zaměstnanci. Nový Zákoník 

dovoluje v podnikatelské sféře individuální 

přístup k zaměstnancům. Navíc není nutné 

prodlužovat o celé týdny, ale dovolená se počítá 

ve dnech. Na druhou stranu zaměstnavatelé 

musejí v souladu nejen s pravidly Evropské unie 

zachovávat rovný a nediskriminační přístup 

– a to i v počtech dní dovolené. Dobu čerpání 

dovolené vždy určuje zaměstnavatel. Záleží tedy 

na dohodě s organizací, kdy dovolenou poskyt-

ne, protože je plným právem firmy neposkytnut 

zaměstnanci přesně takové dny volna, které 

chce. Zároveň platí zásada, že na dovolené má 

zaměstnanec právo na náhradu celé průměrné 

mzdy – tedy včetně bonusů a různých příplat-

ků, na které má v daném čtvrtletí nárok. Stejné 

zůstaly v novém Zákoníku práce i důvody, pro 

které může zaměstnavatel rozvázat pracovní po-

měr. Výpovědní lhůta je ovšem vždy minimálně 

dvouměsíční a začíná se počítat od prvního dne 

měsíce následujícího po tom, kdy zaměstnanec 

dostal, nebo podal výpověď. Je ovšem možné 

si výpovědní lhůtu dohodnout delší. Vždy ovšem 

musí být stejná jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. Samozřejmě zůstává možnost 

ukončit pracovní poměr dohodou. Nový zákoník 

práce nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří pro 

podnik pracují čtyři měsíce nebo čtyřicet let. 

Výpovědní lhůta i výše odstupného zůstávají 

stejné. To je nově možné zvyšovat nejenom 

v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu, 

ale i individuální dohodou se zaměstnancem. 

Odstupné navíc nemusí být přímo součástí 

pracovní smlouvy, ale je možné je dojednat až 

při ukončování pracovního poměru v samotné 

dohodě o rozvázání pracovního poměru. Stan-

dardní odstupné kvůli reorganizaci zůstává ve 

výši tří měsíčních platů, kvůli pracovnímu úrazu 

nebo nemoci z povolání musí zaměstnavatel 

zaměstnanci vyplatit roční mzdu.

Insolventní zákon zbankrotoval

Mezi nejočekávanější novinky roku 2007 patřila 

novela insolvenčního zákona (podrobněji jsme 

o něm psali v Komora.cz číslo 11 – pozn. red.), 

který má nahradit nevyhovující a nesčetněkrát 

novelizovaný zákon o konkurzu a vyrovnání. 

Kromě zrychlení konkurzů má umožnit také 

jednodušší ozdravení problémových podniků. 

V platnost by měl vstoupit na začátku roku 

2008. V roce 2007 se také Česku otevřely 

nové dotace z fondů EU. Pro podnikatele je to 

především Operační program Podnikání a ino-

vace spravovaný agenturou CzechInvest. Z něj 

mohou podniky získat do roku 2013 celkem 

přes sto miliard korun na moderní a ekologic-

ké technologie. Už v roce 2007 odstartovaly 

některé programy, na začátek roku 2008 jsou 

připravené ke spuštění další.

Komunikujeme elektronicky

Právě zprostředkování grantů podnikatelům je 

zajímavou ukázkou, kterým směrem vykročila 

státní správa. Správa žádostí probíhá výhrad-

ně elektronicky přes internetovou aplikaci na 

stránkách agentury CzechInvest. Přestože se 

elektronice v úvodních fázích nevyhnuly pro-

blémy nových technologií, představuje použití 

čistě elektronické komunikace k vyřizování 

celé žádosti určitý průlom v kvalitě komuni-

kace státu a občana – ať už toho fyzického 

nebo právního. Za kvalitu podnikatelského 

prostředí u nás je nejvíc zodpovědné přede-

vším ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr 

Říman už nejednou prohlásil, že má ambici 

dovést své ministerstvo do stavu, kdy je 

bude moci hrdě přejmenovat na ministerstvo 

mikroekonomiky. Budoucí kroky ministerstva 

by měly hlavně snižovat byrokracii a zátěž 

na podnikatele včetně omezování některých 

kontrol. Průběžným výsledkem práce minister-

stva průmyslu a obchodu a dalších institucí je 

vytvoření sítě Czech Pointů, což jsou kon-

taktní kanceláře, ve kterých stát koncentruje 

některé nutné byrokratické úkony do jednoho 

místa. Jejich počet se úspěšně rozrůstá do 

všech větších měst. Stejně tak se stát snaží 

postupně propojovat různé databáze tak, aby 

pro vyřízení jednoho dokladu nebylo nutné 

v horším případě několikanásobně vyplňovat 

tytéž údaje, v lepším případě by si pak státní 

úředníci některá data sami dohledali. Živnosti, 

malé a střední podnikání jsou základem každé 

zdravé ekonomiky. V České republice o to víc, 

že ze srovnání Eurostatu vyplývá, že jsou Češi 

nejpodnikavější národ v Evropě. Živnostníci 

a drobní podnikatelé do deseti zaměstnanců 

tvoří 95 % počtu firem a zaměstnávají nejvíc 

lidí. Mezi nejcitovanější problémy s podnikáním 

v Česku patří komunikace se státem. Právě 

jejich odstraňování patří mezi nejhlasitější 

priority aktuální vlády. Nakolik to bude pravda, 

zůstane ještě nejméně tři roky otázkou.

Jiří Sochor

VÝHLED NA ROK 2008

PODNIKÁNÍ

POŘADÍ ZEMĚ

1. Singapur

2. Nový Zéland

3. USA

4. Hongkong, Čína

5. Dánsko

17. Estonsko

22. Litva

26. Lotyšsko

32. Slovensko

45. Maďarsko

46. Bulharsko

48. Rumunsko

51. Botswana

52. Mongolsko

54. Sv. Vincent a Grenadiny

55. Slovinsko

56. Česká republika

57. Turecko

58. Peru

74. Polsko

•  Prvního ledna by měl po několika odkladech 

vstoupit v platnost nový insolvenční zákon. 

Měl by zrychlit konkurzy a posílit postavení 

věřitele. Kromě toho zavádí osobní bankrot, 

který umožní předluženým osobám zbavit 

se dluhů a zároveň nabídne věřitelům 

maximální možnou návratnost půjčky.

•  Mohla by začít platit dlouho připravovaná 

novela živnostenského zákona. Ten 

například zavede pouze jednu volnou 

živnost namísto dosavadních 125. 

Seznam 622 vymezení předmětu činnosti 

chce redukovat na 80. Ze současných 

jedenadvaceti stran jednotného 

registračního formuláře, jehož vyplnění je 

základním kvalifikačním předpokladem 

pro jakékoli podnikání, zbudou strany dvě. 

Podnikatelé tak ušetři až 62 % správních 

poplatků a především jim zůstane mnohem 

víc času.

•  Bude pokračovat spouštění dotačních 

programů EU. Pro podnikatele je určený 

především Operační program Podnikání 

a inovace. Od roku 2008 odstartují 

jeho nejvýznamnější části, které v roce 

2007 ještě čekaly na schválení celého 

Operačního programu Evropskou unií.

PROSTŘEDÍ 
PRO PODNIKÁNÍ

Zákoník práce platný 

od začátku letošního 

roku obsahuje řadu 

problematických míst, 

k nimž patří mimo jiné 

i konta pracovní doby

Zdroj: Světová Banka 2007
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Ve Francii jim říkají petit vignerons, malí vinaři. 

Jsou to ti, kteří vědí o každé „hlavě“ (keříku ve 

své vinici), a vše si dělají sami. Takovým byl 

Ing. Jan Petrák, legenda českého vinařství, 

která nás opustila už téměř před rokem. V jeho 

práci pokračuje rodina v čele s dcerou a ze-

těm. První vinici vysadil Jan Petrák se ženou 

v roce 1968 na deseti arech, které získali jako 

ústupek státu drobnému živnostnictví. Dlouhá 

léta tušil, že oblast kolem Kobylí – „Kraj beze 

stínu“ se nápadně podobá slavné Champagni 

a jeho průzkumy místního klimatu tento fakt 

potvrdily. Snil o výrobě sektu, který se vyrovná 

pravému francouzskému šampaňskému. Roz-

hodl se vyrábět sekt sám a po deseti letech 

výzkumů a pokusů byl jeho produkt přijat do 

mezinárodní rodiny vinařů a zařazen na pres-

tižní seznam „1000 vín světa“, jako vůbec první 

český sekt.

Za know-how wartburgem

Brzy po otevření hranic vyrazil pan Petrák do 

Champagne pro rady a zkušenosti k fran-

couzským vinařům. Práci tlumočníka zastával 

přítel, rovněž znalec vína. Zastavili u první 

zahrádky v Remeši. „Těm dvěma šarmantním 

pánům nebylo možné nevyhovět,“ vypráví 

jeho dcera Marcela Hříbalová. Vinaři-samou-

kové dostali radu navštívit institut šampaň-

ského vína v technologickém centru vinař-

ského kraje Epernay. Starý wartburg dovezl 

oba pány domů bohatší o mnoho zkušeností. 

Později Jan Petrák zorganizoval zájezd vinařů 

na Vinexpo v Bordeaux a dál se do Francie 

vracel rozvíjet spolupráci s „Institutem oeno-

logique de Champagne“. Dnes je „Monsieur 

Petrak“ dobře známé jméno v Epernay stejně 

jako jeho sekt. 

V Kobylí zavedl klasickou francouzskou výrobu 

šumivého vína s použitím francouzských tech-

nologií a kvasnicových kultur. Jedním ze zákla-

dů kvalitního sektu je citlivé a pomalé lisování 

hroznů. Jako v Champagne: „nikdy úplně do-

sucha“! Když český průkopník poprvé vyvezl 

zbytky po lisování hroznů na kompost, ostatní 

vinaři se zhrozili. Taková škoda! První v kraji 

začal používat moderní technologie. Zaříze-

ní, často i vlastní konstrukce, rád půjčoval 

kolegům. Po čase získal titulární zastoupení 

šampaňského vinařského institutu v Epernay 

pro Českou republiku i Slovensko. Jak se 

prosadil mezi špičku? „Tatínek dlouho hledal 

odvahu postavit svůj sekt před komisi degu-

státorů z Champagne. Seznámil se s Češkou 

provdanou do tamější vinařské rodiny a tajně 

spolu zamíchali vzorky sektů z Kobylí do 

soutěže. Bylo to jen z recese, ale francouzští 

odborníci je nedokázali odlišit od místních vín! 

Byl to první impuls k tomu, aby se otec začal 

zúčastňovat mezinárodních soutěží. Cítil, že 

v tvrdé konkurenci obstojí.“

Vynález madame Veuve Clicquot

Výroba sektu je považována za vrchol vinař-

ského umění. Jeho jakýsi nadstupeň, kde 

hotové kvalitní víno je jen prvním krokem, a na 

výsledek se čeká několik let. Výchozí tiché víno, 

přesněji směs vybraných odrůd (neboli cuvée), 

se podrobí dlouhému druhotnému kvašení. 

Podle zákona nesmí být fermentace kratší než 

devět měsíců, špičkové sekty „leží“ dva – tři 

roky, mnohdy i déle. Existuje několik způso-

bů výroby sektu. Masová produkce využívá 

ruskou metodu Charmant, kdy cuvée smíchané 

s kvasinkami a výživou, tzv. tirážním likérem, 

kvasí ve velkých ocelových nádobách. Pravé 

šampaňské sekty vznikají tradiční metodou kva-

šením v láhvi. Vybrané tiché víno s parametry 

vhodnými pro druhotné kvašení je rozlito spolu 

s kvasinkami a tirážním likérem do láhví. Ty bý-

vají neobyčejně robustní, protože musejí udržet 

tlak větší, než je v pneumatice. Poté se láhve 

na dva – tři roky „uloží“. V láhvích je uzavřen 

kus živé přírody, která nejbouřlivěji „pracuje“ na 

samém začátku. Po uplynutí doby fermentace 

se láhev musí protřepat, aby sediment, který 

leží na dně, se rovnoměrně rozptýlil v celém 

objemu lahve. Vše se pak nechá ustát, a potom 

ve stojanu zvaném pupitre (který zavedla vdova 

Clicquotová) začne setřásání kalů do hrdla. Vi-

naři láhve otáčejí a zvedají tak, aby se kvasinky 

usadily u korunky. Následuje takzvané degor-

žování, zbavení se kalu. Dnes se hrdlo zamrazí 

a degoržování probíhá často strojově. K obsahu 

láhve se ještě přidá takzvaný liquer d’expedition 

neboli dozážní likér. Ten určuje konečný „tvar“ 

sektu, rozhoduje o obsahu cukru, dává vznik-

nout škále vín od velmi sladkých („Doux“), přes 

polosladká a polosuchá („Demi Doux“, „Demi 

sec“) po suchá a extra suchá – („Sec“, „Brut“ 

a „Extra Brut“). Láhev se uzavře definitivní kor-

kovou zátkou, upevní drátěnou agrafou a opět 

se uloží, aby likér prolnul obsahem. Od tohoto 

okamžiku je sekt připraven ke spotřebě, ale 

neměl by být skladován více než rok.

Doux versus Brut

O výsledné podobě sektu se rozhoduje již 

při přípravě cuvée určeného k druhotnému 

kvašení. „Ale je pravda, že po ochutnání 

degoržovaného přírodního sektu se ještě 

rozhodujeme, zda budeme dělat z této šarže 

Sec, Demi a podobně. Protože ne každému 

sektu ,suchost sluší‘,“ vysvětluje Marcela 

Hříbalová, dcera Jana Petráka. „Sekt má tro-

šičku cukru prostě „rád“. Naše výrobky jsou 

většinou v kategorii brut, sušší, protože naše 

klientela to tak vyžaduje. Brut dá vyniknout 

přirozenému charakteru vína. Cukr je důleži-

tý, dodává harmonii, kulatost, ale neměl by 

zakrývat chuťové nuance. Zákazník, který 

si oblíbí k náš sekt, je už znalcem, který si 

vychutnává celou šíři chutí sektu nezastře-

nou cukrem.“ Obecná poptávka zákazníků 

v oblasti sektů je však vyjádřena přibližným 

poměrem 3:1 ve prospěch sladších. Firma, 

kterou založil guru českého sektu Ing. Pet-

rák, se však soustřeďuje na ušlechtilé sekty 

kategorií brut, sofistikovaná vína pro jedineč-

né okamžiky. Nejprestižnější značka z Kobylí 

se jmenuje „Gold cuvée“ a ve světě šampaň-

ského vzbudila senzaci. Obsahuje šupinky 

24karátového zlata a prodává se v průhledné 

láhvi. Tento produkt podtrhuje filozofii Jana 

Petráka. Nepřál si masovou produkci, vydal 

se cestou kvality a originality, cestou ruční 

výroby. Kultura konzumace sektu je u nás 

podle paní Hříbalové na vysoké úrovni. 

Přesto jsme se dosud nezbavili občasného 

zlozvyku narychlo prudce ochlazovat sekt 

těsně před podáváním. Na závěr nám dává 

radu: „Sekt je třeba chladit zvolna delší 

dobu. Rychlé zchlazení deformuje chuťo-

vé vlastnosti nápoje.“ A ještě něco, nikdy 

nemyjte číše na sekt v myčce. Myčka má 

negativní vliv na povrch skla, které potom 

neumožní nápoji správně perlit.

Mikuláš Černý

PODÁVÁME SEKT

•  Šumivá vína je možné podávat od začátku do 

konce stolování. Ovšem, jednotlivým sektům 

musíme přizpůsobit menu. Jako aperitiv 

volíme suchá šumivá vína. Pokud k aperitivu 

servírujeme chuťovky, vyhýbáme se ančovič-

kám, aromatickému koření, zejména anýzu. 

•  K dalším chodům volíme sekty suché a po-

losuché. K nim podáváme jemná jídla: ryby 

a pokrmy z nich, dary moře, šneky, ústřice. 

Šumivé víno vhodně doplňuje většinu předkr-

mů a hlavních chodů delikátní chuti. Výborně 

se hodí ke kuřeti, perličce nebo bažantu 

s lanýži, stejně jako k ovocným koláčkům, 

sněhovým pusinkám a zmrzlině.

•  Některé pokrmy se k šumivému vínu nehodí: 

zvěřina, maso s výraznými omáčkami, příliš 

kořeněná jídla. Nepodáváme saláty, a to 

zejména s dresingem obsahujícím ocet. Sekt 

si příliš nerozumí s výraznými sýry a také s de-

zerty obsahujícími kávu a hořkou čokoládu. 

Sladké sekty podáváme na závěr menu.

•  Sekt chladíme na 5–7 °C. Láhev má být při 

otevírání nakloněna v úhlu 45 stupňů. Při 

otevírání pevně uchopíme korek a zvolna 

otáčíme lahví. Sekt naléváme do vysokých 

sklenic, zvaných flétny, nebo do širokých 

šampaňských misek. Sklenky nikdy nepřed-

chlazujeme. Flétnu při nalévání držíme naklo-

něnou v ruce tak, aby nápoj stékal po stěně, 

šampaňské misky se při nalévání nedrží. 

•  Sekt naléváme jen do poloviny sklenky s ohle-

dem na pěnění. U kvalitního sektu je perlení 

dlouhé a vytváří provázky. Méně hodnotná 

vína ztrácejí perlivost krátce po nalití, dobré 

šampaňské perlí i mnoho hodin.

ŠAMPAŇSKÉ. NEJVYŠŠÍ 

POŽITEK PRO CHUŤOVÉ 

BUŇKY, NÁPOJ LÁSKY, 

VÍTĚZSTVÍ, VÝJIMEČNÝCH 

CHVIL. ŠAMPAŇSKÉ ZROZENÉ 

MIMO FRANCOUZSKOU 

CHAMPAGNE NAZÝVÁME 

SEKT. „MALÁ CHAMPAGNE“ 

SE ROZKLÁDÁ KOLEM 

MORAVSKÉHO KOBYLÍ A 

TAMĚJŠÍ SEKT PŘIJALI ZNALCI 

DO RODINY NEJLEPŠÍCH 

SEKTŮ SVĚTA. 

Sekt je vrchol 
vinařství

Podle zákona nesmí 

být fermentace kratší 

než devět měsíců, 

špičkové sekty „leží“ 

dva až tři roky

Když český průkopník 

poprvé vyvezl zbytky 

na kompost, ostatní 

vinaři se zhrozili. 

Taková škoda!
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Členství v Evropské unii rozšířilo vnitřní národní 

trh na celý jednotný evropský hospodářský 

prostor. Základní zásada svobody usazování 

podniků na vnitřním trhu EU, zakotvená ve 

Smlouvách o založení Evropských společenství, 

umožňuje ekonomickému subjektu (osobě nebo 

podniku) zakládat společnosti na území druhého 

členského státu (primární usazení) a vykonávat 

podnikatelskou činnost z tohoto státu na území 

jiného – ať už přímo, nebo prostřednictvím ob-

chodních zastoupení, poboček (organizačních 

složek) nebo dceřinných společností (sekundár-

ní usazení) bez toho, aby byl vystaven diskri-

minačním nebo omezujícím opatřením. Česká 

republika tuto svobodu garantuje v Obchodním 

zákoníku. Její občané jako občané EU mohou 

nyní zřizovat podniky v ostatních členských stá-

tech nebo podnikat na území České republiky 

prostřednictvím zahraniční právnické osoby, a to 

za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako 

prostřednictvím českých právnických osob.

Co to přináší pro podnikatele?

Díky tomu mohou mít občané ČR prospěch 

z konkurence právních systémů a podnikatel-

ských prostředí mezi jednotlivými členskými 

zeměmi EU. Při zakládání společností anebo 

změnách v nich již nejsou odkázáni na průtahy, 

komplikace a vysoké náklady způsobené čes-

kým právním řádem a českou byrokracií. Pod-

nikatelé tak mohou vybírat ze všech evropských 

typů společností a mohou si založit svoji společ-

nost v té zemi, kde se jim to zdá nejsmyslupl-

nější. Podívejme se na konkrétní případ. Česká 

firma podnikající například v oblasti stavebnictví 

může založit svou mateřskou společnost jako 

řádnou britskou „limited společnost“ a v ČR 

podnikat prostřednictvím své organizační složky. 

Proč zrovna britskou limited? Protože je levná, 

rychle založitelná a flexibilní. Není tedy divu, že 

například v Německu je již každá čtvrtá zaregis-

trovaná společnost právě „limited“. Svoji oblibu 

mezi podnikateli si „limited“ stále častěji získává 

také v Rakousku, na Slovensku ale i v Čechách 

či ostatních členských státech EU.

Jak založit organizační složku

Organizační složka (OS) je standardní právnická 

osoba, která má stejná práva a povinnosti jako 

jakákoliv česká právnická osoba s výjimkou 

jednoduššího vzniku/zániku a výhodnějšího 

zdanění. Organizační složka podniku zahraniční 

osoby je samostatně fungující, majetkově od-

dělená část podniku, která je místně odloučená 

od zahraniční právnické osoby. Ve vztahu k třetí 

straně (právní požadavky a nároky) je podrobe-

na platnému zákonodárství země původu. OS 

se zapisuje do českého obchodního rejstříku 

a má české IČO. V Obchodním rejstříku nemá 

OS zapsaného vlastníka, ale zřizovatele, kterým 

je zahraniční právnická osoba. Vlastník společ-

nosti je tak anonymní. OS vzniká rozhodnutím 

společnosti a jako součást zahraniční společ-

nosti nemá zakladatelskou listinu, základní ka-

pitál ani jednatele. Obchodní jméno je identické 

se jménem zahraniční osoby s dodatkem, že se 

jedná o organizační složku.

Řídící orgány organizační složky

Ředitelé řídí činnost OS a jednají jejím jménem. 

