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Podpora exportu:
Mezinárodní vztahy – podnikatelské mise čes-
kých firem do zahraničí, setkání zahraničních
podnikatelů s jejich potenciálními partnery 
v ČR a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace:
Komplexní a kvalifikované poradenské služby 
v otázkách Evropské unie a poskytování infor-
mací podnikům na požadavky jednotného trhu
EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání
členů Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do
Irska, zajištění služeb CEBRE – České podnika-
telské reprezentace při EU v Bruselu.
Služby celní a certifikační:
Ověřování a vystavování dokumentů pro mezi-
národní obchod, certifikáty, ATA karnety, kon-
zulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní:
Poradenské a konzultační služby, předkládání
vyjádření a odborných stanovisek, osvědčení 
o skutečnostech v právních vztazích v meziná-
rodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání:
Spolupráce se státní správou na změnách 
v odborném a dalším vzdělávání, program Aka-
demie řemesel a služeb HK ČR, podpora systé-
mových změn pro zlepšení podmínek rozvoje
lidských zdrojů ve společnostech, projektová
činnost v oblasti podpory vzdělávání ve společ-
nostech, zpracování standardů kvalifikací 
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.
Informační servis:
Komora.cz – měsíčník o podnikání a pro pod-
nikatele; Aktuality – aktuální zprávy z komoro-
vé sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy
HK ČR a další zájemce; Monitoring tisku –
denní přehled informací o aktivitách komorové
sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa 
pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro
podnikatele od září roku 2003. Regionální kan-
celáře jsou otevřeny již ve 172 městech a cílový
stav je 205 informačních míst, paralelně vzniklo
18 oborových koordinačních míst, která se spe-
cializují na otázky z konkrétních oblastí podni-
kání. Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z
oblasti podnikatelské praxe jsou na všech infor-
mačních místech pro podnikatele k dostání
oborové příručky o podnikání v jednotlivých živ-
nostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se
nabízejí komerční služby např. e-Aukce a Příruč-
ka pro oblast životního prostředí.

Vše pro podporu
podnikání

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

Hospodářská komora České republiky, 

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

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz
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PROČ ČTU KOMORU

 Vážení a milí čtenáři,

skloňuje se mnoho titulů tiskovin, které 
by měl správný zaměstnavatel pravidelně 
sledovat, aby byl „v obraze“. V době 
internetu je však dnes důležitější dostat tip 
či echo, že je něco, o co by se podnikatel 
měl aktuálně zajímat. Existují různé 
nezávislé noviny, u kterých po přečtení 
člověk zkoumá, na kom že jsou nezávislé. 
Je hodně odborných oborových časopisů, 
které se rovněž snaží tvářit nezávisle... 
V neposlední řadě je i mnoho vzdělávacích 
tiskovin či materiálů. Některé, bohužel, 
vznikly především jako nutný výstup při 
čerpání peněz „z Evropy“.
Raketový rozvoj informačních technologií 
a nával informací hrnoucích se ze všech stran 
velí k opatrnosti. Čím jsem starší, tím jsem 
línější, pohodlnější  (někdo říká zkušenější).

Zdá se mi, že jediný způsob, jak přežít 
a zůstat přiměřeně v obraze, je nastavit 
efektivní filtr. Vyhýbat se srážkám s divnými 
lidmi, přijímat především potřebné a důležité 
informace nebo informace osvobozující mysl. 
Časopis Komora.cz je jedním z médií, které 
jsou užitečným koncentrátem. Navíc se 
nejedná o časopis nezávislý. Naopak. Je 
to časopis závislý na podnikatelích v celém 
spektru podnikatelských činností.
Zajímají mě informace o dobrých 
zkušenostech českých podnikatelů. Rád 
čtu příběhy selfmademanů. Držím palce 
všem, kteří se snaží vyniknout. Chceme-
li přežít ve světové konkurenci, musíme 
držet „světový krok“. Průměrnost nemá 
šanci. Informace a vytrvalost jsou hlavní 
stavebními kameny úspěchu. Přečíst 
alespoň měsíčník Komora.cz znamená být 
přiměřeně v obrazu.
Přispět svým článkem, zkušeností či 
příběhem, může být užitečné pro čtenáře 
a kolegy. Public relations je nezastupitelné.
Popularizace českých byznysmanů 
a zaměstnavatelů v globalizovaném světě 
je velmi důležitá. Začátkem minulého 
století patřila naše ekonomika k deseti 
nejvyspělejším ve světě. A především 
informace o podnikatelích, kteří naši 
ekonomiku táhnou zpět na výsluní, hledám 
v časopisu Komora.cz. Obdobnou práci 
mohou vykonat i krajské či regionální 
komorové zpravodaje.

Ing. Bořivoj Minář,

generální ředitel STOMIX, s.r.o
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Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu MPSV „Vzdělávání pro malé a střední podniky“, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ROZAM = ROzvoj ZAMěstnanců
Získejte prostřednictvím projektu ROZAM dotaci na vzdělání ve výši 50 - 80% 
z ceny kurzu bez náročné administrativy a vyberte si kurz, jaký Vaše firma 
potřebuje.

Co je to ROZAM?

ROZAM, tedy ROzvoj ZAMěstanců, je velmi efektivním 
nástrojem k získání dotací na vzdělávání zaměstnanců 
malých a středních podniků z Evropského sociálního 
fondu.

 Systém vícezdrojového financování

                                       ROZAM  řeší i otázku  vícezdrojového  financování, a to 
pomocí přehledného a pro uživatele velmi jednoduchého systému poukázek. Poukáz-
ky jsou nástrojem, který umožňuje efektivní, jednoduché a transparentní čerpání 
dotace z několika zdrojů zároveň a zajišťuje průhlednost systému a účelovost vyna-
ložených prostředků.

Poukázky = nástroj na čerpání fondů EU

“Systém vícezdrojového financování vzdělávání pomocí poukázek, který se používá v 
několika zemích Evropské unie (Belgie, Německo, Rakousko a další) vidíme jako velmi
efektivní a pilotním projektem ROZAM prověřený nástroj k čerpání prostředků. Na-
příklad institucím státní správy dokážeme nabídnout nástroj, který jim umožní 
transparentně a bez složité administrativy čerpat prostředky z fondů EU v již 
současném programovacím období 2007 - 2013“ uvádí Karel Pelán

ROZAM úspěšně startuje

Projekt ROZAM je pilotně realizován od října tohoto roku v krajích Ústeckém, Zlínském 
a Vysočina, kde má podporu představitelů kraje. Ti jej vnímají především jako nástroj 
k budoucímu rozvoji regionu, pro který je efektivní využívání prostředků z evropských 
fondů nezbytným předpokladem.

Právě teď je tedy ta pravá chvíle na získání dotace. „Podnikatelé by neměli váhat a co 
nejdříve kontaktovat krajského koordinátora ve svém regionu,který jim vysvětlí, jak 
získat dotaci a předá jim vysvětlí, jak získat dotace. Vzdělávací instituce již od poloviny 
října zadávají své kurzy do databáze dalšího profesního vzdělávání, hned po schůzce s 
koordinátorem si tedy podnikatelé mohou začít z nabídky vybírat kurzy dle své aktuální 
potřeby,“ upozorňuje Karel Pelán.

Všechny potřebné informace i kontakty na krajské koordinátory naleznete
na webových stránkách projektu www.rozam.cz

komoraindd.indd   1 10.12.2007   17:35:33

INZERCE

Klubová setkání určená výhradně 
členům hospodářské komory, kde 
budete odborníky informováni o ak-
tuálních otázkách podnikatelského 
prostředí a kde vás čekají diskuze 
na současně projednávaná témata, 
se budou konat v regionech České 
republiky při místně příslušné hospo-
dářské komoře. Zároveň se budete 
moci zúčastňovat seminářů pořá-
daných k těmto otázkám úřadem 
Hospodářské komory ČR v Praze. 
Lednovým tématem jsou „Daně po 

1. lednu 2008“. V únoru bude obsa-
hem seminářů „Energetika“, v březnu 
„Budoucnost řemesel“. 
O možnosti zúčastnit se klubového 
setkání se dozvíte od místně přísluš-
né komory, případně živnostenského 
společenstva. Úřad Hospodářské 
komory ČR se tématu daní bude 
věnovat na semináři „Daňové změny 
po 1. lednu 2008“, který se uskuteč-
ní 30. 1. v Praze (úřad HK ČR). Více 
informací: www.komora.cz.

red

KOMORA POMÁHÁ

Čeká nás rok 
zásadních změn
Milí čtenáři, vítám vás nad stránkami časopisu 
Komora.cz v novém roce, který, alespoň 
podle podnikatelských očekávání, by 
měl být rokem pro firmy velmi příznivým. 
Mezi podnikateli zemí Evropské 
unie panuje největší optimismus za 
posledních sedm let - taková jsou 
zjištění Evropského hospodářského 
průzkumu, který pořádá 
každoročně Sdružení evropských 
obchodních a průmyslových komor 
Eurochambres. 

V České republice se Hospodářská komora ČR 
tázala tisícovky českých firem na očekávání hos-
podářských výsledků za rok 2007 i v roce 2008. 
V Evropě se letos průzkumu celkem zúčastnilo 
86 tisíc podnikatelů 27 zemí.
 
Patříme k optimistům
My, Češi, patříme mezi respondenty k největším 
optimistům a v porovnání s výsledky z roku 
předchozího se podnikatelská nálada a očeká-
vání dalšího vývoje výrazně posunuly. Více než 
polovina českých podnikatelů vidí celkový vývoj 
pro svoji firmu v roce 2008 příznivě, naopak pesi-
mistický výhled pro příští rok má podle průzkumu 
necelá desetina respondentů. Tento optimismus 
s firmami do značné míry sdílím. Rok 2008 nebu-
de špatný, lepší než rok 2007 ale pravděpodobně 
také nebude. Firmy podle průzkumu ale stále bu-
dou investovat do svých provozů, budou hledat 
další cesty k růstu produkce, rozvoji exportu, ke 
zvyšování obratu. 

Ač se potenciál vyčerpává...
Nastavený trend růstu bude pokračovat, jen 
ne takovým tempem jako v roce předchozím. 
Koruna bude posilovat pomaleji, náš potenciál se 
jednoduše vyčerpává, zaměstnavatelé bohužel 

ještě palčivěji pocítí nedostatek zaměstnanců, 
což bude hlavní brzdou našeho dalšího rozvoje. 
Více než na další rozvoj výroby bychom se měli 
zaměřovat na sektor služeb, kde máme stále 
nevyčerpané rezervy. S novým rokem navíc došlo 
k řadě úprav ovlivňujících podnikatelské prostředí, 
změn je za poslední roky v jednom termínu 
skutečně nejvíc. Ty největší se týkají daňových 

zákonů a oproti jiným rokům jde o změny sku-
tečně zásadní – ať už se jedná o fyzické zdanění, 
odpisy a daňové znatelnosti, zavedení ekologické 
daně apod.
Kromě reformních opatření rok 2008 přináší 
i další novinky, a to v úpravě živnostenského 
zákona, v oblasti konkurzního řízení, dochází 
k přibližování státní správy občanovi, otvírají se 

centra CzechPoint, zjednodušují se některé 
administrativní postupy. 

Přetrvávající nedostatky
Přesto nás i nadále trápí některé přetrvávající 
nedostatky podnikatelského prostředí, kterými 
jsou vysoké zdravotní a sociální pojištění, nedo-
statečné právní jistoty, množství administrativy 
a džungle daňových zákonů i další legislativy, 
v níž by se měl podnikatel orientovat a jíž by se 
měl řídit. Celkově lze říci, že nás reforma posu-
nula správným směrem, ale je třeba, aby další 
kroky v tomto duchu pokračovaly. K nejnutnjším 
lze rozhodně přiřadit snižování odvodů na sociální 
pojištění a s tím související akutní potřeba dů-
chodové reformy. Trvale by se mělo pracovat na 
odstraňování zbytečných byrokratických nároků 
státu na podnikatele, zrychlování práce soudů 
a posilování právních jistot podnikatelů, zejména 
v oblasti vymahatelnosti práva. 
Věřím a doufám, že se optimistické vyhlídky firem 
naplní a že se v následujících dvanácti měsících 
podmínky pro fungování firem v České republice 
zase o kus zlepší. Přeji vám do nového roku, ať 
se vám vše daří.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLOVO PREZIDENTA

Více než polovina 
českých podnikate-
lů vidí celkový vývoj 
pro svoji firmu v  roce 
2008 příznivě 

Celkově lze říci, že nás reforma posunula správným směrem, 
ale je třeba, aby další kroky v tomto duchu pokračovaly

Každý měsíc seminář

POČÍNAJE LETOŠNÍM MĚSÍCEM ZAČALA HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČR S REALIZACÍ CYKLU SEMINÁŘŮ „TÉMATA MĚSÍCE“. 

Za dobu činnosti Informačních míst pro 
podnikatele zodpověděli jejich pracovníci 
neuvěřitelných 50 tisíc dotazů. Podnikatelé 
a zájemci o vstup do světa byznysu vedle 
telefonického kontaktu a internetového formuláře 
stále častěji volí osobní návštěvu. Nebo dotaz 
zadají elektronicky a pro odpověď si přijdou do 
regionální kanceláře.