Funkce ředitelů neomezuje české právo, a pro-

to mohou společnost řídit i osoby, které nejsou 

přípustné jako jednatelé české právnické osoby. 

Vedoucí OS je místní zástupce společnosti 

v ČR. Nemá rozhodovací pravomoc, proto-

že není statutárním orgánem. Na vedoucího 

nejsou kladeny požadavky jako na statutární 

orgán české právnické osoby (beztrestnost 

apod.). Ze své pozice může zastupovat jen OS, 

avšak nemůže jednat jménem celé společnos-

ti. Vedoucím může být jen fyzická osoba bez 

ohledu na státní příslušnost a bydliště. Jedna 

fyzická osoba může být zároveň statutárním 

orgánem zahraniční společnosti i vedoucím 

organizační složky.

Organizační složka a daňové úspory

Účetnictví a účetní uzávěrku OS provede český 

účetní podle českých pravidel pro právnické 

osoby. Nad rámec běžných pravidel lze při 

výpočtu zisků OS odečíst náklady mateřské 

společnosti vynaložené na podporu OS, včetně 

nákladů na řízení a správu, nebo lze zisky, které 

připadnou OS, stanovit na základě rozdělení 

celkového zisku společnosti mezi ústředí a OS. 

Nezdaněný zisk tak může být částečně transfe-

rován do zahraničí. Do zahraničí lze transferovat 

i zdaněný zisk.

Michal Ruml

Vládní reforma
leasingu příliš nepřeje

VLÁDOU NAVRŽENÁ REFORMA PŘINESE OD PŘÍŠTÍHO ROKU CELOU ŘADU 

ZMĚN, JEŽ SE PROMÍTNOU DO MNOHA OBLASTÍ. VÝZNAMNÝMI ZMĚNAMI 

PROJDE I SEKTOR LEASINGU, A NUTNO ŘÍCI, ŽE ANI PODNIKATELÉ, ANI 

LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNAMI PŘÍLIŠ NADŠENÍ NEJSOU. 

Nejvýznamnější ale zároveň i nejvíce kritizovanou 

změnou je sjednocení minimální doby leasingu 

s dobou odepisování pro daňové účely. 

•  V současném zákoně O daních z příjmů je 

v § 24, odst. 4, uvedeno: Nájemné u finančního 

pronájmu s následnou koupí najatého hmotné-

ho majetku, který lze dle zákona odepisovat, 

se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že 

doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % 

stanovené doby odepisování uvedené v § 30, 

nejméně však tři roky. U nemovitostí musí doba 

nájmu trvat nejméně 8 let. 

•  Od nového roku však platí toto znění: Nájemné 

u finančního pronájmu s následnou koupí 

najatého hmotného majetku, který lze podle 

tohoto zákona odpisovat, snížené o částku 

uvedenou v § 25 odst. 1, písm. zm, se uznává 

jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu 

hmotného movitého majetku trvá nejméně 

minimální dobu odpisování uvedenou v § 30, 

odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat 

nejméně 30 let. 

Nevýhodný leasing nemovitostí 

Z výše zmíněných citací zákona jednoznačně 

vyplývá, že u nemovitostí se minimální doba lea-

singu prodlouží o 22 let, což leasing nemovitostí 

oproti současnému stavu značně znevýhodní. 

Jednou z největších daňových výhod leasingu 

byl totiž fakt, že díky němu mohly firmy daňově 

uplatnit své náklady podstatně rychleji než při 

nákupu majetku, například za hotovost či na 

úvěr. Tato výhoda nyní padá a řada odborníků 

na leasingový trh dokonce vyjadřuje názor, že 

tento typ leasingu ztratí smysl. S tímto tvrzením 

se dá určitě polemizovat, leasing nemovitostí totiž 

firmami není vyhledáván jen kvůli svým daňo-

vým výhodám. Ale i díky jeho rychlosti a relativní 

jednoduchosti, když například oproti bankov-

nímu úvěru za něj není nutné ručit. Leasingové 

společnosti svým klientům také dokáží nabídnout 

zajímavé doplňkové služby – jako například po-

jištění a podobně. Nicméně faktem je, že daňová 

výhoda leasingu nemovitostí je definitivně pryč 

a lze tak předpokládat snížení poptávky po tomto 

druhu financování. Výhodnější nyní bude z daňo-

vého pohledu spíše leasing operativní.

Minimální doba leasingu se prodlouží i u auto-

mobilů. U finančního leasingu dojde od no-

vého roku také k prodloužení minimální doby 

leasingu na dobu shodnou s délkou odepisování 

u automobilů, strojů a zařízení, zde už ovšem 

zvýšení minimální doby není tak výrazné jako 

u nemovitostí. Konkrétně u osobních, užitkových 

a nákladních automobilů bude minimální doba 

trvání leasingové smlouvy prodloužena ze 3 na 5 

let. U leasingu strojů a zařízení dojde k prodlou-

žení ze 3 na 5 let (II. odpisová skupina), resp. ze 3 

na 10 let (III. odpisová skupina). Další změnou je 

ustanovení, podle kterého z celkového souboru 

ročních leasingových splátek přesahujícího 1 mili-

on korun nebude 1 % daňově uznatelné. Přehled 

důležitých změn týkajících se leasingu naleznete 

v tabulce níže. Omezení týkající se finančních 

nákladů se budou vztahovat na leasingové 

splátky zaplacené na základě smluv uzavřených 

či pozměněných po 31. prosinci 2007.

mr

Náš FinTrik Finanční leasing s odložením splátek 

ČSOB Leasing, který je jedničkou na našem 

leasingovém trhu, spustil od počátku listopadu 

akční produkt – finanční leasing s odložením 

splátek na financování pořízení vozidel, strojů 

i zařízení. ČSOB Leasing tímto produktem 

vychází vstříc zákazníkům, kteří plánují pořízení 

majetku formou finančního leasingu, a je pro 

ně důležité využít možnost umoření nákladů 

spojených s pořízením majetku v době kratší, 

než je doba odpisování, což umožňuje ještě do 

konce roku stávající legislativa.

Akční produkt je určen především zákazníkům 

podnikatelům, kteří si potřebují do konce roku 

pořídit osobní, užitkový nebo nákladní auto-

mobil, stroj, zařízení či technologii, chtějí využít 

ještě současných daňových výhod finančního 

leasingu, tedy zrychleného leasingového 

odpisování a kratší doby financování a zároveň 

chtějí začít splácet svůj leasing až v příštím 

roce. Využijí tak stávajících daňových výhod 

leasingu s trváním smlouvy již od 36 měsíců, 

při zrychleném leasingovém odepisování 

a zároveň již také využijí snížené sazby daně 

z příjmu účinné od příštího roku.

TIP NA KNIHU: Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout
Nikdo není neomylný, ani manažeři. Právě oni stojí často před důležitými a strategickými rozhodnutími, která mohou ovlivnit chod celého podniku. Přestože chybám se nelze zcela vyhnout, mnohé z nich mů-žeme úspěšně eliminovat, nebo jim lze předcházet. Jaké chyby dělají manažeři nejčastěji a které jsou nejzávažnější? Jak tyto chyby působí na firmu, zaměstnan-ce a ostatní spolupracovníky? Jak ma-nažerské chyby efektivně řešit a jak se jich vyvarovat? Co může způsobit špatná organizace či firemní kultura? To vše se dozvíte v této praktické a srozumitelné příručce.

TIP MĚSÍCE:

Microsoft Office 
PerformancePoint Server 

2007

Microsoft přišel na český trh s novým 

produktem Microsoft Office Performan-

cePoint Server 2007, který představuje 

další krok ve vývoji řešení pro oblast Bu-

siness Intelligence. Jde o ucelené řešení 

pro ty firmy, které potřebují lépe sledovat 

a analyzovat svá provozní data a obchod-

ní výsledky. Inovovaná podoba aplikace 

vycházející ze stávajících řešení umožňuje 

společnostem zvyšovat produktivitu, a to 

díky vylepšeným možnostem v oblasti 

monitoringu, analýzy a plánování obchod-

ních aktivit. Aplikace je vhodná nejen pro 

menší společnosti s desítkami za-

městnanců, ale vyhoví i náročným 

požadavkům velkých společností.

TIP NA FIRMU: 

Atlantik FT

Společnost Atlantik FT patří mezi nejvý-

znamnější hráče v oblasti investování a je 

nejúspěšnějším tuzemským nebankov-

ním obchodníkem s cennými papíry. 

Za prvních osm měsíců letošního roku 

zaznamenal Atlantik FT čistý zisk 153 

milionů korun, což v meziročním srovnání 

představuje nárůst o 15 procent. O stabi-

litě a důvěryhodnosti svědčí i nárůst počtu 

nových klientů, který se meziročně zvýšil 

o 300 procent.  Finanční skupina Atlantik 

v posledních týdnech výrazně rozšířila 

nabídku svých aktiv a nabízí českým 

investorům možnost vstoupit na 

komoditní trhy. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

V Obchodním rejstříku 

nemá OS zapsaného 

vlastníka, ale zřizovate-

le, kterým je zahraniční 

právnická osoba

Podnikáte v EU? 
Ušetřete na daních!

SVOBODA USAZOVÁNÍ PODNIKŮ NA VNITŘNÍM TRHU EU UMOŽŇUJE 

PODNIKATELŮM ZAKLÁDAT SPOLEČNOSTI NA ÚZEMÍ DRUHÉHO 

ČLENSKÉHO STÁTU, A PŘITOM VYKONÁVAT PODNIKATELSKOU 

ČINNOST Z TOHOTO STÁTU NA ÚZEMÍ JINÉHO PROSTŘEDNICTVÍM 

ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK TAM UMÍSTĚNÝCH. 

ZMĚNY, KTERÉ REFORMA PŘINESLA V OBLASTI FINANČNÍHO LEASINGU

SOUČASNÁ ÚPRAVA NAVRHOVANÁ ÚPRAVA

Minimální doba trvání leasingu se musí rovnat alespoň 

20 % doby odepisování pro daňové účely nebo období 

tří (u nemovitostí osmi) let, přičemž se z těchto dvou 

časových úseků použije ten, který je delší.

Minimální doba trvání leasingu je shodná s dobou 

odepisování pro daňové účely (u nemovitostí alespoň 

30 let).

Veškeré leasingové splátky jsou daňově uznatelné. Daňově neuznatelné jsou náklady rovnající se jednorázové 

částce, která se vypočte jako 1 % leasingových splátek.

Srážková daň ve výši 1 % na leasingové splátky zapla-

cené do zahraničí.

Srážková daň ve výši 5 % na leasingové splátky zapla-

cené do zahraničí.

Poskytovatel leasingu může použít zvláštní leasingové 

odepisování.

Zvláštní leasingové odepisování bylo zrušeno.
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Jak řešit 
přechodný 
nedostatek 
peněz?

PENÍZE NA ÚČTU DOŠLY A K NEJBLIŽŠÍ VÝPLATĚ 

JE DALEKO. URČITĚ NEPŘÍJEMNÁ, OVŠEM NIKOLIV 

NEŘEŠITELNÁ SITUACE. MOŽNOSTÍ, JAK VYŘEŠIT 

PŘECHODNÝ NEDOSTATEK PENĚZ, JE HNED 

NĚKOLIK. JEDNU Z NICH NABÍZÍ I KONTOKORENTNÍ 

ÚVĚR. JAK JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT?

OSOBNÍ FINANCE

V případě kontokorentu jde o krátkodobý 

úvěr, který banka poskytuje k běžnému účtu, 

a který umožňuje klientovi, tj. majiteli účtu, 

čerpat finanční prostředky nad rámec jeho 

peněžního zůstatku. Úvěr může být poskyt-

nut buďto na dobu určitou, nebo se může 

neustále automaticky obnovovat, tzn. jakmile 

půjčku splatíte a váš zůstatek se přehoupne 

do plusu, můžete využít možnosti revolvingu 

a opět se dostat do minusu. Kontokorent 

je poskytován jako doplněk k běžnému 

účtu. Peníze jsou čerpány přímo z běžného 

účtu a účel jejich použití je čistě na vás, ať 

už vybíráte z bankomatu, nebo platíte za 

zboží či služby u obchodníka. Banka určuje 

limitní částku, do které můžete ze svého účtu 

čerpat. Pokud hranici překročíte, počítejte 

s podstatně vyšším úrokem. 

Jak kontokorent získat a na co jej použít?

Pokud chcete využívat kontokorentní úvěr, 

nejprve si o něj musíte zažádat. Pak už stačí 

splnit několik podmínek, aby vám banka úvěr 

přidělila. Tou základní je vedení běžného účtu 

u bankovního ústavu. Některé banky vyžadují 

určitý průměrný zůstatek na účtu, u vyšších 

limitů je třeba předložit bance doklad o příj mu. 

Kontokorent není účelově vázán, lze ho tedy 

využít na cokoliv. Nejčastěji jej lidé využívají 

k nákupu dovolených, elektroniky či spotřeb-

ního zboží, ale velice často slouží jen jako 

finanční rezerva, kdy rodinný rozpočet je vy-

čerpán a do nejbližší výplaty ještě nějaký ten 

den zbývá. V těchto případech je kontoko-

rentní úvěr využíván k nákupu věcí každodenní 

spotřeby. Slouží tedy k překlenutí období, kdy 

člověk či domácnost nemá z různých důvodů 

dostatek vlastních prostředků.

Kolik stojí kontokorentní úvěr?

Výši kontokorentu stanovují banky, obvykle jde 

o jedno až trojnásobek měsíčního příjmu ža-

datele. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá 

z čerpané částky, a to až do doby, než je tato 

částka zaplacena. Pokud tedy kontokorent 

nevyužíváte, žádné úroky bance neplatíte. 

V současnosti se úrokové sazby u těchto 

úvěrů pohybují od 12 do 18 % za rok a mezi 

jednotlivými bankami můžeme najít poměrně 

výrazné rozdíly. Pozor na přečerpání limitu 

kontokorentního úvěru. Pokud překročíte 

hranici sjednaného kontokorentu, banka vám 

může naúčtovat úroky z úvěru ve výši mezi 

25 až 30 % z přečerpané částky. Banky mají 

stanovenou lhůtu, do které musíte přečerpání 

uhradit. Pokud tak neučiníte, může banka 

začít částku vymáhat soudně. Podobným 

způsobem jako kontokorent funguje i kreditní 

karta, která má jednu nespornou výhodu 

v podobě bezúročného období. Ideální je poří-

dit si oba produkty a začít je kombinovat.

Lukáš Buřík

Výše kontokorentu je obvykle jedno až 

trojnásobek měsíčního příjmu žadatele

ÚROKOVÉ SAZBY 
KONTOKORENTNÍCH ÚVĚRŮ

NÁZEV BANKY ÚROKOVÁ 

SAZBA

GE Money bank 17,90 %

BAWAG Bank CZ 13,90 %

Česká spořitelna 15,90 %

ČSOB 13,90 %

eBanka 13,00 %

Komerční banka 16,00 %

Poštovní spořitelna 12,00 %

Raiffeisenbank 17,90 %

UniCredit Bank 12,00 %

Volksbank 11,75 %

Zdroj: www.finance.cz

OSOBNÍ FINANCE

VLASTNÍTE KREDITNÍ 

KARTU? NEBO 

MÁTE SJEDNANÝ 

KONTOKORENTNÍ 

ÚVĚR? A PROČ SI 

NEPOŘÍDIT OBOJE?! 

Kontokorentní úvěr a kreditní karta. Dvojice 

úvěrových nástrojů umožňující čerpání finanč-

ních prostředků okamžitě a opakovaně. Použít 

je můžete prakticky na cokoliv. Navíc se tyto 

produkty mohou vzájemně doplňovat. 

Karta + kontokorent = výhodná půjčka

Kombinace úvěrových produktů vyžaduje 

určité znalosti, ale na oplátku vám při správ-

ném užívání může přinést snížení celkových 

nákladů na půjčku. Jak tedy efektivně kombi-

novat kontokorent s kreditní kartou? Možnost 

jít do minusu, tj. přečerpat účet, je nabízena 

k většině běžných účtů. Využít kontokorentu 

a čerpat prostředky lze kdykoliv, jeho výše 

je limitována a stanovena tzv. úvěrovým 

rámcem. Podobné parametry má i kreditní 

karta. Oba úvěrové produkty jsou nabízeny 

jako doplňková služba k běžným účtům, 

oba umožňují okamžitou půjčku. Zásadní 

odlišnost kreditních karet je v tzv. bezúroč-

ném období, díky kterému si můžete půjčit na 

určitou dobu, aniž byste museli platit úroky. 

Pokud tedy splatíte celý úvěr do určeného 

časového limitu, který se pohybuje kolem 

45 – 55 dní, nezaplatíte ani korunu navíc. 

A právě bezúročné období umožňuje efektivní 

kombinaci s kontokorentním úvěrem. Pokud 

překročíte bezúročné období, banka si naúč-

tuje odpovídající úroky. Ty jsou uváděny jiným 

způsobem, než je zvykem u jiných úvěrů, 

a to měsíčně (p. m.). Rozpětí je dosti vysoké, 

lze získat sazbu 0, 9 % p. m., ale stejně tak 

i 2,5 % p. m. Vynásobením dvanácti se dos-

taneme na roční úrok od 11 do 30 %.

Proč a jak kombinovat?

Důvodů, proč člověka napadne zkombi-

novat kontokorent s kreditní kartou, může 

být hned několik. Všechny však zastřešuje 

stejná pohnutka, a to půjčovat si co nejlevněji 

a minimalizovat tak náklady na půjčku. Jak, 

to si ukážeme na zjednodušeném příkladu 

vycházejícím z praxe.

Příklad:

Klient, který využívá kontokorent i kreditní 

kartu, si chce pořídit zboží v hodnotě 10 000 

korun. Kreditní kartu má vedenou u své 

banky první rok v ceně účtu, kontokorent je 

zdarma. Vzhledem k bezúročnému období 

se mu vyplatí za zboží zaplatit kreditní kartou, 

při placení kreditkou jsou navíc v některých 

případech nabízeny i menší slevy z ceny zboží 

(např. 2 % z ceny zboží dolů). Když se přiblíží 

konec bezúročného období, modelový jedinec 

zjistí, že nemá dostatek volných finančních 

prostředků na splacení půjčky. Musí se tedy 

rozhodnout, jestli zaplatit úrok z úvěru kreditní 

karty nebo zaplatit půjčku jednorázově z kon-

tokorentu a zaplatit úrok z něj. Klient předpo-

kládá, že prostředky splatí do 2 měsíců od 

konce bezúročného období.

Výše půjčky: 10 000 Kč
Úročení kreditní karty: 1,9 % p. m., tj. 22,8 % p. a.
Úročení kontokorentu 15,0 % p. a.
Splatnost: 110 dní

TYP PŮJČKY NÁKLADY

Úrokové náklady při využití 

samotného kontokorentu 
510 Kč

Úrokové náklady při využití 

samotné kreditní karty (50 dní 

bez úroku)

384 Kč

Úrokové náklady při využití 50 

dní na kreditní kartě a následně 

kontokorentu

252 Kč

Vzhledem k tomu, že při přepočtení úroku 

z kreditní karty na roční úročení dostaneme 

sazbu 22,8 %, nejefektivnější je využití konto-

korentu. Na úrocích klient zaplatí po splacení 

252 Kč (50 dní na kreditní bezúročné období, 

zbývajících 60 dní na kontokorent). 

Chytrému napověz

Pokud často využíváte kontokorentní úvěr, je 

vhodné o kreditní kartě uvažovat. Náš mode-

lový příklad bral v úvahu kreditku bez poplatku 

za vedení. V praxi u většiny bank za kreditní 

kartu zaplatíte kolem 200 - 500 korun ročně.

Z předchozí tabulky je zřejmé, že při využití 

bezúročného období ušetříte oproti samot-

nému kontokorentu 258 Kč. Jestliže roční 

poplatek za kreditní kartu bude např. 400 Kč, 

její pořízení a kombinace se nevyplatí. Pokud 

ovšem využíváte kontokorent opakovaně 

během roku, kreditka se vám i přes čtyřsetko-

runový poplatek vyplatí. Obecně platí, že čím 

nižší je úrok u kreditní karty a naopak čím vyš-

ší u kontokorentu, tím nižší je úspora nákladů 

a efektivita kombinace úvěrových produktů 

klesá.             lb

Zkombinujte 
kontokorent 
s kreditní kartou!

Pokud často využíváte 

kontokorentní úvěr, je 

vhodné o kreditní kartě 

uvažovat
F
o
to

: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m



str. 40

OSOBNÍ FINANCE

Právě investice do komodit je ve světě stále 

žádanější, o čemž svědčí rostoucí objemy 

investic. Rekordním objemům nahrává i vývoj 

na světových komoditních trzích, když během 

letošního roku mnohé komodity překonaly svá 

mnohaletá maxima.

Moderní forma investování

Investice do komodit mohou přinést zajímavé 

zhodnocení, navíc přispívají k efektivní diverzi-

fikaci. Komoditní výnos je totiž ovlivněn jinými 

faktory než u ostatních cen aktiv. Proto se 

komodity stávají nedílnou součástí kvalitních 

investičních portfolií. Navíc komoditní trhy 

mají tendenci k růstu v obdobích rostoucí in-

flace, čímž chrání reálnou hodnotu investice. 

Ten, kdo chce investovat do komodit, nemusí 

hned nakupovat přímo zlaté cihly, tuny obilí 

či hektolitry pomerančového koncentrátu. 

Existuje totiž řada investičních nástrojů, které 

jsou přímo vázány na vývoj cen komoditního 

indexu, skupiny komodit nebo pouze vybra-

nou surovinu.