Nákup a prodej automobilů
Pro osobní návštěvu se rozhodla i Růžena Černíková. 
Spolu se zahraničním partnerem založila firmu s podni-
katelským záměrem „nákup motorových vozidel v zahra-
ničí a jejich následný prodej v ČR“. Pro začátek potře-
bovala vědět, jaká jsou k tomuto typu podnikání potřeba 
oprávnění, jakými se má řídit předpisy a zda existují 
doporučené postupy vedení podobného podniku. Paní 
Černíková chválí přístup pracovníků písecké pobočky: 
„Byla to úplně opačná zkušenost než z jiných úřadů, kde 
často slyším ,nemáme čas, nevíme, musíte si to zjistit 
sama‘. V kanceláři jsem se setkala s nebývalou ochotou 
pomoci. Odpověď byla rychlá a hlavně užitečná.“ Podni-
katelka dostala vyčerpávající seznam zákonů a předpisů 
i speciální příručku Maloobchod s motororovými vozidly 
a jejich příslušenstvím, která vyšla v roce 2006 v rámci 
projektu InMP. Nechyběla řada užitečných kontaktů. „Po 
zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli plán usku-
tečnit,“ uzavírá Růžena Černíková. „Nyní jsme ve fázi 
hledání partnera.“

Dovoz ojetin do Řecka
Zaměstnanci InMP v rámci co nejrychlejšího a nejefektiv-
nějšího řešení dotazů svých klientů jednají s řadou stát-
ních institucí. Podnikatelé tak nemusejí absolvovat složitá 
bloudění v administrativním labyrintu, v jednání je zastoupí 
pracovníci Informačních míst. V případě podnikatele Da-
vida Jeřábka z Hlučína jednala ostravská kancelář InMP 
s ministerstvem průmyslu a obchodu. Pan Jeřábek se 
rozhodl dovážet ojeté automobily do Řecka. „Především 
mě zajímalo, zda je ještě dnes, v rámci Evropské unie, 
nutné platit clo. A také co je třeba udělat pro přihlášení 
automobilu v Řecku.“ Pracovníci InMP dotaz konzultovali 
s ministerstvem, které ve spolupráci se svým obchodním 
konzulem v Řecku vypracovalo odpověď. Vzhledem ke 
složitosti celého procesu se pracovníci InMP podnikateli 
omluvili, že nedodali informace během garantovaných 
deseti dní. Odpověď podnikatel obdržel přesně za dva 
týdny. „Všechny moje otázky byly do detailů zodpověze-
ny. Bohužel jsem se dověděl, že se sice clo jako takové 
již neplatí, zato ovšem existují jiné poplatky. Po předběžné 
kalkulaci jsem dospěl k názoru, že by zamýšlený podnik 
nebyl tak rentabilní, jak jsem si představoval,“ vysvětluje 
David Jeřábek. „Promýšlím další nápady a jsem rozhod-
nutý znova využít informačních služeb.“      mik

Podnikáme
s InMP
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Vyvážet chce 
letos více 
českých firem

Naprostá většina z nich má s vývozem již 
zkušenosti, ale čtyři procenta oslovených 
budou na zahraničních trzích nováčky. Nej-
častěji chtějí s exportem začít středně velké 
společnosti. „Příjemným překvapením je pro 
mne pět procent středních firem, které chtějí 
v příštím roce začít s exportem. Znamená to, 
že každá dvacátá společnost z tohoto sektoru 
hledá nové uplatnění a má odvahu nabídnout 
své zboží za hranicemi naší republiky,“ uvedl 
prezident Hospodářské komory ČR Jaromír 
Drábek.

Administrativa neodrazuje
Vyvážet hodlá v příštím roce přibližně čtvrtina 
mikrofirem s nejvýše devíti zaměstnanci. Mezi 
velkými společnostmi (nad 250 zaměstnanců) 
je exportérů 70 %. Se svým zbožím zamíří na 
zahraniční trhy 85 % tuzemských průmys-
lových podniků. Kvůli obavám z nadměrné 
administrativy spojené s exportem nehodlají 
vyvážet jen dvě procenta oslovených společ-
ností. Více než pětina (23,6 %) podniků působí 
pouze na regionální úrovni a o zahraniční trhy 
tak rovněž zájem nejeví. Přibližně stejný počet 
(21,8 %) oslovených nevyrábí exportovatelné 
komodity a zůstává tak rovněž pouze na do-
mácím trhu. S exportem hodlá v příštím roce 
začít 3,6 procenta firem, dalších 43,4 procenta 
budou vyvážet stejně jako v minulých letech. 
A nakonec 5,6 procenta oslovených nevyváží 
z jiných důvodů.

Menší to mají těžší
I při celkovém růstu podílu malých a středních 
firem na českém zahraničním obchodu v posled-
ních letech platí, že se malé a střední podniky 
s velkými obtížněji prosazují na zahraničních 
i na domácím trhu. Jejich postavení výrazně 
ovlivňují globalizační tendence. Mezi nejčastější 
konkurenční nevýhody malých a středních firem 
patří omezené možnosti přístupu do odbytových 
a zásobovacích sítí velkých společností. Nevýho-

dou se pro ně stává fakt, že nebývají sdruženy 
do odbytových nebo prodejních uskupení. Kvůli 
tomu mají drobnější podnikatelské subjekty ne-
výhodnou vyjednávací pozici ve vztahu k velkým 
nadnárodním společnostem, včetně společností 
provozujících maloobchodní sítě. Tyto řetězce 
pak dávají často přednost nákupům zboží od 
svých tradičních dodavatelů. České výrobní pod-
niky jsou nejvýrazněji konfrontovány s konkurencí 
dovozu levného zboží ze zahraničí, především 
z rozvojových zemí. Intenzivnější působení této 

konkurence na sektor malých a středních firem 
je do značné míry dáno charakterem produkce 
malého a středního podnikání.

Roste zájem o Německo
K nejčastějším teritoriím, kam se svými produkty 
tuzemské firmy míří, patří Slovensko a Němec-
ko. Obecně jsou to původní země evropské 
patnáctky (35 procent) a nové členské země (25 
procent). K oblíbeným patří Rakousko, Rusko 
a Ukrajina. Také v příštím roce se firmy budou 
zaměřovat na export do těchto zemí. Zájem roste 
o Německo, kam hodlá exportovat 52 % společ-
ností. Naopak mírně upadá zájem o Slovensko, 
přesto tam bude vyvážet 54 % tuzemských 
podniků. O pět procent více firem hodlá v roce 
2008 obchodovat se zeměmi bývalého Sovět-
ského svazu. Největším vývozcem z tuzemska je 
automobilový průmysl. Auta po několika letech 
stagnace v posledních dvou letech opět svůj 
podíl na celkovém vývozu zvyšují. Významné po-
stavení si zachovává také většina strojírenských 
a elektrotechnických výrobků. Markantní je nárůst 
podílu kancelářských strojů a zařízení na automa-
tizované zpracování dat. Konkrétně se jejich podíl 
na celkovém vývozu zvedl z 1,8 procenta v roce 
2000 na 7,6 procenta vloni. Dalším posilujícím 
oborem vývozu jsou telekomunikační zařízení. 
Z nestrojírenských výrobků si solidní postavení 
zachovávají výrobky z pryže, papír, lepenka 
a výrobky z nich.
K výrobkům zaznamenávajícím naopak pokles 
podílu na celkovém vývozu patří textilní příze, tka-
niny a výrobky z nich. Tato skupina zaznamenala 
pokles podílu na exportu ze 4,2 procenta v roce 
2000 na 2,4 procenta vloni. Stejná tendence je 
patrná u oděvních výrobků a doplňků i u obuvi. 

in

České výrobní podniky 
jsou nejvýrazněji kon-
frontovány s konkuren-
cí dovozu levného zboží 
ze zahraničí, především 
z rozvojových zemí

Průzkumu se zúčastnilo 413 firem. Nejčastějšími respondenty byli živnostníci, respektive 
firmy s maximálně devíti zaměstnanci (36 %). Firem s deseti až 49 zaměstnanci bylo 
34 %, středně velkých společností do 250 zaměstnanců 22 % a podniků s více než 250 
pracovníky 8 %. Třicet procent odpovědí přišlo ze zpracovatelského průmyslu, pětina 
z obchodu, 17 procent ze stavebnictví a 14 % z oblasti služeb.