Certifikáty

Jednou z možností, jak nepřímo investovat 

do některé z několika desítek komodit, nabízí 

certifikáty. Ať už očekáváte vzestup nebo 

naopak pokles ceny některé komodity, můžete 

nakoupit takový certifikát, který vám umožní 

participovat na vývoji ceny. Hodnota certifikátu 

je odvozena z hodnoty příslušného podklado-

vého aktiva, v tomto případě konkrétní komo-

dity. Jednou z nesporných výhod certifikátů 

je jejich likvidita, investor může v jakémkoliv 

okamžiku certifikát koupit či odprodat. Díky 

tomu můžete komoditní investici zhodnotit 

za pár dnů či několik měsíců. Stačí správně 

odhadnout směr a načasování obchodu.

lb

Lukáš Buřík, www.finance.cz 

Současná nestabilita finančních trhů, 

problémy největší ekonomiky světa 

a snižování významu dolaru jako rezervní 

měny, stejně jako výborná kondice 

švýcarské ekonomiky a politická neutralita 

činí ze švýcarského franku jednu 

z nejstabilnějších měnových investic. 

Švýcarská ekonomika je založená na 

poskytování služeb s vysokou přidanou 

hodnotou. A právě díky tomuto faktoru se 

země helvétského kříže těší neochvějné 

důvěře v další hospodářský růst malé 

země pod Alpami. Stejnou pozici má 

i tamní měna. Švýcarský frank od začátku 

minulého roku prudce posiluje a zatím nic 

nenaznačuje tomu, že by se situace měla 

změnit. Důvodů pro další posilování měny 

je hned několik. Těmi nejzásadnějšími 

je především nestabilita na světových 

finančních trzích, která není pro  investory 

příliš optimistickou zprávou. Problémy 

na hypotečním trhu v USA, které vyústily 

v prasknutí nemovitostní bubliny, se 

podepsaly na vývoji na světových 

trzích. Klesající ceny akcií, dluhopisů 

i amerického dolaru přinutily řadu 

investorů podívat se po bezpečnějších 

aktivech, což nahrává právě švýcarskému 

franku. Navíc Švýcarsko se může 

pochlubit dobrými makroekonomickými 

výsledky. Nezaměstnanost se v říjnu 

snížila na svá pětiletá minima (2,7 %), 

maloobchodní prodeje rostou a stoupá 

poptávka po jeho produktech. Vysoká 

poptávka po švýcarském zboží a službách 

způsobuje přebytek obchodní bilance, 

což má příznivý vliv na kurz franku. Tomu 

může pomoci i oslabení důvěry v americký 

dolar, kdy některé centrální banky 

začínají dávat přednost bezpečnějším 

a stabilnějším měnám. Přestože zatím 

není jasné, která měna to opravdu bude, 

švýcarský frank by mohl 

být jedním z horkých 

kandidátů a mohl by 

odkrojit pořádný kus 

z rezervního koláče. 

Švýcarský frank je 

tak připraven na další 

zhodnocování.

Lukáš Buřík

Náš tip
Tip na výhodnou 

investici: 
švýcarský frank

Investice do komodit mohou přinést zajímavé 

zhodnocení, přispívají i k efektivní diverzifikaci

Komoditní certifikáty 
rozšiřují možnosti 
investování 

EXISTUJE ŘADA MOŽNOSTÍ, JAK ZHODNOTIT SVÉ PENÍZE. 

ROZHODNUTÍ O TOM, KAM VLOŽIT VOLNÉ FINANČNÍ 

PROSTŘEDKY, NENÍ JEDNODUCHÉ. V ÚVAHU PŘIPADAJÍ 

NEJEN FONDY, AKCIE, DLUHOPISY ČI JINÉ NÁSTROJE 

KAPITÁLOVÉHO TRHU, ALE ZAJÍMAVOU MOŽNOST PRO 

INVESTOVÁNÍ NABÍZEJÍ I KOMODITNÍ TRHY. 

Modul Vzory ASPI vám přináší

• kompletní zajištění vzorů smluv, podání 
a dalších dokumentů

• zastoupeny všechny obory práva

• zpracováno renomovanými odborníky 
na danou právní oblast

• výstižný komentář, pojmové znaky, 
náležitosti, specifika a poznámky 
ke každému vzoru

• alternativy či varianty řešení
jednotlivých vzorů

• rychlé vyhledávání vzorů příslušných 
k danému právnímu předpisu

• rychlou orientaci v textu pomocí rejstříku

• jednoduchý převod všech vzorů 
do textového editoru

Podrobné informace získáte na http://vzory.aspi.cz nebo u našich 
obchodních reprezentantů.

ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,
tel.: 246 040 400, email: obchod@aspi.cz, http://uzivatel.aspi.cz.

Předpisy EU & judikatura ESD I VZORY I MuniASPI I Bibliografie I Usnesení vlády ČR I Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR I Kalkulačky I Stejnopis ASPI

MODULY SYSTÉMU ASPI

• modul systému právních 
informací ASPI

• vzory smluv, podání a dalších 
dokumentů ze všech oborů práva

• aktualizováno při každé změně 
legislativy

Vzory ASPI

Modul Vzory ASPI aktuálně obsahuje více 
než 2 650 vzorů. Nové vzory jsou průběžně 
doplňovány!

Vzory_A4_4colors.indd 1 19/10/07 09:15:05
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Neviditelný, přesto 
velmi důležitý 
společník Tiché společenství je 

nikoli neznámá, ale 

stále ještě poněkud 

tajemstvím zahalená 

forma podnikání. 

Jeho hlavním rysem 

je „neviditelnost“ 

společníka. Ten obvykle 

vloží nějaký vklad do 

společnosti, a poté 

čerpá svůj zisk. Proč 

volit tiché společenství, 

k čemu je dobré a v čem 

je kontroverzní, se 

dozvíte na následujících 

stránkách.

Chci podnikat,
ale ať o tom nikdo neví...

Pojmy podnikání a tiché společenství jdou 

ruku v ruce, neboť tiché společenství je 

právě formou podnikání. Jak již název tohoto 

právního institutu napovídá, o jeho užití bude 

uvažovat zejména ten, kdo se sám nechce 

aktivně zapojovat do podnikání, nebo ten, kdo 

nechce, aby se o jeho zapojení do podnikání 

nějakého jiného podnikatele vědělo.

Neviditelný společník 

Smlouvou o tichém společenství se tichý 

společník zavazuje  poskytnout podnikateli 

určitý vklad a podnikatel se zavazuje k placení 

části svého čistého zisku z podnikání tichému 

společníkovi. Předmětem vkladu může být 

jakákoliv majetková hodnota využitelná při 

podnikání – finanční částka, věc či právo (např. 

licenční či nájemní). Nestanoví-li smlouva jinak, 

pak, je-li vkladem movitá věc, stává se podni-

katel převzetím věci jejím vlastníkem. Navenek 

platí ten právní režim, že práva a povinnosti 

vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze 

podnikateli, tichému společníkovi nikoliv. Z to-

ho plyne, že tichý společník je vůči obchodním 

partnerům podnikatele společníkem „nevidi-

telným“. Tichý společník je pasivním účastní-

kem podnikání podnikatele – nemůže je nijak 

ovlivňovat (pokud se tak výslovně nedohod-

nou), pouze pasivně vyčkává výsledků tohoto 

podnikání. Jeho oprávnění směrem k podnika-

teli jsou vesměs pouze kontrolní.

Nutná písemná forma

Zákon vyžaduje pro tento smluvní typ písemnou 

formu. Zákon rovněž v několika bodech zasahuje 

do smluvní volnosti partnerů, když některé povin-

nosti upravuje tzv. kogentně – tedy bez možnosti 

se od nich ve smlouvě odchýlit. Jedním z těchto 

zákonem pevně stanovených prvků je povinně 

stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku 

i na ztrátě podnikatele. Pro určení podílu tichého 

společníka na výsledku podnikání je rozhodná 

účetní závěrka. Od jejího přijetí se rovněž odvíjí 

splatnost podílu na zisku. Za tím účelem dává 

zákon tichému společníkovi právo nahlížet do ob-

chodních dokladů a účetních záznamů podnika-

tele a právo požadovat stejnopis účetní závěrky.

Jak zaniká tiché společenství

Podnikatelským výsledkem v příslušném roce 

samozřejmě může být ztráta – ta samozřejmě 

dopadá i na tichého společníka. O podíl na 

ztrátě se zkracuje vklad tichého společníka, 

naopak o podíl na zisku v dalších letech se 

snížený vklad zvyšuje a nárok na podíl na zisku 

vzniká tichému společníkovi až po dosažení 

původní výše vkladu. Dosáhne-li podíl tichého 

společníka na ztrátě výše jeho vkladu, tiché 

společenství zaniká. Tichý společník je chrá-

něn alespoň tak, že není povinen při podílu na 

ztrátě z podnikání svůj vklad doplňovat a na 

ztrátě se účastní jen do výše svého vkladu 

– neručí tedy svým dalším majetkem. 

Kromě výpovědi či uplynutím sjednané doby 

zaniká tiché společenství rovněž ukončením 

podnikání podnikatele či prohlášením kon-

kurzu na podnikatele či tichého společníka. 

Smlouvu o tichém společenství může zrušit 

i soud na návrh jednoho z partnerů, jsou-li pro 

to důležité důvody. Po ukončení tichého spo-

lečenství je podnikatel povinen vrátit tichému 

společníkovi jeho vklad zvýšený nebo snížený 

o jeho podíl na výsledku podnikání.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát

PRÁVO A DANĚ

PRÁVO A DANĚ

POJEM TICHÉ SPOLEČENSTVÍ BYL ZAVEDEN DO ČESKÉHO 

PRÁVNÍHO ŘÁDU OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM ÚČINNÝM OD 

1. 1. 1992. OBCHODNÍ ZÁKONÍK BYL VŮBEC REVOLUČNÍM 

POČINEM, KTERÝ KOMPLETNĚ NAHRADIL HOSPODÁŘSKÝ 

ZÁKONÍK A KTERÝM BYLO POPRVÉ PO REVOLUČNÍCH 

ZMĚNÁCH DEFINOVÁNO PODNIKÁNÍ JAKO TAKOVÉ. JEDNÁ 

SE SPÍŠE O ZNOVUZAVEDENÍ, PROTOŽE PRÁVNÍ ŘÁD PRVNÍ 

REPUBLIKY POJEM TICHÉHO SPOLEČENSTVÍ ROVNĚŽ ZNAL.

Tichý společník je 

pasivním účastníkem 

podnikání podnikatele 

– nemůže je nijak 

ovlivňovat
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INZERCE

INZERCE

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

SPOLEČNOST BETA BRNO, A.S. PŮSOBÍ 

JIŽ VÍC NEŽ 10 LET JAKO PORADENSKÁ FIRMA 

V ČESKÉ REPUBLICE. 

Chceme Vás krátce seznámit s historií a budoucí strategií této poradenské společnosti, s názory a pohledy vedení 

společnosti a jejích zaměstnanců, jakož i způsobem jejich práce jste se mohli průběžně seznamovat v předchozích 

číslech časopisu vždy na tomto místě. 

Historie poradenské společnosti byla zajímavá.

Společnost BETA Brno, a.s. se vyvíjela po dvou liniích – majetkově a profesně. Majet-

kově byla založena v roce 1991 jako investiční fond a zúčastnila se obou kol kupóno-

vé privatizace. V roce 1996 byl investiční fond transformován na klasickou akciovou 

společnost a došlo k propojení s profesní linií. Po linii profesní byla zahájena činnost 

v roce 1990, kdy ing. Jiří Gawel začal pracovat jako ekonomický a daňový poradce. 

V roce 1996 po převedení investičního fondu na klasickou akciovou společnost pře-

nesl všechny své zakázky do této společnosti. Postupem času se vlivem uspokojení 

potřeb zákazníků a dodržení povinnosti vyplývajících profesních zákonů a předpi-

sů odštěpila do samostatné společnosti s ručením omezeným auditorská činnost 

a poté do samostatné společnosti s ručením omezeným byly převedeny obslužné 

činnosti jako ekonomika, správa majetku, informatika apod.

V současné době seskupení společností BETA Brno tvoří společnosti:

• BETA Brno, a.s., • BETA Audit spol. s r.o., • BETA Produkt spol. s r.o. (obslužné 

činnosti), • CATHY GAWEL, v.o.s. (vzdělávání).

BETA Brno, a.s. se zabývá poradenskou činností v následujících oblastech:

• daně • účetnictví • ekonomické řízení firmy • fúze, oceňování a další operace 

s podnikem • informace pro podnikání.

Ve skupině společnosti pracuje nyní 15 zaměstnanců, z toho 12 poradců pracujících 

přímo v terénu u klientů. Organizační struktura je pružná, v rámci jednotlivých za-

kázek je stanovena zodpovědná osoba, kterou může být kterýkoli z poradců podle 

specializace, které v případě potřeby jsou přiděleni další poradci. Celou skupinu řídí 

představenstvo společnosti. 

Poradenství je v podstatě poskytování zpracovaných informací potřebných pro řízení 

či rozhodování o daných problémech v jednotlivých oblastech podnikání.

Poradenství, které poskytuje BETA Brno můžeme dělit na:

•  poradenství, u kterého je zájem klienta i samotné poradenství regulováno právním 

předpisem (auditorská činnost);

•  poradenství, u kterého je samotný způsob provádění do značné míry regulován práv-

ními předpisy (daňové poradenství, fúze, oceňování a další operace s podniky);

•  poradenství, které částečně využívá informace z právních předpisů (vzdělávání);

•  poradenství, u kterého je možné uplatnit nejnovější vědecké a praktické poznatky 

z oblasti ekonomiky, jež se aplikují na podmínky klienta. 

BETA Brno působí především v ČR, ve výjimečných případech působí pro klienty 

i mimo území ČR.

BETA Brno v současné době výrazně rozšiřuje sféru své působnosti, stále aktivnějí 

pracuje kancelář v Praze, která bude mít na starosti klienty v Praze a v Čechách. 

BETA Brno v následujícím roce plánuje další posílení týmu svých poradců o mladé 

a ambiociózní poradce, kteří v symbióze se současným zkušeným týmem chtějí po-

sunout poradenství do ještě lepší kvality a k ještě větší spokojenosti svých klientů.

BETA Brno připravuje pro rok 2008 nové produkty ve všech oblastech poradenství, 

ve kterých působí. Informace o těchto produktech se budou postupně objevovat na 

stránkách společnosti www.betabrno.cz

Ing. Jiří Gawel 

předseda představenstva, BETA Brno, a.s.

Náklady související s držbou cenného 

papíru 

U osvobozených příjmů z prodeje účastí 

v dceřiných společnostech nelze u mateřské 

společnosti daňově uplatnit nabývací cenu 

podílu nebo cenných papírů a náklady spojené 

s držbou, pokud byly v minulosti vylučovány jako 

nedaňové. Toto ustanovení v zákoně je pouze 

pro upřesnění, neboť i podle obecných principů 

zákona k osvobozeným příjmům nelze uplatnit 

žádné daňové výdaje. 

Zdanění poplatků a jiných příjmů u loterií

Od roku 2008 ze zavádí zdanění poplatků 

společnostem a firmám provozujícím loterie 

a sázkové hry. Do konce roku 2007 byly tyto 

příjmy osvobozeny (např. manipulační poplatky, 

poplatky v kasinech atd.) a tato výhoda je tedy 

od roku 2008 těmto společnostem odebrána.

Zlikvidované zásoby

Od roku 2008 bude možno provést likvidaci 

zásob a to tak, že náklady takto zaúčtované 

budou daňově uznatelné. Tato likvidace musí 

být však administrativně provázena, a to proto-

kolem, kde poplatník uvede důvody likvidace, 

způsob, čas a místo provedení likvidace, spe-

cifikaci předmětů likvidace a způsob naložení 

se zlikvidovanými předměty, a dále uvede 

pracovníky zodpovědné za provedení likvida-

ce. Likvidaci u léků, léčiv či potravinářských 

výrobků je možné provést pouze pokud doba 

použitelnosti těchto léků, léčiv či potravinář-

ských výrobků prošla a nelze je dle zvláštních 

právních předpisů uvádět dále do oběhu.

Leasing

V zákoně dochází od roku 2008 ke změně 

v posuzování daňově uznatelných nákladů na 

leasing. Leasing bude muset trvat od roku 2008 

minimálně po dobu, po kterou je majetek, který je 

předmětem leasingu, odepisován. Tzn. například 

u osobních automobilů pět let a u nemovitostí 

minimálně třicet let. Pryč jsou tedy časy, kdy bylo 

možno osobní automobil promítnout do daňo-

vých nákladů během tří let. Náklady na leasing 

jsou dále omezeny, a to tak, že se automaticky 

vylučuje 1% nákladů na leasing z daňově uznatel-

ných. Pokud však částka tohoto jednoho procen-

ta nedosahuje 1 000 000 Kč, náklady na leasing 

se považují za daňově uznatelné v plné výši. 

Pokud by 1% finančních nákladů na leasing činilo 

více než 1 000 000 Kč, za daňově neuznatelnou 

část se považuje celá částka, nikoli tedy pouze 

část přesahující 1 000 000 Kč. Na smlouvy, které 

jsou uzavřeny před 1. 1. 2008, se vztahuje znění 

starého zákona, tzn. včetně tříleté možnosti trvání 

leasingu. Prodloužení doby leasingu se týká až 

nových smluv uzavřených po 1. 1. 2008.

Požitky zaměstnanců

Od roku 2008 zákon přejímá princip, že 

v podstatě veškeré výdaje na sociální podmínky 

zaměstnanců jsou pro zaměstnavatele daňově 

účinné (kromě výslovně uvedených v zákoně) 

a zdanění se řeší na straně zaměstnance. Na 

základě tohoto principu jsou tyto požitky před-

mětem přidanění na straně zaměstnance. Zákon 

pochopitelně osvobozuje od přidanění některé 

tyto benefity poskytované zaměstnavatelem. 

Jedná se například o příspěvky na životní a pen-

zijní připojištění (celkový limit 24 000 Kč ročně), 

příspěvky na přechodné ubytování (limit 3500 

Kč měsíčně), cestovní náhrady v podnikatelské 

sféře (limitováno výší náhrad pro zaměstnance 

v nepodnikatelské sféře). Například svoz zaměst-

nanců do práce je u zaměstnavatele od roku 

2008 daňový výdaj v plné výši a bez omezení 

(jedná se např. o svoz automobily, taxislužbou 

To nejdůležitější 
z daňové 
reformy

PŘINÁŠÍME DOKONČENÍ INFORMACÍ 

TÝKAJÍCÍCH SE ZMĚN, KTERÉ 

PŘINESE TZV. REFORMNÍ BATOH. 

ŘADA Z NICH BUDE JEŠTĚ PRŮBĚŽNĚ 

UPŘESŇOVÁNA. 

Například svoz 

zaměstnanců do práce 

je u zaměstnavatele 

od roku 2008 daňový 

výdaj v plné výši a bez 

omezení

PRÁVO A DANĚ

PRÁVO A DANĚ

1. Lze z obchodního rejstříku či jiným 

způsobem poznat, že má společnost 

tichého společníka? 

Z obchodního rejstříku existenci tichého 

společníka podnikatele zjistit nelze. 

Obchodního partnera však nemusí existence 

tichého společníka podnikatele v podstatě 

zajímat, neboť vůči němu vystupuje vždy 

jen podnikatel sám. Přímo ze zákonné 

úpravy totiž plyne, že práva a povinnosti 

vůči obchodním partnerům vznikají pouze 

podnikateli a nikoliv tichému společníkovi. To 

neplatí pouze v případě, že jméno tichého 

společníka je obsaženo ve firmě podnikatele, 

nebo tichý společník obchodnímu partnerovi 

při jednání o uzavření smlouvy prohlásí, že 

podniká společně s podnikatelem.

2. Je tichý společník slučitelný 

s evropským právem, nebo je to „česká 

specialita“?

Zákonná úprava tichého společenství není 

výlučnou českou specialitou, lze ji nalézt 

v právním řádu mnoha zemí. Česká právní 

úprava není v rozporu s žádnou evropskou 

normou.

3. Kdy je vhodné formu tichého 

společenství využít?

Možnost využití právního instrumentu tichého 

společenství je dáno jeho úpravou – přichází 

do úvahy tam, kde se jeden subjekt (může jím 

být fyzická i právnická osoba) hodlá podílet 

na podnikání jiného, avšak nechce sám 

podnikat a sám být odpovědný obchodním 

partnerům. Tichý společník neručí za závazky 

podnikatele a neriskuje tedy svůj majetek 

(vyjma samotného vkladu). Pro podnikatele 

je tichý společník výhodný tím, že mu může 

přinést peníze na podnikání, které však na 

rozdíl od úvěru či půjčky v případě neúspěchu 

podnikání nemusí vracet, neboť o podíl 

na ztrátě se tichému společníkovi snižuje 

jeho vklad. Negativem pro podnikatele je 

skutečnost, že v případě úspěchu podnikání 

se mu o podíl tichého společníka krátí zisk. 

4. Jak se tiché společenství dokazuje 

– zvláště například v případě náhlého 

úmrtí jednatele společnosti?

Obchodní zákoník předepisuje u této smlouvy 

povinnou písemnou formu, a to pod sankcí 

neplatnosti. Tedy ústní smlouva o tichém 

společenství nemůže být vůbec uzavřena. 

Lze předpokládat, že jak podnikatel, tak tichý 

společník si ponechají alespoň po jednom 

vyhotovení vzájemné písemné smlouvy a tedy 

ani v případě úmrtí jednatele by neměl být 

problém existenci smlouvy prokázat.

PRÁVNÍK RADÍ
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atd.), avšak u zaměstnance není tento nepeněžní 

příjem osvobozen, tzn. přidaňuje se v plné výši. 