NA ZAHRANIČNÍ TRHY SE V LETOŠNÍM ROCE 
CHYSTÁ SE SVÝM ZBOŽÍM VÍCE FIREM NEŽ LONI. 
TÉMĚŘ POLOVINA FIREM (47 PROCENT), KTERÉ 
OSLOVILA HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR VE SVÉM 
PRŮZKUMU, HODLÁ V ROCE 2008 EXPORTOVAT. 

Ministr práce a sociálních věcí Petr 
Nečas chce podpořit podnikatele, kteří 
na částečný úvazek zaměstnají matky 
po rodičovské dovolené. 

Vinaři získají z EU 
více prostředků

Při jednání o reformě společ-
ného trhu s vínem v Bruselu 
uplatnilo Česko své připomínky. 
V kompromisním návrhu Evrop-
ské komise se zohledňují mnohé 
naše připomínky. „Návrh přizná-
vá České republice tři miliony 
eur pro rok 2009 a více než pět 
milionů eur v roce 2015.
Původní návrh počítal jen s necelými 1,6 
miliony eru,“ vysvětlil ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. Zachována zůstane 
i možnost doslazování sacharózou. 
Návrh naopak už neobsahuje povinnou 
částku na propagaci na trzích třetích 
zemí. Původní návrh tzv. národní obálky, 
tedy částky určené na restrukturalizaci 

v jednotlivých členských státech, vycházel 
z pro nás nevýhodného období let 2005 
a 2006. Tehdy Česko teprve připravo-
valo administrativní systém, půdu pro 
restrukturalizaci vinic a hledalo vhodné 
sazenice z odpovídajících oblastí. Čerpání 
prostředků bylo tedy omezené. Návrh 1,6 
milionu eur pro rok 2009 včetně povinných 
prostředků na propagaci v třetích zemích 
byl podle Gandaloviče naprosto nedosta-
tečný a ohrožoval již zaběhnuté programy 
našich vinařů. Evropská komise v podstatě 
uznala, že se jedná o objektivní skutečnos-
ti i tím, že už České republice přidělila na 
roky 2006/07 zhruba 3,2 milionu eur a na 
roky 2007/08 10,9 milionu.

rd

České rybářství 
má v EU zelenou

ČESKO JE JEDNOU Z PRVNÍ VLNY ZEMÍ, KTERÝM EVROPSKÁ 
KOMISE SCHVÁLILA OPERAČNÍ PROGRAMY PODPORUJÍCÍ 
RYBÁŘSTVÍ. PROGRAM BY MĚL BÝT SPUŠTĚN NA JAŘE 
LETOŠNÍHO ROKU. PODPOŘIT HO MÁ KAMPAŇ NA ZVÝŠENÍ 
ZÁJMU SPOTŘEBITELŮ O SLADKOVODNÍ RYBY.

Operačním programem Rybářství umožní 
čerpat v programovacím období 2007 až 
2013 zhruba miliardu korun. Pravidla pro 
žadatele by měla být podle ministerstva 
zemědělství k dispozici do března, první 
kolo příjmu žádostí by pak bylo vyhláše-
no v dubnu. Opatření v první vlně příjmu 
žádostí se týkají produktivních investic do 
akvakultury, jako jsou například výstav-

ba a modernizace rybníků, sociálního 
zázemí, ekologické investice či vybudo-
vání prodejních kapacit na farmách. Dále 
jde o investice do zpracování a uvádění 
na trh, tedy na modernizaci a rozšiřování 
podniků zpracovávajících ryby či na eko-
logické investice. Poslední skupinu tvoří 
podpora a rozvoj nových trhů a propa-
gační kampaně.   red

„V případě, že zaměstnavatel poskytne 
práci na částečný úvazek rodiči po mateř-
ské nebo po rodičovské dovolené, bude 
moci uplatnit slevu na sociální pojištění 
zhruba ve výši 1500 korun,“ řekl Petr Ne-
čas Hospodářským novinám. Podobně by 
to podle něho mělo platit i pro zaměstnání 
zdravotně postižených a občanů starších 
než 55 let. Ostatně ministr připravuje i další 
kroky pro podporu rodin s dětmi. Firmy by 

například měly mít možnost odečíst z daní 
příspěvek pro matky na péči o dítě, o které 
se po dobu jejich pobytu v práci bude sta-
rat kolegyně, chůva nebo jiná „nerodičov-
ská osoba“. Nečasovy návrhy by mohly 
začít prakticky fungovat do konce tohoto 
roku, předtím však musí projít nezbytným 
procesem schvalování. Podnikatelé proti 
nim rozhodně nebudou.

rd

ČÍSLO MĚSÍCE:

Poprvé v dějiná ropa prolomila hranici sto 
dolarů za barel. Cekem se tak v roce 2007 cena 
americké ropy zvýšila téměř o 58 procent. Nic 
povzbudivého to nevěští... 

100 USD

Zaměstnávat ženy 
po mateřské bude výhodné

PŮVODCI ODPADŮ A OPRÁVNĚNÉ OSOBY, 
KTERÉ NAKLÁDAJÍ S ODPADY, JSOU POVIN-
NI DLE § 39 ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O OD-
PADECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ, 
VÉST PRŮBĚŽNOU EVIDENCI O ODPADECH 
A ZPŮSOBECH NAKLÁDÁNÍ S NIMI.

Už do 15. února
Upozorňujeme proto původce a oprávněné osoby, 
kteří produkují či nakládají:
•  s více než 50 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok  
•  nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za 

kalendářní rok,
že jsou povinni dle výše zmíněného zákona zasílat do 
15. února 2008 pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) 
příslušnému podle místa provozovny. Ohlašování se 
provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu 
a za každý druh odpadu.

Speciální formulář
Formulář pro hlášení o produkci a nakládání s odpady 
naleznete v příloze č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zároveň 
je v této příloze uveden i způsob vyplnění formuláře. 
Pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpa-
dy můžete využít i internetové stránky http://www.
inisoft.cz/odpady.html. Zadávaná data jsou násled-
ně odeslána na e-mailovou adresu uživatele, který 
je přepošle na příslušný odbor ŽP ORP, pod který 
spadá jeho provozovna. V případě, že původce vlastní 
elektronický podpis, je jeho povinnost tímto splněna, 
pokud původce elektronický podpis nevlastní, zašle 
podepsané hlášení kromě elektronické podoby ještě 
poštou na ORP, které mu přísluší.

mal

Opatrně 
s odpady
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Mistři tužky 
a klávesnice