Dále zákon mění pohled na poskytování různých 

nepeněžních plnění ve formě rekreací a příspěv-

ků na sportovní a kulturní akce, které poskytuje 

zaměstnavatel svým zaměstnancům. Příspěvky 

na sportovní a kulturní akce jsou nedaňovými ná-

klady (ale osvobozenými od přidanění u zaměst-

nanců) stejně jako možnosti používat rekreační, 

zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní za-

řízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní 

zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24, 

odst. 2, písm. j) bodech 1 až 3, nebo poskytnutí 

rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance 

osvobozeno od daně podle § 6, odst. 9, písm. d).

Editační povinnost 

Do zákona jsou nově zavedeny instituty závaz-

ného posouzení. V praxi jich lze využít tak, že 

poplatník může podat správci daně dotaz, který 

správce daně poplatníkovi zodpoví a při případné 

daňové kontrole je touto svou odpovědí vázán. 

Tato editační povinnost se nově týká (I) způsobu 

rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit 

pouze ke zdanitelným příjmům, (II) posouzení 

poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem 

nemovitosti používané z části k podnikatelské 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo 

k pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které 

lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajiš-

tění a udržení příjmů, (III) posouzení skutečnosti, 

zda je zásah do majetku technickým zhod-

nocením a (IV) posouzení skutečnosti, zda se 

jedná o výdaje (náklady) vynaložené při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje. Žádost o závazné 

posouzení se podává místně příslušnému správci 

daně a poplatková povinnost činí 10 000 Kč. 

Žádost je třeba doložit všemi požadovanými 

důkazními prostředky, které jsou přesně určeny 

v zákoně. Pokud poplatník do žádosti uvede 

nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje a toto 

později vyjde najevo, k rozhodnutí správce daně, 

které bylo vydáno na základě těchto neúplných 

informací, se při daňové kontrole nebude přihlížet.

Přechodné ubytování zaměstnanců

Náklady na přechodné ubytování zaměst-

nanců, tedy například ubytování v ubytovně, 

nejsou od roku 2008 nijak omezeny v daňové 

uznatelnosti pro zaměstnavatele. Částka, která 

však přesahuje 3500 Kč za měsíc u jednoho 

zaměstnance, je ale zdanitelným příjmem za-

městnance a je třeba ji zaměstnanci spolu se 

mzdou zdanit jako příjem ze závislé činnosti.

Finanční náklady – úroky z půjček a úvěrů

Od roku 2008 dochází k významné změně 

v posuzování daňové uznatelnosti úroků 

z půjček a úvěrů. Pokud firma nebo pod-

nikatel zaplatí nespojené osobě za rok více 

než 1 000 000 Kč za úroky, poplatky bance, 

bankovní záruky atd., je třeba těmto finanč-

ním nákladům věnovat velkou pozornost. 

Limit 1 000 000 Kč se nevztahuje na finanční 

náklady placené spojeným osobám – tam je 

třeba být ve střehu neustále, ať je výše úroků 

jakákoliv. 

Od roku 2008 se za daňově neuznatelné 

považují finanční náklady, pokud (I) se vztahují 

k podřízeným dluhům, (II) finanční náklady 

jsou odvozeny, nebo je jejich výpočet a platba 

vázána na dosažený hospodářský výsledek, 

(III) úroková sazba přesahuje hodnotu PRIBOR 

plus 4 %, (IV) úhrn úvěrů a půjček přesahuje 

šestinásobek (nespojené osoby) nebo dvojná-

sobek (spojené osoby) výše vlastního kapitálu 

dlužníka. Ze znění zákona není možno dovodit 

přesnou metodiku výpočtu těchto neuznatel-

ných úroků a je třeba vyčkat na závěry Koordi-

načního výboru ministerstva financí a Komory 

daňových poradců ČR. K tomuto ustanovení 

se váže přechodné ustanovení a ke každé 

smlouvě o úvěru a půjčce je třeba přistupovat 

individuálně dle data jejího sjednání, uzavře-

ných dodatků atp.

Náklady z titulu finančního leasingu

Nově přidané ustanovení v zákoně zakazuje 

uplatnit do daňových výdajů náklady z titulu 

finančního leasingu a to ve výši 1 % z úhrnu 

nájemného za zdaňovací období. Zároveň zá-

kon uděluje výjimku pro náklady z leasingu do 

výše 1 000 000 Kč, které, pokud nepřesáhnou 

tuto částku, jsou plně daňově uznatelné. Při 

posuzování daňových nákladů na leasing je 

tedy třeba postupovat tak, že nejprve posou-

díme celkové náklady na leasingy za zdaňova-

cí období, vypočteme částku rovnající se 1% 

a pokud tato částka přesáhne 1 000 000 Kč, 

částka rovnající se 1% z úhrnu leasingového 

nájemného je daňově neuznatelným nákla-

dem. Fakticky se tedy toto ustanovení týká 

pouze firem, které mají náklady na leasing vyš-

ší než 100 000 000 Kč za zdaňovací období.

Odpisy majetku

V oblasti odpisů je největší změnou zrušení 

odpisové skupiny 1a, ve které byly zahrnuty 

osobní automobily. Automobily jsou od roku 

2008 zahrnuty do odpisové skupiny 2 a odepi-

sují se pět let. Toto přeřazení platí i pro automo-

bily pořízené do konce roku 2007, u kterých je 

nutné změnit odpisovou skupinu. Zároveň byla 

zrušena hodnotová hranice pro vstupní cenu 

pro osobní automobily (do konce roku 2007 

nebylo možno daňově odepsat cenu osobního 

automobilu přesahující 1 500 000 Kč).

Slevy na dani

Změna slev na dani reaguje zejména na zavedení 

jednotné sazby daně pro fyzické osoby ve výši 

15 %. Od roku 2008 se vypočtená daň snižuje 

a sleva na dani činí: 24 840 Kč na poplatníka, 

24 840 Kč na vyživovanou manželku/manžela, 

2 520 Kč v případě částečně invalidního poplat-

níka, 5040 Kč v případě plně invalidního poplat-

níka, 16 140 Kč v případě poplatníka, který je 

držitelem průkazu ZTP-P, 4020 Kč u studujícího 

poplatníka, 10 680 Kč na dítě. U slevy na dítě je 

jakožto u jediné slevy možno „jít do minusu“ až 

do výše 52 200 Kč, tzn. že finanční úřad vyplatí 

poplatníkovi tzv. daňový bonus.

Zvláštní sazba daně

Sazba srážkové daně, která do konce roku 

2007 činila 25 %, byla snížena od roku 2008 

na 15 %. Sazba srážkové daně, která do 

konce roku 2007 činila 10 %, byla zvýšena 

od roku 2008 na 15 %. Sazba srážkové daně 

u plateb z titulu finančního pronájmu byla 

zvýšena z 1% na 5 %.

Daňová ztráta

V daňovém zákoně byl kompletně změněn 

§ 38, který limituje možnosti odečtu daňové 

ztráty. Do zákona byl doplněn zcela nový 

odstavec č. 4 v § 38, který prodlužuje lhůtu pro 

vyměření daně pro úplně všechny poplatníky, 

kteří jsou ve ztrátě. Toto ustanovení tedy neplatí 

již pouze pro poplatníky, kteří čerpají investiční 

pobídky, jak tomu bylo podle rozsudku Nejvyš-

šího správního soudu do konce roku 2007.

Karel Poch, 

daňový poradce

Změna slev na dani 

reaguje zejména na 

zavedení jednotné 

sazby daně pro fyzické 

osoby ve výši 15%

V SRPNU VSTOUPIL V PLATNOST ZÁKON 179/2006 

O UZNÁVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁJMY ZAMĚSTNAVATELŮ V TOMTO 

VZNIKAJÍCÍM SYSTÉMU HÁJÍ TAKZVANÉ 

SEKTOROVÉ RADY.

Kdo bude 
v Česku 
pracovat?

Česká republika řeší vážný problém s lidskými 

zdroji. Nejčastěji je kritizována jejich struktura 

i úroveň přípravy pro výkon povolání. Nedos-

tatek pracovníků tíží firmy všech kategorií, 

nejvíce se deficit odráží do kvalifikovaných 

řemeslných činností. Velmi nenápadně se 

objevila šance na řešení situace: zcela nová 

možnost ověření nebo získávání nové kvalifi-

kace kdykoliv v průběhu života a nejen v po-

čátečním vzdělávání. Dosud taková možnost 

neexistovala, nebo vedla přes dlouhé sezení 

ve vzdělávacích institucích. V dnešní dynami-

ce vývoje musíme vytvořit pružný a operativní 

systém, který bude schopen řešit problémy 

na pracovním trhu adekvátním způsobem.

Pětkrát plus

Od srpna tohoto roku vstoupil v účinnost Zá-

kon 179/2006, který vytváří systém získávání 

kvalifikací podložený platnou legislativou. Bude 

možné ověřovat kvalifikace uvedené v registru 

„Národní soustava kvalifikací“ (www.narodni-

kvalifikace.cz). Zatím je tento systém omezen 

jen na kvalifikace do úrovně vyučení a i v této 

úrovni se naplňuje postupně. Do budoucna by 

systém mohl řešit řadu problémů:

1.  nedostatek některých kvalifikací na trhu 

práce,

2. ověření kvalifikací pracovníků z cizích zemí,

3.  možnost získat kdykoliv během života jinou, 

resp. druhou kvalifikaci,

4.  nabytí kvalifikací, které není možné získat 

z počátečního – školského vzdělávání (kva-

lifikace zajišťující systémy jakosti, některé 

specializované technické kvalifikace...), 

5.  konečné vyjasnění obsahu a standardi-

zace kvalifikací, které jsou někdy sporně 

definované.

Zájmy zaměstnavatelů v procesech zajišťují-

cích ověřování kvalifikací zajišťují tzv. Sektorové 

rady. Jsou to uskupení zaměstnavatelů a pro-

fesních sdružení organizovaná konsorciem 

Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu, 

společností Trexima a Institutem Svazu prů-

myslu. Počet rad roste, dnes jich je osmnáct. 

Sektorové rady primárně působí jako konzul-

tant pro vznikající kvalifikace a formulují po-

žadavky z oblasti světa práce do tzv. Národní 

soustavy povolání (více na www.nsp.cz). 

Co je to sektorová rada?

Model sektorových rad je inspirován prak-

tickými zkušenostmi z Velké Británie (Sector 

Skills Councils). Pilotní model v ČR potvrdil 

plnou funkčnost a připravuje se rozšíření 

působnosti sektorových rad do širšího záběru 

v oblasti lidských zdrojů státu.

Podnětem pro vznik a testování modelu 

sektorových rad v ČR se stalo budování Ná-

rodní soustavy povolání a Národní soustavy 

kvalifikací. Sektorové rady však mohou mít 

řadu dalších funkcí. Jedním z klíčových pros-

torů pro další uplatnění je oblast autorizací 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle 

Zákona o ověřování a uznávání výsledků dal-

šího vzdělávání č. 179/2006 Sb. V průběhu 

budování Národní soustavy povolání budou 

sektorové rady vznikat převážně jako sdruže-

ní poradenského charakteru, která nebudou 

mít právní subjektivitu. Do budoucna však 

ani tato možnost není vyloučena. Vše závisí 

na míře podpory ze strany státních orgánů 

a hlavně důvěry v předložené řešení ze strany 

zaměstnavatelů.

Zdeněk Somr, 

viceprezident HK ČR

•  Monitorování trhu práce v daném odvětví, 

zjišťování nových provozních trendů a jejich 

dopadu na rozvoj pracovní síly). 

•  Identifikace změn a potřeb sektoru 

z hlediska zaměstnavatelů a pracovních sil.

•  Podpora vzdělávání a rozvoj odborných 

kompetencí v odvětví.

•  Tvorba prostředí pro rozvoj pracovní síly 

v sektoru (prosazování inovačních tendencí 

v obsahu kvalifikací a spolupráce se 

školskými a školicími zařízeními). 

•  Servisní činnost k rozhodovacím procesům 

(poradenský/výkonný orgán) pro orgány 

státní správy v oblasti dalšího vzdělávání.

•  Do budovaného systému sektorových rad 

je v prvním roce fungování zapojeno přes 

300 odborníků z nejrůznějších asociací, 

cechů, společenstev i jednotlivých firem 

významných v dané oblasti.

• energetika

• vodní hospodářství

• zemědělství

• potravinářství a krmivářství

• nábytkářství

• stavebnictví

•  těžba a úprava nerostných 

surovin

• automobilový průmysl

• polygrafie

•  textilní a oděvní průmysl

• sektorová rada průřezová

• chemie

• hutnictví a slévárenství

• strojírenství

• lesní hospodářství

• elektrotechnika

• umělecká řemesla

• služby

18 SEKTOROVÝCH RAD

HLAVNÍ ÚKOLY 
SEKTOROVÉ RADY

VZDĚLÁVÁNÍ
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Nejzajímavější prvosjezdy

1888 –  F. Nansen přejel na lyžích kontinen-

tální ledovec Grónsko

1904 –  H. Mylie sjel na lyžích Mt. Blanc 

(4808 m n. m.)

1916 –  Angličané sjeli na skialpech Kiliman-

džáro (5895 m n. m.)

1939 – prvosjezd Elbrusu 

1979 –  Y. Morin sjel Annapurnu 

(8091 m n. m.)

1988 –  V. Périllat sjela na monoski Cho Oyu 

(8150 m n. m.)

2000 –  D. Karničar sjel na skialpových 

lyžích Mt. Everest (8848 m n. m.)

2001 –  M. Siffredi sjel na snowboardu Nor-

tonův kuloár na Mt. Everestu

STYL

Extrémní sporty charakterizuje vysoká rychlost, 

výška, nebezpečí, akrobatické kousky (a také 

jistota, že vás na ně nepojistí...) Smyslem je pře-

konat své limity, pohoda a svoboda pohybu, při 

kterém si vyčistíte mysl a zlepšíte své psychické 

i fyzické možnosti.

Kritici často namítají, že jde pouze o jinou, 

agresivnější marketingovou strategii, proto 

bývá snowboarding vnímán jako extrémní 

sport, i když je v zásadě stejně nebezpečný 

jako lyže. Dobrodruh Karel Dohnal vidí oblibu 

netradičních sportů jako zdravý vývoj volno-

časových aktivit v postmoderní společnosti. 

Paraglider Bob Drury formuluje svůj názor ještě 

ostřeji: „Neděláme tyto věci, abychom unikli 

životu, ale aby život neunikl nám.”

Veřejnost se o extrémní sporty začala více zají-

mat po odvysílání televizního pořadu X Games, 

který představil různé adrenalinové sporty do té 

doby známé jen několika nadšencům. 

Snowboarding

Jízda na prkně vznikla na konci 60. let jako 

alternativa letního surfování, o dvacet let později 

pronikla přes oceán do Evropy a roku 1984 i na 

české svahy. Nyní patří mezi nejoblíbenější ex-

trémní sport – francouzské sjezdovky brázdí více 

borců na prkně než na lyžích. Carvingoví jezdci 

brousí upravené tratě co největší rychlostí, ve 

vykroužených obloucích a prudkých náklonech 

v zatáčkách, freestylery potkáte spíše v neupra-

vených terénech či snowparcích, kde předvádí 

skoky a akrobatické prvky. Freeride v sobě 

spojuje volné vznášení v prostoru, průjezd praša-

nem a náročné triky. Šlapete-li nahoru po svých, 

provádíte hiking, který vznikl na počátku 80. let 

v USA jako reakce na odmítavý postoj většiny 

tamních lyžařských středisek ke snowboardis-

tům. Extrémnější variantou jsou sjezdy prudkých 

svahů, na kterých jezdci v každém oblouku 

zaseknou do zledovatělého sněhu cepín. Jistí se 

tak při smeknutí hrany a mohou si odpočinout 

na strmých místech. Chystáte-li se vyzkoušet 

svoji rovnováhu a obratnost, nezapomeňte na 

speciální vyztužené rukavice, nepromokavé 

snowboardové kalhoty, helmu, páteřní chránič 

a výztuhy zápěstí. 

Lyžařské variace

Adrenalin si můžete zvýšit i na lyžích, nejen na 

ultra krátkých (skiboarding), ale i ve snowparku 

či mimo upravené sjezdovky. Freeskiing láká pře-

devším výborné lyžaře, urolbované svahy vymění 

za slalom mezi smrčky a volné skoky a triky. Nej-

lepší podmínky jsou v Alpách – až 20 km dlouhé 

prudké svahy či umělé snowparky s U-rampou, 

skokánky a boulemi. Průvodce jednotlivými free-

ridovými trasami zakoupíte v každém středisku, 

můžete si v něm pronajmout i instruktora, který 

vám odtajní jízdu na různých druzích sněhu. 

V Čechách tolik možností nenajdete, převážně 

kvůli zákazům ochránců přírody. Principem freeri-

du je však splynutí s přírodou, jedete tak, jak vás 

terén vede. Můžete si ponechat vlastní lyže nebo 

si koupit širší, které se pod vámi v hlubším sněhu 

nepropadnou. Oblíbeným vázáním bývá skial-

pinistické, protože umožňuje chůzi a zároveň 

dostatečně pevně drží patu ve sjezdu. 

Skialpinismus alias skitouring kombinuje freerido-

vé lyžování s horolezectvím. Vyvinul se koncem 

20. století v Alpách (když horolezci začali na túry 

nosit lyže, aby si ulehčili nástup), najdete tu také 

nejlepší svahy. Hlavní sezona je od března do 

května, kvůli stabilním sněhovým podmínkám 

a slunečnému počasí. 

Při sjezdu občas potkáte i lyžaře v podřepu se 

zdviženou patou. Telemark je vzpomínkou na 

počátky lyžování – první prkénka byla bez vázání, 

nahoru se chodilo a dolu opatrně sjíždělo. S lep-

ším vybavením slaví comeback a prolíná se stále 

více s freeskiingem a triky na U-rampě. V zásadě 

potřebujete pouze boty a vázání, lyže mohou být 

libovolné, avšak zpravidla kratší než na klasické 

sjezdování. Pro stoupání se používají tzv. tulení 

pásy, které zabraňují podklouznutí lyže dozadu. 

Nevyrábějí se z kůže tuleňů, ale ze syntetic-

kých materiálů a na skluznici se lepí speciálním 

lepidlem. Využijete i teleskopické hůlky, které 

lze nastavit do optimální výšky, stoupací hroty 

a sychráky, které spojují botu s lyží, aby vám 

v případě vypnutí vázání neujela, či vás nezranila.

Pokud vás baví freeridové sjezdy, především 

v nedotčeném prašanu, ale nechcete se 

namáhat výstupem, vyzkoušejte heliskiing. Na 

požadovaný vrchol vás dopraví vrtulník, který 

buď odletí, nebo z něj vaši jízdu nafilmují a nafotí. 

Radek Karko z časopisu Freeride.cz vypočí-

tává jeho výhody: „Neunavíte se při výstupu, 

nehrozí vám nebezpečí odtrhnutí laviny při cestě 

pěšky, dostanete se na těžko dosažitelná místa 

a hlavně stihnete zdolat více vrcholků za den.“ 

Pohybujete-li se v horách zkušeně a jistě, mohla 

by vás od heliskiingu odradit jen vyšší cena. 

Snowkiting, létání na sněhu

Kdy jste naposledy pouštěli draky? Zábava pro 

děti baví čím dál více dospělých. Na snowbo-

ardu, lyžích či bruslích vás táhne tažný drak, 

tzv. kite, kterého ovládáte pomocí vodicích šňůr 

a ráhna. Díky velké rychlosti zažijete vysoké 

skoky, neuvěřitelné triky na zemi či ve vzduchu 

a hvizd větru kolem uší. Ovládání se naučíte bě-

hem pár hodin, dvoudenní kurz za 2990 Kč na-

bízí například Harakiri centrum. V Čechách jsou 

pro tento sport ideální podmínky – dostatek 

slunce, sněhu (stačí 20 – 30 cm) a příznivého 

větru (od 3 m/s) na mírných opuštěných pláních 

a zamrzlých rybnících. Potřebujete kite, trapéz 

a ochranné vybavení (přilba, chrániče na kolena, 

lokty a zápěstí, protinárazová vesta). Ceny se 

pohybují od 15 000 Kč, použité vybavení seže-

nete například na www.harakirikiteboarding.cz 

za polovinu. 

Snow-walk

Chodíte-li rádi na výlety a nechcete-li si toto 

potěšení odepřít ani v hlubokém sněhu, nazujte 

sněžnice. Odpočinete si, zranit se téměř ne-

můžete, po krátkém zaškolení se můžete vydat 

kamkoliv. „Když se chci zklidnit, vezmu sněžnice 

a celou noc se procházím po horách a užívám 

si to nádherné ticho,“ přibližuje kouzlo Ondřej 

Husák z CK Adventura. Použité sněžnice seže-

nete již za 800 Kč, nové od 2000 Kč, nezapo-

meňte na nepromokavou obuv a lyžařské hůlky. 

Sněžnice lze využít i při výstupu nahoru před ná-

sledným freeridovým sjezdem na snowboardu. 

Motoskijöring neboli motoskiering

Zapřaženi na laně za čtyřkolkou, sněžným 

skútrem či motorkou brousíte na lyžích okruh 

až sedmdesátikilometrovou rychlostí. Tento 

týmový sport pochází ze Skandinávie, původ-

ně si tak Laponci pomáhali při překonávání 

dlouhých tratí. Vyzkoušet ho můžete např. 

v penzionu U potoka v Jizerských horách za 

1000 Kč za hodinu. 

Icediving

Neodepřete-li si potápění ani v zimě, oblékněte 

dobře izolující neoprén a skočte pod led. Dosta-

tečně daleko od břehu vysekejte díru s pevným 

okrajem a na laně se spusťte do vody. Je lepší 

potápět se ve dvou, nejen kvůli zábavě, ale i pro 

snazší orientaci, další člověk vás jistí nahoře. 