Z DOMOVA

Máme 54 medailí!
„Na naší půdě se konal teprve podruhé v his-
torii, po čtyřiačtyřicetileté pauze! Po politic-
kých změnách před osmnácti lety byla jeho 
organizací poprvé pověřena země bývalého 
východního bloku. Sportovní kritérium této 
kandidatury potvrdil výsledek šampionátu 
– z 89 rozdělovaných medailí jich 54 zůstalo 
v rukou českých reprezentantů! V pořadí náro-
dů daleko za námi skončily například Němec-
ko, Turecko, Itálie, Čína, ale i USA,“ pochlubil 
se dobrými výsledky předseda Interinfo ČR 
a pedagog Jaroslav Zaviačič. „Rád bych také 
poděkoval za záštitu, kterou kongresu jako 
první poskytl prezident Hospodářské komory 
ČR Jaromír Drábek. Vyjádřil tím důraz, jaký 
komora klade na kvalifikaci pracovníků, kteří 
přicházejí do styku s textem jako nositelem 
myšlenek, nejčastěji tedy s klávesnicí. Tím 
jsem vlastně popsal, čím se také Interinfo ČR 
zabývá: zpracováním informací, hledáním 
a zkoumáním těch nejefektivnějších způsobů, 
jak informaci (neboli text) zachytit, přepsat, 
případně zpracovat – upravit, naformátovat.“ 
Interinfo v těchto oblastech zastupuje Čes-

kou republiku ve světové federaci Intersteno, 
jejímž byl v minulých dvou letech Jaroslav 
Zaviačič prezidentem.

Sbohem, stenografie? 
„Těsnopis je znám od roku 1887, kdy stenogra-
fové v Londýně založili Intersteno. Dnes je však 
tužka jako instrument na ústupu, v českých 
školách se stenografie vůbec neučí. V době vý-
početní techniky naše světové šampionáty hostí 
především mistry klávesnic. To jsou technologie, 
které naši činnost provázejí. My se snažíme 
ukázat, jak je co nejlépe využít.“ 

Podle J. Zaviačiče máme nejrozpracovanější 
metodu výuky ovládání klávesnice: „Inter-
netovou školou ZAV, www.zav.cz prošlo 
vloni přes 40 000 převážně českých žáků 
a studentů. Školu metodicky vede devíti-
násobná mistryně světa a držitelka světo-
vého rekordu v psaní na klávesnici Helena 
Matoušková.“
Ač to mnozí nevědí, existuje i certifikace 
těchto dovedností... „Ano, máme velmi mo-
derní kvalifikační prověrku: Státní zkouška 
ze zpracování textů byla koncipována právě 
i na základě konzultací s Hospodářskou 
komorou ČR. Spolu se Státním ústavem 
těsnopisným ji organizuje sdružení Interinfo 
ČR, informace o zkoušce a cvičná zadání jsou 
k dispozici např. na www.interinfo.org. Spojení 

státní instituce se sdružením a privátním 
sektorem dává předpoklady rychlého roz-
voje počítačové gramotnosti od výuky v zá-
kladních školách, přes tréninková soustře-
dění a soutěžení prostřednictvím internetu, 
ale i setkáními na pohárových soutěžích či 
mistrovstvích všech stupňů, až po světová. 
Jinými slovy – zkouška by měla pomoci 
nejenom těm, kteří ji složili, aby získali „jen“ 
vysvědčení, ale aby případný zaměstna-
vatel měl jistotu, že přijímá člověka, který 
umí skutečně efektivně pracovat, nehledá 
písmenka a nedělá gramatické hrubky...

Zádrhel v „diktování hlasem“
Pokud jde o sportovní výsledky, byl pro nás šam-
pionát úspěšný, ale jeho „kongresová“ část už to-
lik optimisticky pro nás nevyzněla... „Zaostáváme 
ve využívání technologie „diktování hlasem“, firma 
Newton hledá i ve spolupráci s naším sdružením 
efektivní cesty jejího nasazení. Česká republi-
ka má vyvinutý nejúspěšnější systém krácení 
textu pomocí klávesnice PC, ale nemůžeme ho 
převést na těsnopisné stroje – čínští i američtí vý-
robci nám sice svůj hardware dodali, ale vyhovuje 
jen velmi omezeně. Náš brněnský výrobce dříve 
nejlepších psacích strojů na světě už zřejmě dáv-
no vůbec neexistuje a jiné pracoviště schopné 
vývoje i výroby bez předfinancování jsme dosud 
nenašli,“ posteskl si Jaroslav Zaviačič. 

red

„Dnes je v tužka jako instrument na ústupu, 
v českých školách se stenografie vůbec neučí.“

„Máme vyvinutý 
nejúspěšnější systém 
krácení textu pomocí 
klávesnice PC, ale 
nemůžeme ho převést 
na těsnopisné stroje ...“

NA PĚT SET SOUTĚŽÍCÍCH ZE TŘICETI ZEMÍ CHTĚLO 
V PRAZE ZÍSKAT TITUL MISTRA SVĚTA V ZÁZNAMU 
A ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ. BYLI U TOHO I ZÁSTUPCI 
FIREM, ZABÝVAJÍCÍCH SE VÝROBOU A VÝVOJEM 
TECHNOLOGIÍ S TEXTEM SOUVISEJÍCÍCH. OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ INTERINFO ČR TOTIŽ USPOŘÁDALO 
46. KONGRES A SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT ORGANIZACE 
PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ INTERSTENO. 

POZVÁNKA

Na veletrhy 
v Mnichově

Mezinárodní veletrh řemesel ukazuje technické 
vybavení středně velkého podnikání Evropy a pre-
zentuje nabídku evropských řemeslných podniků. 
Atributy letošního ročníku jsou vývoj, modernizace 
a ještě užší kontakt s trhy a zákazníky.

K mezinárodnímu veletrhu řemesel patří vedle 
IHM PROFI s autoexpozicí a IHM PRIVAT 

(veletrh životního stylu a životního prostoru) 
také MBKplus. 

IHM PROFI – odborný veletrh pro techniky, 
dílny, nářadí – oslovuje odborníky nejrůznějších 
řemesel. Na autoexpozici budou rovněž před-
staveny osobní vozy pro soukromou potřebu i 
užitková vozidla. 

IHM PROFI – Nová platforma vystavovatelů 
v oblasti „Bezpečnost a ochrana zdraví v ře-
mesle“. Zvláštní expozice profesních společen-
stev k tématu Nebezpečné látky a pokožka.
Další informace Sylvie Oertel,
tel. +49(089)949 55-113, e-mail: oertel@ghm.de.

IHM PROFI Foyer pro Crème de la Crème 
restaurátoři veteránů. Zalíbení v detailu a per-
fektnosti charakterizuje setkání restaurátorů, 
sběratelů a milovníků jezdících veteránů. 
IHM PRIVAT představuje řemeslné umění a ře-
meslné služby pro zájemce oceňující kvalitu.