V českých podmínkách nelze provozovat icedi-

ving snadno, síla ledu nebývá dostatečná. Pokud 

se raději kocháte přírodou na zemi, vyzbrojte 

se horolezeckým lanem, mačkami a cepínem 

a vyrazte zlézat zamrzlé vodopády do Alp.

Skeleton

Nechcete-li se potit námahou, ale strachy, zkus-

te jízdu na skeletonu. Ledovým korytem se řítíte 

hlavou dolů. Název pochází od tvaru saní, které 

přesně kopírují lidskou kostru. Oproti bobům ne-

mají nože, takže nehrozí úraz v případě převrá-

cení, řídí se rameny, hlavou, případně špičkami 

bot. Můžete dosáhnout i rychlosti 130 km/hod., 

proto vždy noste přilbu a chrániče. 

... hlavně bezpečně

Chcete-li trávit zimní dny v přírodě, nešetřete na 

vybavení. Vodoodpudivé a větruodolné gorete-

xové bundy se zatavenými zipy, nepromokavé 

kalhoty, helma, lyžařské brýle, teplé rukavice 

a termoprádlo by měly být samozřejmostí. 

Pokud vás extrémní sporty nadchly, vyzkoušejte 

si je nejdříve ve specializovaných zájezdech či 

kurzech pro začátečníky. „Hlavně nechoďte jen 

s lidmi, kteří to nikdy nezkoušeli, to bývá v zimě 

dost riskantní,“ varuje Radka Bráchová. Do den-

ního programu si zařaďte sledování předpovědi 

počasí a lavinového nebezpečí. Absolvujte lavi-

nový kurs, o přežití rozhoduje první čtvrthodina. 

Od prosince do března se při dostatku sněhu 

koná třídenní kurz na Luční boudě za cenu 1700 

Kč. Nikdy se nevydávejte sami, ideální je skupina 

tří lidí, každý by měl mít lavinový vyhledávač, při 

jízdě přepnutý na vysílání. „Bezpečnost vlastní 

a ostatních lidí je na prvním místě, stejně tak jako 

dobré chování k přírodě,“ dodává Ondřej Husák. 

Noste sebou vždy lékárničku, mobilní telefon 

a dostatek jídla a pití. Radka Bráchová ještě 

nedá dopustit na GPS a teplý spacák. 

Nejste-li tak odvážní, nebo máte silně 

vyvinutý pud sebezáchovy, užijte si adrena-

lin zprostředkovaně. V roce 2005 natočili 

američtí filmaři Extrémní svahy. Pět nejlepších 

snowboardistů světa předvádí své umění 

během závodu na Aljašce. 

Kristina Šemberová

Paraglider Bob 

Drury: „Neděláme 

tyto věci, abychom 

unikli životu, ale aby 

život neunikl nám.”

Rychleji, výš 
a nebezpečněji: 
Adrenalin na 
bílém svahu Nevydávejte se na svah sami, ideální je skupina 

tří lidí, každý by měl mít lavinový vyhledávač

LETOŠNÍ ZIMA MÁ BÝT DLOUHÁ. POKUD JSOU VÁM 

ZIMNÍ STŘEDISKA TĚSNÁ, NEBO TOUŽÍTE ZKUSIT NĚCO 

NOVÉHO, NEPOCHYBNĚ VÁM PŘIJDE VHOD PŘEHLED ZIMNÍCH 

EXTRÉMNÍCH SPORTŮ. PAK UŽ STAČÍ JEN VELKÝ KUS ODVAHY, 

POSUNUTÝ PUD SEBEZÁCHOVY – A MOŽNÁ TOLERANTNÍ PARTNER. 

O DOBRODRUŽSTVÍ A ADRENALIN NOUZE NEBUDE...

STYL
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STYLOMĚR stylistky Tatiany Sladíkové: 

Paní Dana je krásná žena, navíc je z jejího 

stylu patrné, že ve filmových ateliérech 

se nepohybuje nadarmo. Působí dojmem 

krásné filmové hvězdy, jejímuž stylu nechybí 

šarm, kouzlo a jisté tajemství. 

Červená 
a americká 
vůně...

PO VÍCE NEŽ DVACETILETÉM PŮSOBENÍ VE FILMOVÉM PRŮMYSLU 

ZALOŽILA DANA SYNKOVÁ SPOLU SE SVÝM MANŽELEM V ROCE 2000 

FILMOVÉ ATELIÉRY FILM STUDIO GATTEO. FILMAŘŮM NABÍZEJÍ PĚT 

VYBAVENÝCH ATELIÉRŮ A VEŠKERÉ ZÁZEMÍ PRO JEJICH PRÁCI. 

KE KLIENTŮM PATŘÍ REKLAMNÍ SPOLEČNOSTI A FIRMY, KTERÉ 

V ČESKU ZAJIŠŤUJÍ SERVIS PRO ZAHRANIČNÍ PRODUCENTY. 

MANŽELÉ SYNKOVI NAVÍC SAMI VLASTNÍ PRODUKČNÍ FIRMU 

S NABÍDKOU KOMPLETNÍHO SERVISU PŘI NATÁČENÍ FILMU.

Pokud jde o styl, Dana rozlišuje práci v ateliéru a obchodní jednání, které ji 

doplňuje. „V naší branži je to tak, že producent bývá oblečený stejně, jako 

každý jiný byznysmen. Režiséři a scenáristé naopak volí mnohdy i velmi 

uvolněný styl. A je jen na vás, do jaké míry se situaci přizpůsobíte.“

Často jezdí pracovně na filmové a televizní festivaly 

v Cannes. Právě tam má několik oblíbených mód-

ních butiků. „Je tam příjemný personál, o módě 

mají přehled, dokonale vám poradí. Pokud jde 

o boty, hledám především značku Minelli. Jsou ele-

gantní a pohodlné, pro mou profesi hlavní kritéria. 

Potrpím si také na pásky. Doplňky vybírám zásadně 

tak, aby byly nadčasové.“  

„Vnímám jako výhodu, že práce ve filmové společnosti nevyžaduje spole-

čenské oblečení. Během dne se pohybuji v ateliérech a musím se cítit dob-

ře. Pokud ale u nás ve studiu pracují významní čeští nebo zahraniční klienti, 

reprezentuji v té chvíli společnost. Přizpůsobím tomu i oblečení. V zahraničí 

na filmových trzích dám také přednost serióznímu stylu – kvalitní kostým, 

halenka a zajímavý doplněk. Mou favoritkou je známá módní návrhářka 

Tatiana Kovaříková. Pokud jde o barvy, kombinuji bílou, černou, obvykle je 

zpestřím svou oblíbenou červenou.“  

„Pokud jde o vůně, mám ráda Chanel č. 5. Používala ho už moje 

maminka. Evokuje mi proto jisté vzpomínky. Už deset let jsem ale 

věrná parfému Giorgio Beverly Hills. Je to velmi zajímavá vůně. 

U nás ji můžete objednat pouze po internetu. Dokonce i Fran-

couzi, s nimiž jsem pracovala, se ptali: A čím to vlastně voníš? 

Téměř jsem je šokovala odpovědí, že jde o americkou vůni!“
aš

MŮJ STYL

Kalendář nejen manažerů bývá plný nejrůzněj-

ších firemních parties. Závěr roku však přináší 

jejich největší frekvenci. Jak se na ně připravit? 

Vše začíná od pozvánky. Zlaté pravidlo říká: 

pozvání nelze odmítnout. I kdybyste se měli 

zdržet jen krátce. Nepřijít znamená výraz neúc-

ty k vašemu šéfovi nebo obchodnímu partne-

rovi. Nejprve si pozvánku pozorně přečtěte.

Dešifrujeme pozvánku

Zkratka R. S. V. P (responstes s’il vous plait) 

decentně, ale přímočaře nabádá k potvrzení 

účasti. Odpovězte v každém případě! Regrets 

only znamená, že voláte pouze tehdy, když 

nepřijdete. Pozor, není-li na pozvánce nic, 

prostě se s vámi počítá. Buďte dochvilní. 

Zkratka s. t. znamená přijít přesně. Pokud je 

na pozvánce za hodinou natištěno c. t., je 

dovolena jistá tolerance. Pozvánka rovněž 

říká, zda s sebou můžeme vzít partnera. Co 

na sebe? Na pozvánkách většinou najdeme 

instrukci jen pro muže, protože ten má jen tři 

úrovně obleku. Šedý oblek – odpolední, černý 

oblek jako večerní a smoking pro vysoce 

slavnostní příležitosti. Pokyny musíme dodržet. 

Pokud je předepsán černý oblek, nikdy si 

nebereme smoking! Mnozí se dopouštějí 

nešvaru jít na večírek v obleku, který nosili celý 

den. Krásná košile od Versaceho je sice pořád 

od Versaceho, jen je na ní poznat, že dotyčný 

si ji oblékl ráno, a teď je již večer. Převléci! 

Žena volí takové oblečení, aby s partnerem 

vytvořili souladný pár. K šedému obleku patří 

krátké odpolední barevné šaty zvané koktejlky, 

s černým oblekem ladí krátké šaty večerního 

střihu a lodičky. Smoking k sobě žádá dlouhé 

šaty s dekoltem, na ramínka nebo bez nich. 

Povoleny jsou i krátké slavnostní šaty, ale 

nezapomínejte: do společnosti vždy punčochy. 

Vyrážíme-li na raut, počítejme s celovečerním 

stáním. Dámy ať myslí na obuv!

Jídlo: skromně, obratně, elegantně

Ať méně formální party, banket nebo raut, vše 

se točí hlavně kolem jídla. Banket se zahajuje 

aperitivem, následuje předkrm, polévka, dvě 

masitá jídla s přílohou, moučník, sýry, ovoce 

a káva. I když se v podávaných jídlech nevyzná-

te, vyhněte se přílišné komunikaci s obsluhující-

mi číšníky. Může to být bráno jako výtka hosti-

teli. Nenápadně se snažte odkoukat, jak stolují 

ostatní hosté. Hovořit bychom měli pouze se 

svými sousedy, pokřikovat přes stůl se pokládá 

za neslušné. Raut vyžaduje jistou obratnost. 

Na talířek si dávejte jídla méně. Pokud přece 

jenom nějaká dobrota nebo vidlička skončí na 

zemi, žádná tragédie. Nenápadně ji zasuňte 

pod stůl. Když se to stane někomu jinému, 

nikdy na to neupozorňujte. Ani váš kolega by 

neměl poznat, že jste jeho malé faux pas viděli. 

Vin d’honneur překládáme jako čestná číše. 

Pro vás to znamená kvalitní oblek a třicet minut 

času. Servíruje se víno, sekty, lehké občerst-

vení. Hlavním účelem je společenské setkání, 

nezapomeňte na vizitky (ale ty mějte s sebou 

pořád!). Nepředstavujte se sami, požádejte o to 

svého kolegu nebo kolegyni.

Umění odejít včas

Nikdy nezapomeňte, že podobné akce slouží 

především k obohacení vztahů a navázání no-

vých kontaktů, nikoliv k tomu hodně se najíst 

a hodně pít. Vaše dobrá pověst je důležitější 

než cokoliv jiného a je možné ji lehce ztratit ve 

stoupajícím alkoholovém opojení a uvolněné 

zábavě. Když se vám zdá, že pokud si dáte 

ještě jednu skleničku, budete se bavit ještě 

lépe, je nejvyšší čas odejít! „Solidní manažer 

odchází z večírku, když odešly dvě třetiny 

účastníků,“ píše Ladislav Špaček ve své Velké 

knize etikety. Jste naopak abstinent a nabízí 

vám sklenku sektu? Musíte ji přijmout. Ovšem 

nikdo vás nenutí, abyste se napil. Předstírat 

ve společnosti, že jsme se napili, je obvyklé. 

Můžeme si přiťuknout, napít se jen zlehka 

a nebo vůbec ne. Ničeho se nebojte, dobře 

připraveni a dobře naladěni vyražte. Přeji vám 

hezké chvíle ve společnosti. PF 2008!

Marcela Žebrakovská

ETIKETA

Když se vám zdá, že 

pokud si dáte ještě 

jednu skleničku, budete 

se bavit ještě lépe, je 

nejvyšší čas odejít!

Pověrčivým 
to nevyšlo...

FIREMNÍ VEČÍRKY, RAU-

TY, GARDEN PARTY, VIN 

D’HONNEUR... MŮŽETE 

ZDE UPEVNIT PRACOVNÍ 

VZTAHY, LÉPE POZNAT KO-

LEGY, NAVÁZAT KONTAKTY. 

NEBO SE TAKÉ DOKONALE 

ZNEMOŽNIT! V POSLEDNÍ 

LETOŠNÍ LEKCI ETIKETY 

VÁM PORADÍME, JAK SI 

PORADIT S VŠEMOŽNÝMI 

NÁSTRAHAMI SPOLEČEN-

SKÝCH AKCÍ. 
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Opodál s napětím čekal, jak jeden z nejtěžších 

překážkových dostihů dopadne. Když mu 

pak k vítězství jeho koně blahopřála anglická 

princezna Anna, pořád ještě nebyl schopen se 

vzpamatovat. „Nevěděl jsem, co se se mnou 

děje. Vím jen, že princezna mi něco říkala, já jsem 

jí taky něco říkal, ale přiznám se, že ani nevím co. 

Byla to taková euforie, že jsem si to ani neužil,“ 

vzpomíná. Velkou pardubickou běžela Sixteen, 

svěřenkyně trenéra Josefa Váni, poprvé. Dostih 

je totiž určen pro sedmileté a starší koně. Poprvé 

tak skákala obávaný Taxisův příkop, který se 

v tréninku neskáče a hned napoprvé vyhrála. 

Jaroslav Bouček sám nejlépe ví, jak dlouho se na 

takovou chvíli čeká...

Úspěšný kůň – úspěšný majitel

Být majitelem vítězného koně je jistě krásný pocit. 

Zejména když je pro vítěze vypsána cena přes 

dva miliony korun, jako tomu bylo v 17. ročníku 

Velké pardubické. Ovšem od majitele k majiteli 

vítěze vede dlouhá cesta. Jako ta Jaroslava 

Boučka. „Od patnácti jsem chodil na dostihy do 

pražské Chuchle. Za totality tam bylo zvláštní 

prostředí černých sázkařů, lidí, kteří tvořili svět 

sám pro sebe, zábavný, dobrodružný a vzrušující. 

Tam jsem jaksi dospíval. Prvního vlastního koně 

jsem si koupil v roce 1992 po revoluci, když se tu 

všechno uvolnilo. Teď jich mám šestnáct, z toho 

čtyři chovné matky, které jsem koupil na aukcích 

v Anglii, Irsku nebo ve Francii. Sixteen byla vlast-

ně poslední, kterou jsem dovezl. Koupil jsem ji na 

aukci v Deauville jako půlroční hříbě. Dneska se 

ale už věnuji jen vlastnímu chovu.“ 

Jaroslav Bouček přiznává, že prvních deset dva-

náct let se mezi majitele úspěšných koní rozhod-

ně počítat nemohl. „Nedařilo se. Do koní jsem 

sice investoval obrovské peníze, ale výsledky za 

moc nestály. Rodině už docházela trpělivost, ale 

před dvěma lety, kdy, byť s nadsázkou, padlo 

ultimátum „buď my, nebo koně“, se najednou 

všechno obrátilo k lepšímu. Jako kdyby to ti koně 

vytušili a začali vyhrávat. Ready for Life, Jack de 

Traou Land, Sixteen – najednou se jim začalo 

dařit. Což ovšem neznamená, že na nich člověk 

zbohatne. Koně stojí tolik peněz, že i když vyhrají 

velké dostihy, do plusu se hned tak nedostanete. 

Navíc dotace u nás jsou ve srovnání s ostatním 

světem nízké.“ 

Geny a štěstí

Jaroslav Bouček má ve svém chovu klisny se 

skvělými rodokmeny. Literaturu o původech koní 

studuje neustále. „Znám původy koní přes jejich 

prababičky a pradědečky, mám mezi nimi své 

oblíbence. Vybírám ty, o nichž si myslím, že jsou 

vhodní pro místní tvrdší dráhy, zdejší podmínky 

totiž nejsou zdaleka tak ideální jako v Anglii, Irsku 

nebo ve Francii, kde pořád prší a půda je tam 

pružná,“ říká. Zároveň však popírá, že dokonale 

prošlechtění koně jsou jedinou zárukou vítězství. 

„Hlavní roli tu vždycky hraje štěstí. Mám kamará-

dy, kteří, i když tomu vůbec nerozumějí, si koupili 

koně a hned začali vyhrávat. Na druhou stranu 

sem kolegové vozí ze zahraničí koně za sedm 

deset milionů a porážejí je klisny z mého chovu. 

To je jako u filmů: Kdybych znal nějaký spolehlivý 

recept na to, který film zabere u diváků a bude 

vydělávat, byl bych nejbohatší producent na svě-

tě. Kdybych věděl, co zaručí vítězství v dostihu, 

byl bych nejbohatší majitel. Bez velké dávky štěstí 

ale člověk nemůže dělat film ani koně.“

V červnu 2005 vyhrála odchovankyně Jaroslava 

Boučka Ready for Life 85. ročník Českého derby. 

Za zmínku jistě stojí, že po otci Rainbows for Life 

je poloviční sestrou Sixteen. Vítězství v tomto nej-

prestižnějším rovinovém dostihu vypsaném pro 

tříleté koně patří k nejcennějším trofejím, neboť 

v něm kůň může zvítězit jen jedinkrát v životě. 

Navíc Ready for Life byla teprve po dlouhých 

deseti letech koněm českého chovu, který tento 

dostih vyhrál. Spolu s ní slavil první trenérský 

úspěch v derby také Josef Váňa, jehož doménou 

jsou především překážkové dostihy.

Koně jsou láska, ne zdroj příjmů 

Ready for Life tehdy získala pro svého maji-

tele 1 265 000 korun. Sixteen v letošní Velké 

pardubické vybojovala 2 250 000 korun. Do té 

doby absolvovala sedmnáct rovinových dostihů, 

čtyři na proutěných překážkách a dvaadvacetkrát 

startovala ve steeplechase, kde šestkrát zvítězila 

a získala tak 1 337 870 korun. Částky, které 

se mohou laikovi zdát oslňující, však zdaleka 

nejsou čistým ziskem pro majitele koně. Určité 

procento patří žokejovi, trenérovi a týmu stáje, 

kde je kůň v tréninku. Navíc vítězství v derby 

nebo v pardubické člověka nepotkává často 

a dotace v ostatních dostizích zdaleka nedosa-

hují sedminásobných cifer. A náklady na koně 

jsou obrovské: „V průměru mě stojí jeden kůň 

tak deset tisíc měsíčně. A to je jen základní režie. 

K tomu ovšem ještě přiskočí náklady na dopravu, 

žokeje, veterináře a spousta dalších výdajů. Takže 

peníze za výhru se velmi rychle rozplynou. Za 

ekonomický úspěch bych považoval, kdybych 

byl na nule,“ říká Jaroslav Bouček.

Křehké zboží 

Cena Sixteen se dnes může pohybovat mezi 

deseti a patnácti miliony korun. Zvyšuje ji i to, 

že je klisna, a tudíž může po skončení sportovní 

kariéry dávat kvalitní hříbata. Na prodej však není, 

i když Jaroslav Bouček jakožto racionální člověk 

a muž, který coby filmový producent musí být 

také dobrým ekonomem, ví, že nikdy se nemá 

říkat nikdy. „Sixteen prodat nehodlám. Všechno 

je ale obchod a tam vždycky záleží na nabídce. 

U nás ovšem není trh. Kdybych ji prodával na 

aukci ve Francii, Irsku nebo v Anglii, bylo by to za 

úplně jiných podmínek než tady,“ říká.

Kůň je křehké zboží. V jednu chvíli má cenu 

milionů, ale stačí nenápadné zranění a pro sport 

je bezcenný. Další z Boučkových koní, který měl 

velké ambice a skvělé předpoklady, byl Jack de 

Traou Land. Nešťastnou náhodou však přišel 

o jedno oko a to ho stálo sportovní kariéru na 

českých dostihových dráhách. Podle nových 

směrnic totiž od letoška nesmí koně slepí na 

jedno oko závodit. „Je to výborný kůň, skvělý 

skokan, který má za sebou úspěšnou kariéru. 

Nikdy neměl problém, běhal senzačně. Letos se 

ve velkých dostizích v Itálii umísťoval na druhých 

třetích čtvrtých místech. Měl jít Velkou pardubic-

kou, systematicky se na ni připravoval, ale naši 

úředníci mu to svým nařízením znemožnili. O to 

větší radost jsem měl, že to za něj vyhrála jeho 

stájová družka Sixteen. Ovšem odsoudili ho tím 

k předčasnému důchodu. Vlastnit koně znamená 

věčně se strachovat o jejich zdraví. O několik koní 

jsem přišel. Když se narodil pravý bratr Ready for 

Life, měl zdeformované nohy a museli jsme ho 

nechat utratit. Stejně jako jiné hříbě, které vyběhlo 

ze stáda a zlomilo si nohu. Shodou nešťastných 

okolností jsem přišel i o jeho maminku a tím 

o skvělý původ. To jsou věci, které člověka 

hrozně bolí.“

V dobrém i ve zlém 

Doba, kdy se koně, kteří dosloužili, jednoduše 

odvezli na jatka, je naštěstí pryč. Dnes se každý 

majitel snaží nechat své koně dožít a postarat se 

jim o spokojené stáří. I Jaroslav Bouček má ke 

svým koním citový vztah a záleží mu na tom, aby 

se měli dobře. „Jacka de Traou Land jsem nechal 

skoro zadarmo děvčeti, které o něj pečuje od za-

čátku. Vím, že mu připraví hezký důchod. Dělám 

to tak i s ostatními koňmi. Vybírám si pro ně ale 

lidi, o nichž vím, že se o ně dobře postarají.“ 

Opojná vítězství i osobní tragédie, obrovské 

emoce a velké peníze, dramatické osudy 

i úsměvné drobné každodenní příběhy – to 

všechno jsou dostihy a svět kolem nich. 