MBKplus – odborný veletrh pro úpravu 
a prodej potravin, take-away a stravování se 
orientuje na řezníky, pekaře a cukráře. 
Bližší informace na tel. +49 (089) 949 55-110, 
fax +49(089)949 55-119, e-mail: hieber@ghm.de.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
UVEDENÉ AKCE SE KONAJÍ V HALÁCH NOVÝCH VELETRHŮ V MNICHOVĚ:

IHM PRIVAT: 28. 2. – 5. 3. (hala BO – B3)

IHM PROFI s autoexpozicí: 28. 2. – 3. 3. (A1-A4) 

MBKplus: 2. 3. – 5. 3. (B6)

Zahrada Mnichov 25. 2. – 5. 3. (A5-A6)

S JAREM PŘICHÁZEJÍ 
KAŽDOROČNĚ 
MEZINÁRODNÍ 
VELETRHY 
V MNICHOVĚ 
– OD 28. 2. DO 5. 3. 
(VŽDY OD 9.30 
DO 18 HODIN), 
O NICHŽ VÁM 
PŘINÁŠÍME AKTUÁLNÍ 
INFORMACE.
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ROZHOVOR

Pivovarnický rok 2007 byl prý jedním z nej-
lepších v české historii. Je to pravda?
Otázka je, z jakého úhlu se na to podíváme. 
Z hlediska výstavu a prodeje piva je to pravda, 
oba ukazatele skutečně stoupaly. Řada 
pivovarů zaznamenala nárůst exportu, což se 
zpětně odrazilo ve zvýšení výstavu. Z ekono-
mického hlediska je to horší. Především ve 
druhé polovině roku výrazně vzrostly vstupní 
náklady. Situace tedy není jen pozitivní, pivova-
ry jsou nuceny zdražovat. 

První ohlásil zdražování lídr trhu Prazdroj...
Nebo South African Breweries, chcete-li. 
Všechny ostatní pivovary na to musí reagovat 
a v reálném čase zdražovat. Řada pivovarů 
se k tomu už bezprostředně přidala. My jsme 
zdražili koncem roku. Vstupy do výroby podra-
žily o padesát procent, stoupají ceny energie, 
mzdy... Cítíme všeobecné inflační tlaky, nevy-
lučuji, že budeme letos zdražovat dál. České 
ekonomice se daří, ale je třeba provést reformy, 
bez nich není možné v budoucnu uspět.

A minulý rok jako rok podnikatelský?
Začaly se projevovat nové negativní sku-
tečnosti. Například již zmíněné inflační tlaky 
a některé skokové nárůsty nákladů vyvolané 
administrativními rozhodnutími, jako třeba 
u cen obilí kvůli biolihu do pohonných hmot. 
Dále je to nedostatek lidí, kteří jsou ochotni 

pracovat. Nezaměstnanost rychle klesá a firmy 
si přeplácejí zaměstnance. Toto je důsledek 
nastavených investičních pobídek pro zahra-
niční montovny. Navíc je zde reálné riziko, 
že s nárůstem mezd tyto firmy po skončení 
pobídek své provozy v České republice uzav-
řou a přesunou do zemí s nižšími náklady na 
pracovní sílu.

Co znamenal loňský rok pro vaši spo-
lečnost? 
Pro nás byl ve znamení masivních investic. 
Rozšiřujeme ležácké a také kvasné kapacity. 
Je to motivováno především snahou dosaho-
vat po celý rok špičkovou a vyrovnanou kvalitu 
piva, umožnit našim sládkům, aby pro přípravu 
exportních souběhů mohlo pivo zrát déle. 
Protože z pohledu dlouhodobé trvanlivosti piva 
je třeba, aby piva na vývoz ležela ještě déle 
než tuzemská. Kromě toho jsme investovali 
do nové lepičky etiket a uzavíračky láhví, do 
dalšího mikrofiltru, do nových láhví, měnili jsme 

vzhled etiket. Zavedli jsme originální láhve 
s plastickým embossingem. Jde o velkou 
investici směrem do marketingu. Investovali 
jsme do vlastních sklenic, chystáme nový 
džbánek. Dále jsme investovali do nového 
typu beden, které mají poloviční půdorys než 
klasická desítková bedna, ale vejde se tam 
jedenáct láhví. V neposlední řadě rekonstru-
ujeme budovu naproti pivovaru, bude tam 
značková prodejna, sídlo obchodního úseku, 
kanceláře. Čili jsme toho loni udělali opravdu 
hodně. K podtržení značky a k posílení kvality.

PRIVATIZOVAT? JISTĚ. ALE OPATRNĚ!
Před volbami do poslanecké sněmovny 
jste se obrazně vyjádřil, že máte raději 
modré polední nebe než rudé večerní 
červánky. A svěží vzduch pro podnikatele. 
Naplňují se vaše očekávání? 
Pokud to zjednoduším, vývoj odpovídá 
tomu, že tu vládne koalice, což s sebou 
nese kompromisy. Ty omezují a determinují 
vývoj. Když už došlo ke zvýšení spodní 
sazby DPH z 5 na 9 %, pak se zároveň 
měla snížit horní sazba z 19 % na 15 %. Ale 
nejvíce bych preferoval jednotnou 15% daň. 
Jsem pro razantnější reformu. Přesto ji vní-
mám jako krok správným směrem, opatření, 
která jsou přijímána, jsou nezbytná. Zkrátka: 
střízlivá spokojenost. Oceňuji, že se po letech 
obrovského zadlužování vůbec něco děje.

„Pivovary nesmějí být 
natolik podporová-
ny, aby se nemusely 
snažit a nebyly konku-
renčně aktivní.“

„Jsem proti 
dotačnímu 
prostředí!“
STANISLAV BERNARD. JEDEN Z NEJZNÁMĚJŠÍCH ČESKÝCH PODNIKATELŮ. 
JEHO PŘÍBĚH A PŘÍBĚH MALÉHO PIVOVARU, KTERÝ SE SPOLEČNÍKY 
VZKŘÍSIL Z MRTVÝCH A KATAPULTOVAL MEZI NEJZNÁMĚJŠÍ PIVNÍ ZNAČKY, 
BY MOHL BÝT UČEBNICÍ BUDOUCÍCH SELFMADEMANŮ. 

ROZHOVOR
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ztracený boj, protože chybí zákonná opora. 
A způsob, jakým peníze do hospod tečou, 
je de facto založen na reklamě, propagaci či 
podobně a de iure je nenapadnutelný. Ani my 
jsme nemohli jinak, než se tomu v roce 2000 
přizpůsobit. Protože bychom šli s prodejem níž 
a níž. Takto jsou na trhu rozdané karty. Sami 
se ale rozhodujeme, že peníze tímto směrem 
vydané budeme redukovat. Protože to v řadě 
ohledů nepřispívá k růstu, naopak člověk 
generuje více zbytečných nákladů, v mnoha 
případech to nepřináší žádný efekt. Snažíme 
se zvažovat, komu peníze dát, nedát... My se 
snažíme o maximálně kvalitní pivo, maximálně 
kvalitní služby a tímto způsobem konkurovat. 
Je to férovější soutěž a takhle jsem si ji vždy 
představoval. Nikoli dát hospodskému tři sta, 
čtyři sta tisíc korun – a čepuj moje pivo. 

Stát není schopen ošetřit to právně?
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tento 
stav šetří osm – deset let s nulovým výsled-
kem. Sice dvakrát zakázal jistým pivovarům 
typy smluv, kde stálo, že hospodský musí 
čepovat výhradně jejich produkci. Dnes to 
pivovary řeší tak, že se do smluv nepíše slůvko 
výhradně, ale jsou dané hektolitry, které se 
hospodský zavazuje vytočit. Takže to samé je 
vyjádřeno jiným způsobem, a to bere anti-
monopolní úřad jako v pořádku. Kdybych byl 
členem Svazu malých a nezávislých pivovarů, 
snažil bych se nadále všemožně proti tomu 
bojovat. Nejsem.

A není to škoda?
Těžko říci, jestli to je škoda, nebo není. Je to 
tak, jak to je. Ale dnes jsem především soukro-
mý podnikatel, který se snaží, aby jeho firma 
fungovala. Vaše otázky jsou správné. Ale mají 
být směřovány představitelům Svazu. 

Jaký máte dnes se Svazem malých pivo-
varů vztah? 
Se Svazem nemůžete mít vztah, vztah máte 
s konkrétními lidmi. S řadou z nich mám vý-
borné vztahy, ale s předsedou nemám žádný. 
Nekomunikujeme spolu. Ale to, kvůli čemu 
jsem Svaz vymýšlel, zakládal a na čem jsem 
dva roky tvrdě pracoval, se povedlo.

Někteří členové Svazu vám nemohou 
zapomenout, že jste se spojil s belgickým 
partnerem. Muselo k tomu vůbec dojít? 
Nemohl jste hrdě nést vlajku sefmademana, 
vzácného úkazu v českém pivovarnictví? 
Myslím si, že spojení se strategickým partnerem 
nemá s otázkou hrdosti nic společného. I po 
spojení s belgickým pivovarem, kdy každý máme 
polovinu, firmu řídíme na základě vlastních úvah. 
Motivem spojení bylo kapitálové posílení. To se 
povedlo a musím říct, že i nyní jsme velmi hrdí na 
to, že děláme poctivé české pivo, které vyhrává 
stále více soutěží doma i ve světě.

ROZHOVOR
ROZHOVOR

Co si myslíte o prodeji národního podniku 
Budvar do soukromých rukou?
Jestliže celý obor je dnes na tržní bázi, tak 
Budvar by principálně měl být jeho součástí. 
Osobně nevidím žádný užitek z toho, když 
by měl jeden pivovar zůstat ve správě nebo 
v majetku státu. Přijde mi to nesystémové 
a zbytečné. Populistická prohlášení, že je 
to národní stříbro a podobně, neberu. Je to 
cenná značka, kvalitní pivo a velmi dobře 
zainvestovaný pivovar, to všechno je pravda. 
Jenom nevidím důvod, proč by jeden z pade-

sáti průmyslových pivovarů měl být národní. 
Důležitou otázkou však je - jak ho privatizovat. 
Jsou tu rizika ve vztahu ke skupině Annheiser 
– Bush. Ta je stonásobně větší, než je Budvar 
a má zájem hlavně o značku a tím pádem 
o přístup k trhům, kde se s Budvarem soudí. 
Proto by se měli kvalifikovaní právníci se 
znalostí mezinárodního práva zamyslet, jakým 
způsobem situaci řešit. A připravit smlouvu 
tak, aby značka a pivovar nezanikly. To by 
byla velká škoda. Jediným kritériem nesmí 
být cena, musí existovat omezení, která by 
nabyvatele účinně zavazovala k tomu, aby 
pivovar dál existoval a nebyl likvidován. Budvar 
ročně vyrobí něco přes milion hektolitrů, což 
je asi jedna šestnáctina tuzemského výstavu. 
Ale z hlediska mezinárodního srovnání jsou to 
maličké objemy. Proto opakuji: nevidím důvod 
k tomu, aby jediný pivovar měl být, co se týká 
majetku a vlastnictví, výjimečný.

Státní investiční pobídky největšímu 
pivovaru, plzeňskému Prazdroji, dosáhly 
v loňském a předloňském roce 700 milio-
nů. Objevily se názory, že je to tak trochu 
nestoudnost vůči malým pivovarům. Co 
o tom soudíte vy? 
Začnu odzadu. Určitá forma podpory malým 
a středním pivovarům zde léta existuje. Je to 
věc, o kterou jsem se v roce 1995 sám zasadil, 

čili diferencovaná spotřební daň pro skupi-
nu malých pivovarů s výstavem do 200 000 
hektolitrů. Podařilo se ji zakotvit do zákona 
o spotřební dani. Tyto pivovary neplatí plnou 
spotřební daň, ale odstupňovanou, podle 
velikosti výstavu 50–90 procent daně. Ale to si 
malé pivovary vybojovaly samy prostřednictvím 
Svazu malých a nezávislých pivovarů. Investiční 
pobídka Prazdroji podle mne jde proti zdravé-

mu rozumu. Prazdroj má téměř poloviční podíl 
na trhu, je dominantní hráč a já nevidím žádnou 
logiku, proč má tak obrovský subjekt dostat 
jakékoliv úlevy. Jde o rozhodnutí minulé vlády, 
které vnímám v rozporu se sociálně-demo-
kratickým programem podporovat malé firmy. 
Podpořila naopak dominantní gigant. 

Kde je třeba, podle vás, ještě lobbovat? 
Je pořád o co bojovat, ale vnímám to spíše na 
bázi Svazu malých nezávislých pivovarů nežli 
na bázi individuální. Pokud dominantní hráč na 
trhu dostane skoro třičtvrtě miliardy daňovou 
úlevu a podobně, je na Svazu, aby se tím za-
býval. Vím, že dal nějaké podněty do Bruselu, 
náš antimonopolní úřad tyto podněty zamítl.

Čistě teoreticky: Jak byste s těmi penězi 
naložil ve smyslu podpory malých pivo-
varů?
Nijak. Je třeba si uvědomit, že zde platí 
podmínky volného trhu. Aktivita, kterou jsem 
před dvanácti lety vyvíjel, nikdy nebyla vedena 
k tomu, aby malé pivovary získaly prostře-
dí, ve kterém by mohly nic nedělat a spát 
jako v bavlnce. Pivovary nesmějí být natolik 
podporovány, aby se nemusely snažit a nebyly 
konkurenčně aktivní. Smysl mého snažení 
byl ten, aby malé pivovary měly vůbec šanci 
na trhu přežít. Podobný systém oficiálně platí 

v EU. Unie ho převzala z Německa, kde fun-
guje více než sto let. V Německu existuje 1200 
pivovarů, z nichž je asi tisíc malých... Podpora 
tedy stačí k tomu, aby malé pivovary měly 
šanci. Opakuji, jsem proti tomu, aby existovalo 
dotační, nekonkurenční prostředí, jaké panuje 
v západní Evropě v zemědělství a podobně.

Přesto na pozadí té investiční pobídky: 
není čas, abyste zase začal lobbovat?
Nejsem už představitelem Svazu. Před lety 
jsem vedení předal někomu jinému, ta otázka 
by měla směřovat na něj.

Představme si, kdybyste ještě stál v čele 
Svazu, co byste podnikl za kroky?
Nepřemýšlel jsem o tom. Nedávám od toho 
ruce pryč, jen říkám, že se těmito otázkami již 
primárně nezabývám.

JSEM PŘEDEVŠÍM SOUKROMÝ 
PODNIKATEL
Lobbing ve velkém... Přesně před rokem 
se Česká republika postavila proti všem 
24 státům EU a vetovala návrh zdaně-
ní piva ve stejné výši jako vína. Není to 
symbolické, že si umíme dupnout, když 
jde o pivo? 
V Bruselu přišli s tím, že se má asi o 34 pro-
cent zvýšit spotřební daň na pivo. Za lobbo-
vání jižních států a pod obalem boje za zdraví 
lidu se nám EU pokusila vnutit daňovou úpra-
vu, čemuž se pochopitelně Česká republika 
brání. Je to cesta k posílení konkurenceschop-
nosti. Bylo dobře, že jsme se ozvali...