Pros tředí jak dělané pro filmové zpracování. 

Pro filmového producenta, který je v něm jako 

doma, je to samozřejmě lákavá látka. „Vždyc-

ky jsem chtěl natočit seriál nebo film o koních 

a světě kolem nich. To prostředí i příběhy jsou 

přímo filmové, doslova si o to říkají. Dlouho je 

to můj sen a určitě na něj jednou dojde.“ 

REPORTÁŽ

REPORTÁŽ

„Kdybych věděl, co 

zaručí vítězství v dosti-

hu, byl bych nejbohatší 

majitel. Bez velké dáv-

ky štěstí ale nejde dělat 

film ani koně.“

Doba, kdy se vysloužilí 

koně odvezli na jatka, 

je naštěstí pryč. Dnes 

se majitel snaží nechat 

své koně dožít a zajistit 

jim spokojené stáří.

Koně jako 
investice 

KDYŽ PO STRHUJÍCÍM FINIŠI 

PROBĚHLA LETOS V ŘÍJNU CÍLEM 

VELKÉ PARDUBICKÉ SEDMILETÁ 

BĚLKA SIXTEEN A CELÝCH SEDM 

DÉLEK ZA SEBOU NECHALA 

SVÉ SOUPEŘE, NEBRALO 

NADŠENÍ PŘÍTOMNÝCH KONCE. 

NEJZNÁMĚJŠÍ KONTINENTÁLNÍ 

STEEPLECHASE S VÍCE NEŽ 

STOLETOU TRADICÍ MÁ 

NOVOU HRDINKU. NA KONTO 

JEJÍHO MAJITELE, FILMOVÉHO 

PRODUCENTA JAROSLAVA 

BOUČKA, PŘIBYLO DVA A ČTVRT 

MILIONU KORUN. ON SÁM VŠAK 

IMPOZANTNÍ VÍTĚZSTVÍ SIXTEEN 

NEVIDĚL. NEMĚL NA TO NERVY. 

Jaroslav Bouček je členem 
Evropské filmové akademie, 
členem prezidia České filmové 
a televizní akademie. Jeho 
filmová a televizní společnost 
BUC-FILM, s. r. o., má na svém 
kontě řadu úspěšných filmů: Babí 
léto, Anděl exit, Je třeba zabít 
Sekala, Amerika ale také mnoho 
seriálů. V těchto dnech přichází 
do kin jeho nový film Václav.
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Koně už mě neuživí

Dotace Velké pardubické prošly za léta 

slušným vývojem. Od původního půl milionu 

korun, po dnešní astronomickou výhru. Přes 

oprávněnou euforii Jaroslava Boučka ale 

odborníci, kteří se chovu koní věnují, tvrdí, že 

dnes už se na koních rozhodně nevydělá. A ty 

tam jsou také doby, kdy jezdit na koni patřilo 

k dobrému jménu, téměř k poznávacímu 

znamení podnikatele. Koně podle všeho dnes 

nahradil golf. A kdo je přesto stále ještě ve své 

stáji má, věnuje se jim už jenom z lásky. 

„Jsem přesvědčený o tom, že koně jsou dnes 

zcela de mode,“ říká jeden z našich prvních 

podnikatelů v chovu koní, chovatel anglických 

plnokrevníků Ludvík Hess. „Pokud se čas od 

času někdo z podnikatelů přece jenom chytí, 

mám pocit, že z naší branže pěkně rychle 

vycouvá. Zjistí totiž, jaké jsou s chovem koní 

problémy! Určitě už opadl zájem o anglické 

plnokrevníky – dostihové koně. Jednodušší 

variantou pro podnikatele, který chce mít koně 

jako relax, je jeho pronájem. Rámec pravidel 

tak máte přesně nastavený. V momentu, kdy 

vás kůň omrzí, nebo na něho z nějakých dů-

vodů nemáte čas, přestanete si ho pronajímat. 

Za tři sta korun na hodinu vás tak na mnoha 

rančích nebo farmách nechají svést, případně 

poskytnou hodiny výuky jízdy na koni. Mno-

hem horší varianta je, pokud si člověk dostiho-

vého koně pořídí a po velmi krátkém čase už 

přemýšlí, jak by se ho co nejrychleji zbavil.“

Možnou variantou pro ty, kdo vlastní koně 

a nemají čas na celodenní péči, je jeho ustájení 

u profesionálů na statku nebo farmě. V tako-

vém případě zaplatíte za jednoho koně cenu 

v rozmezí 500 – 5000 Kč měsíčně. V ceně 

máte potom krmení, péči o koně, je jen na 

vás, zda si připlatíte i za odčervení, kování 

nebo veterinární péči. Přesto se ale podmínky 

i prostor pro chov dostihových koní v Česku 

radikálně mění. Podnikatelský příběh Ludví-

ka Hesse je toho jasným důkazem. V roce 

1988 jako vůbec první u nás získal potvrzení 

pro chov koní jako soukromě hospodařící 

zemědělec. „Tehdy jsem se chovem koní 

skutečně živil,“ vysvětluje dnes jeden z vůbec 

prvních soukromých podnikatelů v Čechách. 

„A prodával jsem je za sotva uvěřitelné částky 

200 - 300 tisíc korun. Kupovaly je především 

moravské a slovenské zemědělské podniky. 

V 50. a 60. letech se totiž koně likvidovali, 

v dalších letech o ně proto zájem zase začínal 

růst. Tehdy jsem byl úspěšným chovatelem 

a koně skutečně prodával za takové ceny! 

Devadesátá léta v sobě nesla jistý boom pod-

nikání v chovu koní. Jak rychle však startoval, 

tak rychle skončil.“

Romantika a dřina

„Spousta lidí, kterým tehdy zaimponovala jistá 

romantika s chovem koní spojená, totiž záhy 

pochopila, že na ní nezbohatne,“ míní Ludvík 

Hess. „A práce kolem koní je jen dřina. Je sice 

vykoupená radostí, láskou vašich zvířat, ale 

finanční ocenění už tam není. Já dnes chovám 

koně ne jako podnikatel, ale z jistého sentimentu 

a setrvačnosti,“ vysvětluje. „Narodily se u mne 

přece jejich babičky, maminky i maminky těch 

babiček. Proto své koně chovám stále. Je to 

má rodina a podle všeho i můj úděl. V současné 

době mám 24 koní, což je v mém případě vůbec 

nejnižší stav za poslední léta.“ 

Režijní náklady na jednoho koně ve stáji Ludvíka 

Hesse se pohybují mezi dvěma až třemi tisíci 

korun. Jeho nespornou výhodou je, že většinu 

potřebných produktů pro chov si vytváří sám. Žije 

navíc v objektu, který pro chov koní sám postavil. 

Režijní náklady tak má velice nízké. Ušetří i na 

zaměstnancích. Kolem koní se nejraději pohybuje 

sám. Tvrdí, že najít v této branži spolehlivého 

zaměstnance se rovná opravdovému zázraku. 

Jen málokdy má chovatel takové štěstí. Chybí 

spolehlivost, vůle, ale hlavně nadšení a zapálení 

pro takovou práci. Zlatá éra chovu anglických 

plnokrevníků je dnes už nenávratně pryč. (Ludvík 

Hess v současné době prodává půlroční hříbě 

ze špičkového chovu za cenu deseti tisíc korun.) 

Mají navíc původ, o jakém se draze prodávaným 

koním z 80. let nemohlo ani zdát. Jejich otcové 

jsou skvělí američtí a irští hřebci. Přesto je prodej-

ní cena hříběte mnohonásobně nižší, než tomu 

bylo před lety. To, že dnes koně ještě někomu 

mohou vydělat, považuje Ludvík Hess dílem za 

kus štěstí a dílem za náhodu. 

„Jestliže někdo vyhraje známý dostih s velkou 

dotací, je to věc velkého štěstí,“ říká. „Patří 

k němu pochopitelně i soustavná práce, která 

vám ale sama o sobě vítězství ve velkém dostihu 

přinést nemusí. Velká pardubická je jediný dostih, 

který je v České republice známý a sledovaný. Na 

rozdíl od ostatních dostihů má tradici. Jen stěží 

mi některý z laiků vyjmenuje další dostih, o němž 

by něco věděl. Dnes je navíc doba dynamická. 

A dostih sám o sobě zase nic extra zajímavého 

není. Divák si sedne na tribunu, v lepším případě 

vidí start, koně v Chuchli běží 2400 metrů, další 

dvě minuty nevidí nic a následuje doběh. Koně 

vidí zase až v cíli. Samo o sobě tedy nic moc.“ 

Chov je luxus

Ludvík Hess si tak v současné době dopřává 

jistý luxus. Své dostihové koně pouze chová, 

v žádném případě už je nepřipravuje pro dostihy. 

Znamenalo by to pro něho ještě dát své svěřence 

do dostihové stáje k trenérovi, který je má na 

závod připravit. „Ani tady nemusíte mít předem 

vyhráno,“ dodává. „Mnozí majitelé svěří koně 

trenérovi, platí mu za trénink minimálně částku 

deseti tisíc měsíčně a když po čase přijdou 

do stáje, mohou zjistit, že jejich kůň je chromý! 

A co si pak na kom vezmete? Kromě toho ale 

v případě dostihů musíte počítat i s dalšími výdaji, 

jako je třeba startovní poplatek. Já už podobné 

věci neřeším. Viděl jsem svého koně padnout na 

překážce v dostihu a musel se dívat na to, jak mi 

umírá před očima,“ dodává. „A to není rozhodně 

nic příjemného. Nechci už nic podobného prožít. 

Dopřávám si tak po mnoha letech jistý luxus. Můj 

život s koňmi už není jen o penězích. Chovám je 

jako svůj životní úděl, jako chováte zlobivé děti, 

které vás jen stojí peníze a nervy.“

Zuzana Jánská a Alena Štrobová
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REPORTÁŽ

Koně podle všeho 

dnes nahradil golf. 

A kdo je přesto stále 

ještě ve své stáji má, 

věnuje se jim už jenom 

z lásky.

Ludvík Hess je nejen zkušeným 
chovatelem koní, ale také 
zakladatelem babyboxů 
v Čechách a předsedou 
Nadačního fondu Statim.
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Než oblohu 
rozzáří 
ohňostroj...

PROSTOR PR ÚSPĚCH

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

Ačkoliv jsou ohňostroje ve všeobecném pově-

domí považovány za vynález moderní doby, je-

jich historie je stará přes dva tisíce let, kdy byla 

v Číně vyrobena první petarda. Ve 13. století 

přivezl Marco Polo do Evropy mimo jiné i černý 

prach a tak se stala Itálie první evropskou 

zemí, kde se ohňostroje staly doprovodnou 

součástí nejrůznějších zábav. K Itálii se přidalo 

i Španělsko a Německo a tyto země se brzy 

staly velmocemi ve výrobě ohňostrojů. 

Revoluce přinesla i rachejtle

U nás ohňostroje dlouhou tradici nemají. Jejich 

historie se začala psát po revoluci, kdy se 

otevřely hranice a na pultech se objevily první 

petardy a rachejtle. Zatímco mnozí podnikatelé 

zůstali u dovozu a prodeje zábavné pyrotech-

niky, ti odvážnější šli ještě dál a pustili se do 

vlastní realizace ohňostrojů. Jedním z nich byl 

i Ing. František Křižák, jednatel společnosti 

CZECH PYRO & TARRA FIREWORKS. „Za 

počátek mého podnikání lze považovat dobu, 

kdy jsem začal s dovozem a prodejem zá-

bavné pyrotechniky z Číny. Se svými čínskými 

partnery jsem pak pokračoval v realizaci ohňo-

strojů v Hamburku a právě tehdy mě napadla 

myšlenka a hlavně touha, naučit se to taky. 

V podstatě – když to mají v cizině, proč ne 

u nás v Čechách,“ vzpomíná na své začátky 

Ing. Křižák. Podobnou zkušenost měl i Václav 

Krupička, který začal s prodejem zábavné 

pyrotechniky už ve svých 18 letech, po třech 

letech se začal zabývat i realizací ohňostrojů 

a jeho firma, která od roku 2001 působí na 

trhu pod názvem OHŇOSTROJE Krupička, 

s. r. o., patří u nás v současnosti ke špičkám 

ve svém oboru, stejně jako firma CZECH 

PYRO & TARRA FIREWORKS.

Měsíce kvůli minutám

Kdo si myslí, že příprava ohňostroje spočívá 

v zabodnutí rachejtlí do země a natažení zá-

palných šňůr, je na velkém omylu – celé ohnivé 

show, trvající mnohdy jen pár minut, předchází 

časově náročná příprava. Na samém počátku 

je vždy poptávka klienta po ohňostroji. Bez-

pečnost je v této branži na prvním místě, proto 

je prvním krokem důkladná prohlídka lokality, 

ze které by se měla daná ohňostrojová show 

odpalovat. Pyroefekty se vybírají v závislosti na 

obtížnosti konkrétního terénu, přičemž nejdůle-

žitější roli hraje vzdálenost odpaliště od budov 

a diváků, aby nedošlo k materiálním škodám 

a byla zaručena bezpečnost diváka. Po 

konzultaci a domluvě s klientem firma předloží 

konkrétní nabídku, pak sežene potřebná 

povolení k odpalu ať už od úřadů měst či obcí, 

nebo od vlastníků pozemků, a teprve potom 

může začít fyzická příprava.

 „Po zhotovení scénáře efektů doplněných 

časovými údaji o tom, kdy se budou pro-

mítat jednotlivé obrazce na obloze, nastává 

samotná realizace ohňostroje. Tato fáze je plně 

v rukou profesionálních odpalovačů a spočívá 

v nabíjení výmetnic, v palníkování a v ses-

tavování dalších komponentů nezbytných 

k bezproblémovému průběhu celé akce. V den 

„D“ se celý realizační tým přesune speciálně 

upravenými ADR vozidly (Accord Européen 

au Transport Internationaux des Marchandi-

ses Dangereuses par route: vozidla splňující 

dohodu o mezinárodní silniční přepravě ne-

bezpečných věcí) na místo odpalu, zde vytyčí 

bezpečnostní okruh, rozmístí pyrotechniku 

a propojí kabeláž s odpalovacím zařízením. 

Před vlastním ohňostrojem se ještě znovu 

překontrolují všechny funkce a přesně v daný 

čas odpalujeme. Následujících „pár minut“ 

na obloze tedy obnáší pečlivou přípravu, 

suma sumárum od 2–3 týdnů po 2–3 měsíce 

v závislosti na velikosti ohňostroje,“ popisu-

je Ing. Křižák. A Jiřina Pešková, jednatelka 

společnosti OHŇOSTROJE Krupička, dodává: 

„Ihned po odpalu provede pyrotechnik bez-

pečnostní prohlídku odpaliště a okolí. Dále 

zajistí úklid odpaliště a okolí, abychom opustili 

prostor čistý.“ 

Současné módní trendy

Stejně jako většina věcí, i ohňostroje podléhají 

módním trendům a tak jako v každém oboru 

je i zde důležité neustále přicházet s novými 

nápady. Vše se točí kolem barev, barevných 

kombinací a geometrických obrazců. Každý 

ohňostroj je originální, vytvořený na základě 

individuálního scénáře. Důležitým faktorem 

je v první řadě konkrétní požadavek zákazní-

ka, dále pak příležitost, ke které je ohňostroj 

střílen, lokalita a samozřejmě cena. Ing. Křižák 

vymýšlí konečnou podobu obrazců a celkový 

styl ohňostroje sám, ve firmě OHŇOSTROJE 

Krupička mají zase kreativní tým, který vymýšlí 

ohňostroje od A do Z. V současnosti jsou hod-

ně žádané ohňostroje odpalované synchronně 

na hudební doprovod, ohňostroje interiérové 

a dále ohnivé nápisy, které jsou vhodným do-

plňkem. Lidé si přejí ohnivý nápis či logo např. 

ve tvaru číslice jubilea, jméno oslavence, logo 

či název firmy apod. Z barev je momentálně „v 

kurzu“ mořská modř, temně červená, citronová 

a růžová. Nemění se však jen choreografie 

a druhy efektů, důležitým vývojem prochází 

i systém jejich odpalu. „Pryč jsou naštěstí 

doby, kdy jsme ohňostroje odpalovali ručně. 

Nebylo to zrovna bezpečné pro samotné od-

palovače, ale ani spolehlivě přesné. Dnes běž-

ně používáme výpočetní techniku, elektroniku, 

dálkové bezdrátové zařízení. Tyto skutečnosti 

samozřejmě přispívají k větší kvalitě a bezpeč-

nosti ohňostrojů,“ říká Jiřina Pešková.

Od tisícovky po statisíce

S rostoucí oblibou ohňostrojů se samozřej-

mě zvyšuje i poptávka. V minulých letech se 

ohňostroje realizovaly převážně při příležitosti 

oslav měst, obcí nebo větších firem, dnes se 

klientela pomalu, ale jistě rozrůstá i o menší 

firmy, hotely, restaurace a dokonce i soukromé 

osoby. Ceny ohňostrojů jsou závislé na mnoha 

faktorech, jako jsou prostor pro odpaliště, 

požadavky klienta na efekty, délka odpalu, zda 

klient požaduje hudební doprovod atd., a tudíž 

je nelze paušalizovat. Jak upřesňuje J. Peško-

vá: „Pokud bych to měla shrnout, lze říci, že 

cena ohňostrojů se pohybuje od patnácti tisíc 

až do několika set tisíc. Konečná cena pak 

zahrnuje přípravu, přepravu, odpal, montáž, 

demontáž, úklid odpaliště a veškerá potřebná 

povolení k odpalu. Zajišťujeme ale i menší 

ohňostroje, které si mohou lidé sami odpálit 

a to tak, že pro ně sestavujeme pyrotechnické 

sety, které lze pořídit od tisícovky.“

Doháníme konkurenci

Přestože Česká republika nemá s ohňostroji 

tak bohatou zkušenost jako jiné evropské 

země nebo Čína, neznamená to, že čes-

ké firmy zaostávají za svými zahraničními 

konkurenty. Právě naopak upevňujeme své 

postavení na celosvětovém trhu. „České firmy 

jsou známy svými nápady a kreativitou. Bez 

ostychu tvrdím, že pár z nich ve světě může 

uspět,“ říká ing. Křižák. O pravdivosti tohoto 

tvrzení vypovídá i úspěch českých firem na 

nejrůznějších domácích, ale i zahraničních 

soutěžích a festivalech. Mezi nejvýznamněj-

ší akce tohoto druhu u nás patří brněnský 

Festival zábavy, jehož nedílnou a divácky 

nejatraktivnějších součástí je i mezinárodní 

soutěžní přehlídka ohňostrojových show 

IGNIS BRUNESIS, velký úspěch sklidil i letošní 

zahajovací ročník festivalu Ohňostroje 2007 

v Hlučíně. Největší světovou „ohňostrojovou“ 

show hostí každoročně kanadský Montreal, 

nejprestižnější světovou soutěží je bezpochyby 

světová olympiáda v ohňostrojích, World Pyro 

Olympics, jejíž třetí ročník odstartuje v lednu 

příštího roku na Filipínách.

Lenka Vaňková

Také ohňostroje 

podléhají módním 

trendům – vše se točí 

kolem barev, barev-

ných kombinací a ge-

ometrických obrazců

STOVKY UPŘENÝCH POHLEDŮ NETRPĚLIVĚ 

POZORUJÍ TEMNOU OBLOHU! ČEKAJÍ, AŽ JI 

ROZZÁŘÍ PRVNÍ SVĚTLICE! PO NICH DALŠÍ 

A DALŠÍ! PROSTĚ – VELKOLEPÁ OHŇOVÁ SHOW! 

KDYSI TAK VZÁCNÁ, NYNÍ UŽ DOSTUPNÁ 

A RELATIVNĚ ČASTÁ – NICMÉNĚ STÁLE STEJNĚ 

LÁKAVÁ! MÁLOKDO Z OKOUZLENÝCH DIVÁKŮ 

VŠAK TUŠÍ, KOLIK ČASU A PRÁCE OBNÁŠÍ 

PŘÍPRAVA OHŇOSTROJE, TRVAJÍCÍHO MNOHDY 

JEN PÁR MINUT.

První evropskou zemí, kde ohňostroje 

doprovázely nejrůznější zábavy, byla Itálie

„VYBUCHUJÍCÍ“ 
MILIONY

Češi ročně utratí 

za ohňostroje 

a zábavní 

pyrotechniku 

několik stovek 

milionů korun. Zatímco se v roce 1993 

podle údajů Českého statistického úřadu 

dovezly ohňostroje a pyrotechnické 

zboží v hodnotě 51 milionů korun, 

v následujících letech import postupně 

rostl a například v roce 1998 představoval 

už 82 milionů korun. V roce 1999 se 

dovoz těchto výrobků prudce zvýšil na 

182 milionů korun a o rok později vykázaly 

celní statistiky import za 158 milionů 

korun. V následujících letech dovoz 

ohňostrojů a pyrotechnických výrobků 

pozvolna klesal.
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ropě. Výrobci high-end audiosoustav Bowers 

& Wilkins nabízejí systém s dokem pro iPod, 

Bosse nabízí zařízení s dokem pro iPod, Griffin 

nabízí zařízení s dokem pro iPod... 

Určitý úspěch na trhu s mobilními přehrávači 

má Sony Ericsson s mobilními telefony řady 

Walkman, Nokia bodovala s hudebním mo-

delem 5300. Z chvostu pelotonu své soupeře 

sleduje Microsoft, jehož Zune je v USA spíše 

terčem vtipů než zájmu spotřebitelů...

Doma jako v herně

Představa o počítačovém hráči coby asociál-

ním jedinci neopouštějícím tmavou místnost 

už vzala definitivně za své. Více než polovina 

všech hráčů se věnuje hraní online, více než 

polovina z nich jsou ženy. Roste také podíl 

hráčů nad 30 let. Dalším jevem je posilující 

změna herních zařízení v multimediální centra 

domácí zábavy. Konzole sedmé generace 

mezi sebou ostře válčí. Xbox 360 od Micro-

softu boduje silnou online podporou, Wii od 

Nintenda unikátním dálkovým ovladačem Wii 

Remote, Playstation 3 obrovským výkonem, 

podporou DVD a Blue-Ray disků. Microsoft 

letos kraloval trhu s herními tituly určenými pro 

konzole se třetím pokračováním série Halo. 

Celkově se však daří celému trhu: bylo prodá-

no na 32 milionů těchto herních zařízení.

Jakoby Apple nestačilo ovládnutí trhu s pře-

hrávači hudebních skladeb a iPhone mánie, 

kraluje všem výkonovým testům i se svým 

stolním a přenosným počítačem. A podob-

ně jako telefon, i PC od Apple, tedy iMac, je 

jedním slovem krásný. Bílé notebooky iBook 

pak jsou povinnou výbavou každé manažerky. 

PC stagnují, stolní provedení jakožto koncept 

rychle zastarává. Východisko je zřejmě v pře-

chodu k zařízení, které bude stejně počítačem 

jako televizorem, přehrávačem disků a termi-

nálem pro služby od stahování dat po nákupy. 

S klesající cenou roste obliba notebooků, tab-

lety se z okrajové oblasti dostávají do popředí 

zájmu manažerů. Zajímavý koncept přinesl 

Dell, jehož XPS M2010 je spíš PC-transfor-

mer v kufříku než klasický notebook. Jediným 

konkurentem v designu klasické výpočetní 

techniky je momentálně Sony s řadou Vaio, 

ostatní výrobci mají o čem přemýšlet.

Na další posun se můžeme těšit s rozvojem 

velkoformátových dotykových stěn. Kombi-

nace dálkového ovládání Wii Remote, které 

se mění podle potřeby v tenisovou raketu, 

pádlo nebo třeba bowlingovou kouli a velkého 

dotykového displeje by dokázala obýváko-

vou stěnu změnit v tenisový kurt. To by jistě 

znamenalo další rozšíření počítačového hraní 

například mezi seniory, kteří jsou na západ 

od našich hranic velmi zajímavou 

cílovou skupinou. Momentálně o ně 

bojují internetové sociální sítě, 

především Myspace a Face-

book, které v letošním roce 

spolu s virtuálními světy 

typu SecondLife zásadně 

nabyly na důležitosti. Jejich 

další vývoj bude zřejmě smě-

řovat k přenesení části reálného 

sociálního života do virtuálních světů 

– jejich rozvoj znamená a bude zname-

nat přelom v marketingu všech větších 

společností.

Běhat dál a rychleji

A opět iPod, tentokrát spolu s Nike. Spojení 

dvou značek, z nichž jedna má problémy udr-

žet se na výsluní a druhá stále posiluje svou 

pozici milovaného brandu. Běžecké boty byly 

prostě běžecké boty. iPod Nano měl za úkol 

vypadat pěkně a přehrávat hudbu. Propojením 

těchto dvou věcí ale vznikl dosud nevídaný 

tréninkový systém, který nutí běhat stále čas-

těji, dál a rychleji. Spotřebitel si musí zakoupit 

tři věci: iPod Nano, Sports Pack se sensorem 

a přijímačem a pár bot modelu Nike 

Moire+. Obuje boty, nasadí iPod, 

propojí je. Běží, a systém zazname-

nává jeho rychlost, čas, vzdálenost, 

a přehrává jeho oblíbenou hudbu 

podle aktuální rychlosti a nastave-

ného času. Ke konci běhu mu dodá 

sil zvolený powersong, k mocnému 

finiši určená dynamická skladba.

Po návratu z běhání díky této běž-

cům „Svaté trojici“ dnes miliony lidí 

po celém světě nemíří do sprchy, ale 

k počítači, aby připojili své boty k USB portu 

a nahráli naběhané míle do svého webové-

ho profilu. Mohou díky němu klidně soupeřit 

s běžcem z jiného světadílu – systém vše 

ohlídá, zaznamená a vyhodnotí.

Záznam reality

Mezi kamerami a fotoaparáty není vítězů, jen 

analogových poražených. Počet megapixelů 

rozlišení čipů roste, velikost a cena se zmen-

šuje. Low-end fotoaparáty zřejmě už brzy ne-

budeme potřebovat – nabízí-li mobilní telefony, 

které máme neustále u sebe, prakticky plno-

hodnotné záznamové zařízení pro momentky, 

nač si pořizovat méně kvalitní fotoaparát? 

Dalšími na řadě pak budou kamery...

Jednotlivé modely vs. trendy

V příštím roce se pravděpodobně pouze 

prohloubí trendy započaté letos: integrace 

několika zařízení dohromady, kvalita dostup-

ná za dříve nemyslitelnou cenu, prakticky 

kontinuální připojení k internetu. Zvítězí ale 

ten, který dokáže virtuálnímu, sesíťované-

mu světu dodat smysl a obsah, případně 

pomůže se v něm zorientovat. Momentálně 

je to Google.

ph

Gadgets: 
hračky pro dospělé i děti
ZNÁTE TŘI HESLA ROKU 2007 VE SPOTŘEBNÍ 

ELEKTRONICE? JSOU TO KOMUNIKACE, HUDBA 

A ZÁBAVA. V OBLASTI GADGETS VÍTĚZÍ APPLE, 

KTERÝ PŘIBLÍŽIL SKVĚLÝ DESIGN A VÝKON 

MILIONŮM SPOTŘEBITELŮ.

TECHNOMÁNIE

Jako každý rok, i letos pokročil vývoj v inte-

graci zařízení – mobilní telefony se bleskově 

proměnily ve fotoaparáty a MP3 přehrávače, 

ale v tomto stadiu dlouho nevydržely. Sousloví 

„mobilní telefon“ už u některých dnešních mo-

delů vůbec nevystihuje to, co zařízení v našich 

kapsách umí, spíš by se hodilo označení malý 

notebook. MP3 přehrávače s displeji zobrazují 

videa a připojují se na internet, pozici hudební-

ho krále si nadále udržuje iPod a jeho panství 

se neustále zvětšuje. Řada výrobců audiosou-

stav připravuje své systémy přímo s doky pro 

iPod, nové verze nabízejí wi-fi nebo dotykový 

displej a ty nejmenší se dokonce integrují s bo-

tami. Ve světě hracích konzolí jde vývoj spíše 

lineárně. Na větší změny si budeme asi muset 

počkat, mohly by je přinést například dotykové 

stěny, jaké nabízí třeba Panasonic.

Ovšem nad vším ční iPhone, iPhone, iPhone...

„Multimobily“...

Jaro přineslo pravděpodobně dosud nejlepší 

mobilní telefon v historii – finská Nokia uvedla 

na trh vlajkovou loď řady N-Series, N95. Nokia 

N95 je přesně tím zařízením, které bleskově 

přeskočilo fázi integrace s jedním typem zaří-

zení a stalo se téměř počítačem do kapsy. Vel-

ký displej slouží zároveň jako hledáček 5 MPx 

fotoaparátu s optikou Karl-Zeiss, „pětadeva-

desátkou“ lze natáčet videa blízká HD kvalitě, 

bez problémů surfovat po internetu a pohy-

bovat se po městě s GPS. Prostřednictvím 

webu Vyladeno.cz uživatelé už od jara mohli 

využívat funkci Direct Upload k videoblogová-

ní. Multifunkční zařízení samozřejmě nedosa-

huje v jednotlivých odvětvích špičky a velkou 

vadou na kráse je výdrž baterie, Nokia N95 

však pohnula vývojem od mobilních telefonů 

k mobilním zařízením zprostředkovávajícím 

digitální svět v kapse. Novému nahlížení na 

své produkty ostatně Nokia přizpůsobila 

i názvosloví: klasické mobily označuje „Mobile 

Phones“, dále hovoří o N-Series jako o kate-

gorii „Multimedia“ a kancelářské E-Series coby 

„Enterprise Solutions“.

Záhy po rozšíření N-Series se ve Spojených 

státech rozjela mánie jménem iPhone. Rodina 

geniálně jednoduchých zařízení firmy Apple se 

rozrostla o mobilní telefon, který nenabízí ani 

kompletní kancelář do kapsy, ani všechny mul-

timediální funkce v jednom zařízení, ale přesto 

se na něj stály kilometrové fronty. Přes kritiku 

iPhonu společnost Apple ukázala, že je prostě 

„love mark“ a dokáže připravit mimořádné 

produkty. Ty umějí to, co umět mají, a to, co 

neumí, buď lidé nepotřebují, nebo to Applu 

rádi odpustí, nebo, nutno poznamenat, si 

zařízení hacknou a doinstalují. iPhone 

dokazuje, že není důležité rozlišení 

displeje, fotoaparátu ani datové toky, 

pokud má společnost skalní fanoušky 

šířící evangelium: společnost Apple 

prodala za prvních 30 hodin 270 000 

kusů, miliontý pak 10. září. K úspěchu 

svým dílem přispěla další love mark, Goo-

gle, jehož Youtube reprezentuje na iPhonu 

zvláštní ikonka.

Ano, je tu ještě HTC Kaiser, Nokia E90 

Communicator, Sony Ericsson P1I, LG 

KU990 Viewty, ale...

Hudba? Hudba!

Hudba rovná se iPod. iPod Classic, iPod 

Nano, iPod Shuffle, iPod Touch. Podle statistik 

NPD iPod Shuffle dominuje ve Spojených 

státech s 58 % celému trhu s flashovými MP3 

přehrávači, podíl iPodu na prodaných přehrá-

vačích s pevným diskem se pohybuje okolo 

90 %. Silnou pozici má i v Japonsku a v Ev-

iPhone dokazuje, že 

není důležité rozlišení 

displeje, fotoaparátu 

ani datové toky, pokud 

má společnost skalní 

fanoušky...

Více než polovina 

všech počítačových 

hráčů hraje online, více 

než polovina z nich 

jsou ženy, roste podíl 

hráčů nad 30 let

Miliony lidí po celém 

světě mohou díky „sys-

tému“ soupeřit s běž-

cem z jiného světadílu 

– systém vše ohlídá, 

zaznamená a vyhodnotí

TECHNOMÁNIE
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Vlastnictví bytů 
a nebytových 
prostor

Autor: Tomáš Dvořák

Počet stran: 392

Vazba: brožovaná

ISBN 978-80-7357-280-8
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.

Komerční 
bezpečnost
Soukromá bezpečnostní 

činnost detektivních kanceláří 

a bezpečnostních agentur
Autoři: František Brabec, 

Jiří Kameník a kolektiv

Počet stran: 340

Vazba: brožovaná

ISBN 978-80-7357-309-6

Cena: 410  Kč 

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

Publikace obsahuje souhrn forem a metod 

bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných 

soukromými bezpečnostními službami. Nejde o knihu 

obsahující technická a technologická doporučení či 

postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci 

práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem 

komerční bezpečnostní průmysl. Jde především 

o aplikaci ochrany práva vlastnictví právnických 

a fyzických osob. V závěru publikace je umístěna 

kapitola, která čtenáři pomůže získat základní 

ekonomické znalosti o tomto oboru a usnadní mu tak 

správný výběr bezpečnostního subjektu na základě 

výběru nejlepší kvality, nikoliv jen nejnižší ceny. 

Investování na 
kapitálových trzích

Autor: Jitka Veselá

Počet stran: 704

Vazba: vázaná

ISBN 978-80-7357-297-6

Cena: 720 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Cílem publikace „Investování na kapitálových 

trzích“ je nabídnout čtenáři ucelený a přitom 

srozumitelný pohled na problematiku kapitálových 

trhů, vysvětlit základní a výchozí otázky a aspekty 

jejich fungování, nicméně ovšem také uvést 

čtenáře do světa instrumentů (nástrojů), jež jsou 

na kapitálových trzích obchodovány, a to včetně 

základních principů jejich analýzy. Závěr knihy 

přináší bližší pohled na nejdůležitější institucionální 

investory, kteří se na kapitálovém trhu pohybují, 

a to včetně podrobnějšího rozboru jejich obecného 

kriteriálního systému pro výběr investičních 

instrumentů a sestavování portfolií v podobě 

výnosu, rizika a likvidity.

Auditing 
pro manažery 
aneb proč a jak 
se ověřuje účetní 
závěrka

Autor: Libuše Müllerová

Počet stran: 136

Vazba: brožovaná

ISBN 978-80-7357-308-9

Cena: 195 Kč 

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

Cílem publikace je vysvětlit podstatu a pravidla 

auditu řídícím pracovníkům auditovaných 

obchodních společností. Uvádí obecné 

informace o auditu účetních závěrek, radí, jak 

společnost připravit na audit, zejména jaké 

dokumenty bude auditor požadovat, a následně 

vysvětluje, jak audit probíhá, resp. jaké jsou 

základní auditorské postupy. 

Součástí knihy je řada příloh s dokumenty, které 

se při auditu používají, na které jsou v textu 

odvolávky s vysvětlením jejich významu.

Daňově 
uznatelné výdaje

Autor: Marcel Pitterling

Počet stran: 108

Vazba: brožovaná

ISBN 978-80-7357-307-2

Cena: 165 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti 

daňové uznatelnosti výdajů (nákladů). Zahrnuty 

jsou praktické problémy, které byly zdrojem dotazů 

veřejnosti. 

Je členěna podle okruhů na výdaje před zahájením 

činnosti, výdaje procentem z příjmů, výdaje spojené 

s pořízením majetku, včetně pořízení formou 

finančního pronájmu s následnou koupí (finanční 

leasing), výdaje spojené s odpisováním majetku, 

s opravou a technickým zhodnocením majetku. 

Dalšími okruhy jsou úroky z půjček, škody, výdaje 

u příjmů z pronájmu, osobní potřeba, výdaje na 

reprezentaci, pohledávky, výdaje v cizí měně a další.

Zaměstnanecké 
benefity a daně

Autor: Ivan Macháček

Počet stran: 132

Vazba: brožovaná

Cena: 210 Kč

ISBN 978-80-7357-275-4

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.
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GASTRONOMIE

Praha: neobvyklé versus tradiční

Ve sklepích z 11. století restaurace Flambée 

najdete na Štědrý večer srnčí terinku, vývar 

z bizoní oháňky, filátko z kambaly nebo filet 

mignon z daňčího hřbetu. Cena: sedm chodů za 

3995 Kč včetně čaje či kávy a cukroví. 

Hergetova cihelna s výhledem na Karlův most 

nabízí terinu s uzeným lososem, kachní prsa 

a pečená jablka. Vybrat si můžete i à la carte 

v dalších restauracích skupiny Kampa Group 

– Kampa Park a La Provence. Cena: tři chody za 

1250 Kč. 

Tradiční vánoční menu nabízí restaurace U Vej-

vodů. V atmosféře staročeské pivnice dosta-

nete babiččinu rybí polévku, smaženého kapra 

s bramborovým salátem a borůvkový koláč. 

A samozřejmě točené pivo. Cena: tři chody 

490 Kč včetně vánoční kávy s vaječným likérem. 

Klasika či světový rozlet

Nemůžete-li se s ostatními dohodnout, zda si dát 

kapra nebo maso, zavítejte do restaurací s vícero 

vánočními menu. 

Specialitou Triton restaurace je šnečí koláč 

s pěnou z tmavého piva a skořicové lívance. Jako 

hlavní chod si můžete vybrat kančí kýtu dušenou 

se sušenými šípky nebo třeboňského kapra 

s bramborovým salátem. Klavírista vám zahraje 

k jídlu i k poslechu v interiéru krápníkové jeskyně. 

Cena: pět chodů za 1912 Kč včetně aperitivu, 

cukroví a kávy. 

V pseudobarokních prostorách Hanavské-

ho pavilonu okuste marinovaná kachní prsa, 

vánočního kubu a vepřové nebo kuřecí masíčko. 

Pro milovníky ryb je tu marinovaný losos, mušle 

sv. Jakuba a variace smažených ryb. Specialitou 

podniku je dezert Tvarohový sněhulák. Najdete 

ho i v příbuzné Klášterní restauraci, kde si můžete 

vybrat staročeskou rybí polévku, paellu s mušlemi 

a krevetami nebo strahovské soté a pečeného 

krocana. Živá hudba po celý večer. 

Cena: pět chodů za 1690 Kč v Hanavském 

pavilonu, včetně aperitivu, kávy či čaje; pět chodů 

za 790 Kč v Klášterní restauraci, včetně aperitivu, 

kávy či čaje, cukroví, ovoce a ořechů.

La Veranda nabízí vedle české vánoční klasiky 

s houbovým kubou, rybí polévkou a kaprem 

i gurmánské menu – tartar z tuňáka, pečená 

kachní Foie Gras, grilovanou kambalu, telecí 

hřbet s omáčkou z lanýžů a čokoládové souflé 

z pravé belgické čokolády. Cena: čtyři chody 

tradičního menu za 820 Kč včetně aperitivu; 

pět chodů světového menu za 1620 Kč včetně 

aperitivu.

Brno i Ostrava

V lesním prostředí nad areálem brněnského Vý-

staviště leží hotel Myslivna; na Štědrý večer nabízí 

uzené filátko z duhového pstruha jako předkrm, 

rybí polévku, smaženého kapra s bramborovým 

salátem a ořechový dort „Jägerhaus“. Pro ty, 

co ryby neradi, je připravena bylinková krémová 

polévka, smažený kuřecí či přírodní vepřový řízek 

a hranolky. Cena: čtyři chody za 380 Kč včetně 

přípitku Bohemia Sektem a kávy. V secesních 

prostorách luxusní restaurace Legend hotelu Im-

perial v Ostravě se podává štědrovečerní večeře 

mezi 17 – 22 hodinou. Kromě tradičního kapra se 

salátem můžete ochutnat i „nerybí“ lahůdky a po-

píjet víno ze zdejší unikátní vinotéky. Cena: buď 

za jednotlivé pokrmy či celé menu, upřesněno po 

uzávěrce. 

Hotelové restaurace 

U tří pštrosů  v Praze servírují grilovaný špíz 

z tygřích krevet a mušlí, staročeskou rybí polévku 

a smažená kapří filátka. Milovníci masa jistě ocení 

menu s houbovým kubou, bažantím vývarem 

a variací ze tří druhů mas. Následuje sýrová 

kometa. Cena: pět chodů za 2990 Kč včetně 

vánočního cukroví. 

V restauraci CzecHouse Grill & Rotisserie praž-

ského hotelu Hilton ochutnáte královské krevety 

a humra, medová kachní prsa nebo kambalu na 

grilu a teplý puding z hořké čokolády. Cena: čtyři 

chody za 70 Eur včetně aperitivu, kávy a malých 

sladkostí. 

V restauraci CD Club hotelu Diplomat v Praze  si 

můžete vybrat tradiční české menu (rybí polévka, 

kapr s bramborovým salátem a vánoční pečivo) 

nebo mezinárodní souhru chutí: terinka s loso-

sem s kaviárovou omáčkou, křepelčí vývar, krůtí 

křidélko plněné kaštany a jako dezert griliášový 

parfait a vánoční cukroví. Cena: pět chodů za 

695 Kč včetně šumivého vína, jednoho nealkoho-

lického nápoje, kávy nebo čaje; tři chody tradiční-

ho menu za 395 Kč včetně uvedených nápojů. 

V TOP HOTELU Praha na Chodově si můžete 

vybrat ze tří možností – klasika s kaprem, pikantní 

vepřové medailonky či smažená krůtí prsa, 

nečekejte žádná překvapivá spojení, ale obvyklé 

dobré chutě. Servíruje se v Restaurantu Praha 

či Moravia vinárně. Cena: čtyři chody za 520 Kč 

včetně kávy a cukroví. 

Kristina Šemberová

Štědrovečerní 
hostina bez práce

Specialitou Triton 

restaurace je šnečí 

koláč s pěnou 

z tmavého piva 

a skořicové lívance

NECHCETE-LI STRÁVIT CELÝ DEN PŘÍPRAVAMI NA ŠTĚDROVEČERNÍ 

HOSTINU, REZERVUJTE SI JIŽ NYNÍ MÍSTO VE VYBRANÝCH 

RESTAURACÍCH, KDE VÁM OCHOTNĚ NASERVÍRUJÍ SPECIÁLNÍ MENU. 

MŮŽETE SE NECHAT ROZMAZLOVAT TRADIČNÍMI ČESKÝMI POKRMY, 

NEZVYKLÝMI KOMBINACEMI ČI SVĚTOVÝMI LAHŮDKAMI. POKUD JSTE 

VE VĚTŠÍM MĚSTĚ, URČITĚ BUDETE S NABÍDKOU SPOKOJENI. JESTLIŽE 

BUDETE TRÁVIT SVÁTKY NA HORÁCH – TAM JSOU PODLE NAŠEHO  

NÁHODNÉHO PRŮZKUMU VEČEŘE VĚTŠINOU KLASICKÉ (KAPR, SALÁT) 

NEBO VÝHRADNĚ PRO HOTELOVÉ HOSTY. KAŽDOPÁDNĚ BUĎTE K SOBĚ 

VÁNOČNĚ ŠTĚDŘÍ A NA NĚJAKOU TU KORUNU MOC NEHLEĎTE...
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Původní 
barokní 
dveře 
na novou 
šatní skříň

VIZITKOU MISTROVSKÉ 

AKADEMIE 

UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, 

POŘÁDANÉ SDRUŽENÍM 

PRO UMĚLECKÁ 

ŘEMESLA RUDOLFINEA 

A AKREDITOVANÉ LETOS 

NA MINISTERSTVU 

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE 

A TĚLOVÝCHOVY 

JAKO REKVALIFIKAČNÍ 

STUDIUM PRO 

RESTAURÁTORY 

UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, 

JSOU PŘEDEVŠÍM 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. 

ABSOLVENT ŠKOLY 

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 

PAVEL BOUŠKA 

PŘEDVEDL SKUTEČNĚ 

„MISTROVSKÝ 

KUS“ – SKŘÍŇ NA 

ŠATY ÚCTYHODNÉ 

VELIKOSTI, V NÍŽ 

PROKÁZAL VYSOKOU 

KVALITU ŘEMESLNÉ 

PRÁCE I SCHOPNOST 

RESTAUROVAT.

ŘEMESLA

ŘEMESLA

Jak začal „příběh“ 

vašeho mistrovského díla?

Asi před dvěma lety přišel do naší dílny zákazník 

s fotografií, na které byla dvě bohatě intarzovaná 

křídla barokních dveří v dosti zchátralém stavu, 

která byla nalezena ve staré stodole. Chtěl 

poradit, jak by se nalezené dveře daly využít. Po 

konzultaci a prohlídce dveří jsme se dohodli, že 

navrhnu novou skříň na šaty, do které zasadím 

původní dveře. Nově zhotovená skříň však musí 

svým tvarem, vzhledem a způsobem provedení 

odpovídat slohu původních dveří. 

Což asi nebyl zrovna lehký úkol. 

Čím jste začal? 

Nejprve bylo třeba přikročit k restaurování 

zmíněných křídel. Dveře byly poškozeny vlivem 

velké vlhkosti, která způsobila celkové rozklíže-

ní. Intarzie byla na několika místech potrhaná 

a některé části vypadlé. Také na řezbovaných 

hlavicích byly olámány detaily, zámek ani klíč se 

nedochovaly. Ostatní části kování - drobné štítky, 

závěsy, zdobné třmeny závěsů a dveřní zástrče 

byly tak silně zkorodovány, že nešlo zprvu vůbec 

rozpoznat, z jakého byly zhotoveny materiálu. 

Aby bylo možné opravit poškozenou intarzii, bylo 

třeba nejprve sejmout kování a všechny plastické 

části v počtu sto dvaceti osmi kusů přesně 

označit. A nastal dlouhodobý proces pečlivého 

čištění, postupného upevňování a doplňování in-

tarzie s celou řadou náročných kroků a operací. 

Stejně komplikovaná byla oprava dalších řezbo-

vaných i kovových částí a jejich sestavení v celek 

se složitým přebroušením a zatmelením prasklin 

a provedením nové šelakové politury.

K restaurovaným dveřím pravděpodob-

ně jihoněmeckého původu ve formách 

vrcholného baroka s rokokovou intarzií ve 

výplních jste se rozhodl podle přání zákaz-

níka dokomponovat velkou skříň, jakou 

mohla uzavírat v minulosti v nějakém kláš-

teře zachovaná křídla dveří. Z čeho jste 

přitom vycházel a kde jste hledal vzory?

Chybějící korpus skříně, na který jsou zavěšeny 

zrestaurované dveře, je zhotoven z měkkého 

smrkového dřeva. Je 250 centimetrů vysoký, 

230 centimetrů široký a 87 centimetrů hluboký. 

Celý korpus je rozebíratelný, tvořený spodním 

soklem, boky, zády a horní římsou. Sokl se 

dvěma zásuvkami je posazen na soustruho-

vaných nohách ve tvaru stlačené koule. Jemu 

odpovídá mohutná římsa, která je současně 

rámem pro dveře. Členění přední stěny a boků 

odpovídá kompozici dveří, jejichž klapačka byla 

vzorem pro tordované pilastry přední stěny 

skříně. Zpracování korpusu a jeho provedení 

odpovídá výstavbě rámové konstrukce barok-

ních skříní první poloviny osmnáctého století. 

Vycházel jsem z vlastních zkušeností a znalostí 

získaných předchozím studiem, několikaletou 

praxí v oboru a dále ze studia odborné litera-

tury a poznatků z návštěv muzejních expozic 

a památkových objektů v Čechách i v zahra-

ničí. 

Jakých historických pracovních postupů 

jste ve svém díle použil?

Při restaurování i výrobě doplněného korpusu 

skříně bylo použito původních technologií, 

shodných s dobou vzniku dveří, jako jsou na-

palovaná švartnová intarzie, pásková intarzie, 

řezba a šelaková politura. Také veškeré kon-

strukční spoje byly zhotoveny ručně a jednotli-

vé díly řádně ručně přehoblovány.

Co bylo pro vás na této práci 

nejobtížnější?

Nejobtížnější bylo správné určení rozměrů 

a tvarů skříně, ale také zvolení vhodných profilů 

a zdobných ornamentů tak, aby dveře s dopl-

něným korpusem tvořily celek a nebylo patrné, 

že nejsou zhotoveny ve stejné historické době 

a stejným autorem.

S jakými obtížemi jste se při práci 

setkával? 

Největším úskalím bylo obstarání vhodného 

starého materiálu z potřebných druhů dřevin 

a v odpovídajícím množství, protože k výrobě 

bylo nutné používat dřevo staré více než sto 

let. Potřebný materiál jsem získal ze starých 

trámů a z pozůstalostí starých mistrů truhlářů. 

Švartny z nabytého materiálu jsem si zhotovo-

val sám. 

„Mistrovský kus“ je takřka triumfálním 

zakončením vašeho tříletého úsilí. Obdržel 

jste nejen certifikát opravňující k práci 

v zemích EU, vydaný certifikačním orgá-

nem Hospodářské komory ČR, titul mistr 

uměleckého řemesla jako nejvyšší uznání 

odborné způsobilosti, udělený sdružením 

pro umělecká řemesla Rudolfinea, ale 

i osvědčení ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy na rekvalifikaci restaurátor 

prací uměleckého řemesla. Jak hodnotíte 

studium na Mistrovské akademii a v čem 

bylo pro vás přínosem?

Díky účasti na velmi poutavých přednáškách 

a dalších akcích náležejících ke studiu na 

Mistrovské akademii uměleckých řemesel jsem 

nabyl nové znalosti a poznatky, jež nelze získat 

samostudiem. Současně jsem měl možnost 

seznámit se a potkávat se s lidmi z oboru umě-

lecký truhlář i kolegy-uměleckými řemeslníky ji-

ných specializací i fundovanými odborníky, kteří 

jako lektoři přednášeli danou problematiku. 

Zároveň jsem získal rekvalifikaci, která bude, 

jak doufám, využita při výkonu mého povolání. 

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení 

pro umělecká řemesla Rudolfinea

„K výrobě bylo potřeba 

dřevo staré více než 

sto let, materiál jsem 

získal ze starých trámů 

a z pozůstalostí starých 

mistrů truhlářů.“

Vnitřek skříně s původním 

kováním dveří

Podlepování staré intarzie

Klížení nové intarzie na bocích skříně

Rámová konstrukce skříně
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Jak se stát světovým? Na čem vybudovat 

podnik, jehož jméno bude znát celá planeta? 

Doporučuje se volit šikovný výrobek nebo 

službu, stupňovat „tvořivou destrukci“ (creative 

destruction) podniku a inovace, postavit rozvoj 

na marketingu a mimořádných lidech... 

Nebo že by šel vybudovat i na podnikové 

kultuře? Ano, šel – „Starbucks“ se stal světovým 

podnikem, jehož hybnou silou je osobitá kultura. 

Starbucks patří k „nejobdivovanějším pod-

nikům“, jak napsal podnikatelský čtrnácti-

deník Fortune. Nyní vyšla o tomto „kávovém 

zázraku“ kniha, jejíž autor Joseph A. Michelli, 

Ph.D., a další osobnosti, které se na jejím 

zrodu podílely, připravil pro čtenáře i odborní-

ky zajímavé a poučné čtení.

Kdysi dávno, na jednom rohu...

Roku 1971, na jednom rohu v Seattlu ve státu 

Washington (kde je mimochodem také sídlo 

Microsoft a základna válečného loďstva), míjeli 

kolemjdoucí prodejnu ranní kávy. Někteří mí-

jeli, jiní se zastavili a dali si koflík za 50 centů 

s právem dolévat si podle chuti. „Co by z toho 

vzešlo, kdybychom spojili zkušenost Star-

bucksu se šarmem evropských kaváren?“ za-

uvažoval její tehdejší majitel a šéf. „Americká 

kultura kávy by se od dobré mohla zvednout 

k vynikající.“ V době, kdy se Starbucks stal 

veřejnou společností, stálo v Seattlu a okol-

ních státech 165 kavárniček s jeho kávou. 

Za koflík byly požadovány tři dolary – a to 

mnohým připadalo nestoudné. Ale obchod 

přesto vzkvétal. 

Nyní má Starbucks více než 11 000 „krámů“ 

s kávou po celém světě. Od roku 1992 hodnota 

podniku stoupla o 5000 % (za stejnou dobu 

se průměrně zvedla cena podniků na hlavních 

amerických burzách o 250 až 300 %). Expanze 

ovšem zdaleka nekončí, Starbucks denně ote-

vírá nových pět kaváren (denně, tudíž 365 dnů 

za rok). Zaměstnává už více než sto tisíc lidí. Tak 

závratný růst musel zákonitě vzbudit obrovský 

zájem a též spoustu otázek.

Hlavní jsou mezilidské vztahy

Podobá se Starbucks něčemu? Není jediným 

řetězcem, podobné jsou MacDonald´s, Ken-

tucky Fried Chicken, čínská bistra atp. Bývají 

to frančízy. Starbucks je akciovou společností, 

její zaměstnanci jsou „partneři“. Napoprvé se 

jeví jako „káva s kulturou“, ale kdo se zahlou-

bá, může mít naopak dojem, že jde o „kulturu 

s kávou“, že hlavní jsou lidské vztahy a pospolitá 

praxe: stále se hovoří o tom, jak vyhovět zá-

kazníkům, jak podporovat zaměstnance, jak se 

zasazovat o obecní a společenské potřeby.

Síla kultivovaného podnikání

Lze „filozofii“ Starbucksu shrnout do nějakých 

pravidel? Zřejmě ano, tým znalců a odborníků je 

sepsal takto: 

1.  Vytvoří se jedinečná firemní kultura pronikající 

do všech stupňů řízení, kde samostatnost za-

městnanců, podnikavost, nesmlouvavá jakost 

a vzorná služba definují hodnoty firmy. 

2.  Vytvořené hodnoty nezůstanou u vedení, ale 

pronikají dolů k zaměstnancům-partnerům. 

Zatímco jiné firmy nabízejí akcie vedoucím 

manažerům, u Starbucksu je získává každý, 

kdo pracuje aspoň 20 hodin denně. 

Něco prozradí také formulované poslání 

(mission statement) podniku: „Vytvořit vynikající 

prostředí a ke každému se chovat s respektem 

a důstojností. Starbucks je humánní podnik. 

Co hlásá, nezůstává na papíru, ale skutečně se 

podle toho koná.“ 

Je to podnik nás všech

Vedoucí jedné kavárničky v Seattlu se pochlubil: 

„Po šesti letech jsem prodal své akcie se ziskem 

25 000 dolarů a za to jsem postavil prostorný 

dům pro matku.“ Akcionáři mají takřka shodný 

přístup: „Starbucks je můj podnik, jsem jeho 

vlastník, jsem odpovědný za jeho úroveň, a tudíž 

co dělám, musí mít patřičnou úroveň.“

Všem se navíc proplácí příspěvek na zdravotní 

pojištění. Starbaucks je výjimečný i v dalším 

ohledu: na vzdělávání zaměstnanců věnuje víc 

než na reklamu. 

V nezávislých průzkumech spokojenosti za-

městnanců je také v čele: 82 % z nich je s prací 

spokojeno (u jiných podobných podniků je to 

přibližně 50 %). Fluktuace je téměř nulová. Lidé 

přitom chápou, že zisk je krev byznysu. Snaží se 

aby podnik rostl a jejich zisky s ním.

Z kulturního arzenálu podniku

Káva, na níž Starbucks založil svůj byznys, musí 

být výtečná. Jedině kolem takové lze vytvářet 

pokročilou kulturu. K tomu bylo třeba vyvinout 

technologii přípravy nápoje – a ta se liší. Postoj 

ke kávě má totiž svá pravidla – může se lišit 

podle zeměpisné polohy, krajů, pohlaví a věku, 

profesí, zdravotních ohledů, náboženství atd. 

Je třeba přizpůsobovat množství a kvalitu kávy, 

obsah kofeinu, způsob servírování.

Prostředí kavárniček musí být přitažlivé. Lidé 

vstoupí do prostoru, kde pocítí, že se k nim 

chovají jako ke konkrétním osobám, jako 

k přátelům a známým. Přesně podle násle-

dujících slov: „Vytvořili jsme si emociální vztah 

k zákazníkům. Naší předností před konku-

rencí je, že jsme s nimi takřka denně. Není 

to anonymní jako v supermarketu. Naši lidé 

znají váš oblíbený nápoj, vaše jméno, jména 

dětí, odkud pocházíte. Je-li v sortimentu nápoj 

nový – nabídnou vám jej ochutnat. Nebo vám 

doporučí takový, který se právě hodí k počasí 

a možná k vaší náladě. Zaměstnanci se snaží, 

aby znali své zákazníky zblízka – přáli k jejich 

narozeninám, k povýšení, k novému angažmá, 

a také aby s nimi sdíleli smutek, když na ně 

dolehne tíseň.“

Stále ve střehu

Starbucks vyvinul firemní kulturu, při níž partneři 

vymýšlejí novinky, nenechávají nic zastarat, 

vnášejí do podniku tvořivou energii a oddanost. 

Vedení neustále sleduje, co se děje – Star-

bucks má proslulou „zelenou zástěru“, čili jakési 

podnikové evangelium, na němž je založen vývoj 

firemní kultury. Příkladem společenské odpo-

vědnosti byl prodej vody ke kávě. Z ceny každé 

láhve připadlo pět centů na veřejný program čiš-

tění vod. Jiný příklad: V Pittsburghu na Veverčím 

vrchu je početná a soudržná židovská komunita. 

Dvě kavárny zpříjemňovaly zákazníkům Vánoce 

přehráváním vánočních melodií. Když někteří 

z židovských zákazníků upozornili, že světí jiné 

dny než vánoční, kavárny omezily vánoční hud-

bu a zpěvy. Starbucks vykupuje necelá 4 % tržní 

kávy. Vypracoval zásady, jak přistupovat k těm, 

kdo pěstují kávu a dodávají ji na trh. Zde platí 

k jeho hlavním zásadám potlačovat a vytěsňovat 

pozůstatky koloniálních vztahů...

Vytvořit na koflíku kávy globální podnik, co do 

počtu zaměstnanců jeden z největších na světě 

a až s nepochopitelně obšírným vlivem? Ve své 

době Daniel Bell stále opakoval, že kultura je 

nejspolehlivější obecný základ ekonomického 

vývoje. Ze Starbucksu by měl asi radost...

Jaroslav A. Jirásek

AČ TO BUDE VYPADAT JAKO 

POHÁDKA – POHÁDKA 

TO ROZHODNĚ NENÍ. JE 

TO REALITA, KTEROU BY 

NĚKDO ZŘEJMĚ NAZVAL 

AMERICKÝM SNEM. POKUD 

JE ZÁKLADEM TAKOVÉHOTO 

SNU NÁPAD DOTAŽENÝ DO 

KONCE, TAK STARBUCKS 

JE DŮKAZEM AMERICKÉHO 

SNU V PRAXI. PROTOŽE 

JE TO PODNIK, JEHOŽ 

HLAVNÍ A ROZHODUJÍCÍ 

KONKURENČNÍ VÝHODOU 

JE FIREMNÍ KULTURA! 

A PRÁVĚ DÍKY NÍ SE 

Z LOKÁLNÍHO „KRÁMKU“ 

STAL GLOBÁLNÍ 

VELKOPODNIK, O NĚMŽ SE 

S RESPEKTEM VYJADŘUJÍ 

ZNALCI NA CELÉM SVĚTĚ.

ZÁSADY 
S VELKÝM Z

Pět zásad Starbucksu, 

které vypadají jednoduše, 

ale je to jen zdání:

1.
Ke každému zákazníkovi se chovejte 

jako ke svému hostu.

2.
Na všem záleží, nic není triviální.

3.
Překvapujte a vzbuzujte potěšení.

4.
Nestavte se proti kritice a poučte se.

5.
Na všem nechte svůj „podpis.“

Starbucks je výjimečný i v tom, že na vzdělává-

ní zaměstnanců věnuje víc než na reklamu 

Svět 
v koflíku 
kávy

„Naši lidé znají váš 

oblíbený nápoj, vaše 

jméno, jména dětí, od-

kud pocházíte. Popřejí 

vám k narozeninám 

i k povýšení.“
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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.

Roční předplatné magazínu Click

+ sluchátka KOSS

Americký výrobce sluchátek Koss patří k nejuznávanějším v oboru. K dispozici je 

mnoho modelových řad, rozdělených dle cílové skupiny a určení jejích použití. 

Řada UR je určena zejména pro domácí uživatele, s vyššími nároky na 

kvalitu, pro milovníky hudby i náruživé počítačové hráče. Model UR/10 jsou lehká 

sluchátka s velkými uzavřenými koženkovými náušníky, které nabízejí nečekaně 

vysokou kvalitu zvuku. Náušníky mají průměr přibližně 5 cm.

Kvalita poslechu je dána maximálním zkreslením pouhých 0,5 % a citlivostí 

94 dB (SPL), sluchátka disponují kmitočtovým rozsahem 60Hz – 20 kHz a im-

pedancí 32 Ohm. Špičková sluchátka ve černostříbrném provedení o hmotnosti 

pouhých 122 gramů mají jednoduchý přívodní kabel o délce 1,25 metru, zakon-

čený 3,5 mm konektorem.

799 ,-

1 ,-
sluchátka KOSS UR/10 
(běžná MOC 520 Kč)
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test programů pro střih a přehrávání

Joost TV 

testujeme 

betaverzi internetové televize

Nero 7 
a Roxio 9

nové verze vypalovacích programů

PDA a mobilní telefony

zamyšlení nad oběma světy

PŘEDPLAŤTE SI CLICK! A ZÍSKEJTE KNIHU O DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII!

pod pokličkou Intelu

Epson Perfection 

V700 Photo

skener pro náročné

rozhovor s Patrickem Gelsingerem

závislost na Internetu

jak se získá a jak se jí zbavit
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vše o mapách, zařízeních a jejich výběru

Blu–ray přehrávač Panasonic BD10filmy ve vysokém rozlišení
foťák Olympus µ 770 SW

vodotěsný, nárazuvzdorný 
a tlakuodolný

velký test
internetových telefonůvolejte zadarmo

ZDARMA K PŘEDPLATNÉMU — KNIHA PRŮVODCE DIGITÁLNÍ FOTOKOMOROU

Steganos Security Suite 2007
fotoeditorAperture 1.5 po boku Photoshopu

soukromí na počítači

Sony PlayStation 3
nejvýkonnější herní konzole

Sluchátka k předplatnému obdržíte 
pouze tehdy, pokud si předplatné ob-
jednáte prostřednictvím níže uvedených 
kontaktů. Do mailu nezapomeňte uvést 
„PŘEDPLATNÉ + SLUCHÁTKA“

A jak si můžete 
magazín Click! 
předplatit?
E–mailem: lukas.kunst@softnov.cz,
nebo kontaktujte vydavatelství
na tel. 286 891 278.

Nabídka platí do vyprodání zásob a ne-
platí pro SR. V případě zrušení předplat-
ného v průběhu roku Vám bude cena 
dárku nafakturována.

Najdete v lednovém čísle KOMORY.CZ
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Rozhovor se 
Stanislavem Bernardem 
Před lety byl za svůj lobbing pro malé a střední 
pivovary zvolen pivovarnickou osobností století. 
Dnes ale upřednostňuje vlastní podnikání. Proč? 

Český otisk na 
zahraničních autech

Softwarové pirátství
Neboli nelegální užití počítačových programů 
a databází může být závažným problémem, 
a také poškodit image vaší firmy.

Subdodavatelům automobilového průmyslu se 
u nás mimořádně daří. Kdo patří mezi jejich hlavní 
tahouny a v čem konkurují zahraničním firmám? 

Josef Rakoncaj
Při zdolávání osmitisícovek přespával ve vlastno-
ručně šitém spacáku, dnes je úspěšně prodává. 
Čtěte v nové rubrice Jméno jako značka.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Časopis KOMORA.CZ 
je distribuován: 

•  členům Hospodářské 

komory ČR, 

•  V. I. P. osobnostem 

českého politického,

společenského 

a hospodářského 

života,

•  všem ambasádám v ČR 

a českým centrům 

v Evropě,

•  na jednotlivé 

hospodářské komory 

na všech stupních 

hierarchie a začleněná 

živnostenská 

společenstva,

•  vládním agenturám,

•  státní správě, 

•  81 senátorům,

•  200 poslancům, 

•  všem 6248 starostům 

v ČR. 

•  Vychází 11x ročně.

•  Náklad 22 000 výtisků.

•  Odebírá jej více než 

13 000 firem v České 

republice.

•  Jeho cílem je hájit 

zájmy podnikatelů, 

přinášet stanoviska 

HK ČR a podnikatelů 

k legislativě, přispívat 

ke zlepšení podnikatel-

ského prostředí v ČR.
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