Jeden příklad za všechny: Před pár měsíci 
byl uzavřen druhý nejstarší pivovar u nás, 
Podkováň z roku 1434. Za posledních 
deset let přitom pravidelně vykazoval 
mírný nárůst výstavu. Jakou chybu dělají 
manažeři zanikajících pivovarů?
Myslím, že se to nedá vyjádřit globálně. Přede-
vším tržní prostředí, ve kterém se pohybujeme, 
je extrémně tvrdé. Daňová úleva je jenom velmi 
jemným zmírněním té situace. To, že v ta-
kovém prostředí čas od času nějaký pivovar 
zkrachuje, je podle mne naprosto přirozené. 
Takto se chová trh. A ke konkrétním případům 
se obecně vyjádřit nelze.

Softwarový gigant Microsoft s operačním 
systémem dodával prohlížeč. Marketin-
gové praktiky velkých pivovarů nejsou 
nepodobné. Zaplatí hostinskému, aby 
točil jejich pivo, přidají vybavení. Micro-
soft prohrál řadu soudních pří s menšími 
konkurenty. A platí pokuty. Jak se brání 
malé a střední pivovary?
To jsou aktivity, které tu existují dvanáct, 
třináct let. Dokud jsem byl ve Svazu ma-
lých a nezávislých pivovarů, snažil jsem se 
s tím všemožně bojovat. Ale upřímně: je to 

„Nejvíce bych prefe-
roval jednotnou 15% 
daň. Jsem pro razant-
nější reformu. Přesto 
ji vnímám jako krok 
správným směrem...“

„Mám rád celou řadu 
specialit. V Belgii 
je spousta malých 
svrchně kvašených 
speciálů, silných piv. 
Ta mám rád.“
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Pivo má ohromný rozptyl. Pro někoho je pivo vše. 
Někdo pivo i ty, co je pijí, nebo dokonce zbožňují, ne-
návidí. Mně se zdá téměř tajemné, že tzv. pivaře nelze 
specifikovat. Nemám na mysli mužské samotáře, 
kteří tráví hodiny v hospodě a pak skoro stejně hodin 
na záchodě. Znám totiž pivaře jak velmi jednoduché, 
nebál bych se říci primitivní, tak vzdělané, dokonce 
vrcholně intelektuální. Zajímavé je, že např. ti intelek-
tuální pijáci piva, které znám, oba pijí pivo především 
večer. Mají v oblibě také zhruba stejné množství: 2–3 
piva před spaním. Jinak ale alkohol přes den téměř 
nepijí. Zato s pivem dělají nesnesitelnou vědu. Mají 
tisíce komentářů k teplotě, dávají si různě láhve s pi-
vem k obličeji apod. A když už si je nechávají chladit, 
mají na to sáhodlouhé, poměrně nudné popisy, jak 
to musí všechno proběhnout, aby jeho teplota byla 
ideální.
Přiznejme si, že pivo může být také silným symbolem 
úpadku. Nemám na mysli ty zpité zoufalce či opuš-
těné nešťastníky. Ale naopak ty energií, silou, zdravím 
a často i pupky kypící chlapíky. Pivo jako by bylo 
jejich tekutým rozumem i sebevědomím dohromady. 
Probírají jeden problém za druhým a hlasitě troubí 
svá řešení. Ať už jde o fotbalovou sestavu, kde žádají 
okamžitou výměnu trenéra, nebo aspoň vyhodit to 
netalentovaný, pomalý hovado z levýho křídla! Nebo 

náročné situace odkudkoli ze světa. Například zatím-
co stovky odborníků řeší problém konfliktního soužití 
mezi některými národy bez evidentního výsledku, 
parta pivem požehnaných sice neví přesně, kde to na 
zeměkouli je, ale stříleli by buď jedny, nebo ty druhé 
a jisté je, že pak by byl klid. A pořádek. Je zajímavé, 
kolikrát jsem slyšel od podobných chlápků výkřiky 
o pořádku, aby se při loučení s pivním večerem 
vymočili na hospodu jako pes na svůj rajon.
Přemýšlel jsem, jestli je to pivem nebo lidmi? Jestli 
pivo má v sobě něco zvláštního, co způsobuje, že 
kdejaký vůl náhle nejen vidí jednoduchá řešení, ale 
zejména, že si troufne pomyslet, že zrovna on a právě 
teď ví, jak na to, když davy specialistů, odborníků si 
s tím neporadili. Anebo je pivo jen startérem někte-
rých chorobných projevů, když lidé ztratí ostych díky 
alkoholu, který v pivě je?
Pivo pijí i ženy, pochopitelně. Všiml jsem si, že některé 
se za to trochu stydí. Vždy když si chtějí objednat 
pivo, zdůrazňují, že to je zvláštní den, když mají chuť 
na pivo, ale přiznávají současně, že se jim to občas 
stane (asi tak třikrát denně). Pak si dávají záležet na 
tom, aby bylo patrné, že si piva dají jen „trochu“, 
„malinko“ apod. Ale když pak pivo pijí, mají nábož-
ně šťastný výraz a zlatavý mok mizí v jejich hrdle 
s elegantní rychlostí. Nic proti tomu. Domnívám se, 

že tenhle typ žen se stydí právě proto, že 
pivo je pro ně symbolem jistého chlap-
ského zupáctví. Pivo za to ovšem nemů-
že. Jsou druhy žízní, kdy jen pivo dává 
pocit naprostého svlažení a uspokojení. 
Znám to sám na sobě. Je to vlastně 
nepopsatelný stav a zážitek. Myslím vždy 
na to, jak geniální nápoj to je a že je ob-
divuhodné, že jej někdo vůbec vymyslel. 
Současně ale přiznávám, že jsem nikdy 
nepochopil ty hystericky militantní zastán-
ce některých pivních značek. Jeden můj 
dobrý kamarád choval takovou nenávist 
ke smíchovskému Staropramenu (pil 
pochopitelně hektolitry jiné značky), že ju-
rodivě a pravidelně v hospodě vykřikoval, 
že Smíchovský pivovar by zavřel i s jeho 
ředitelem! Naproti tomu jsem znal dvě 
dámy, které vždy plachým a sametovým 
hlasem opakovaly: „Jen smíchovské...“ 
a pak se zaklonily hluboce dozadu, aby 
do nich kamarádem nenáviděné pivo 
pohodlně vteklo. Změnilo se, myslím, 
jedno: „regionální“ piva, která bývala 
často oprávněně předmětem posmě-
chu, se za posledních dvacet let rapidně 
zlepšila. Mám pocit, že možná i proto 
vášnivé diskuse o „patocích“ z menších 
pivovarů utichly. Dostal jsem kdysi pozo-
ruhodný „hospodský“ recept na angínu: 
vypít aspoň tři (čím více, tím lépe) hodně 
vychlazené plzeňské dvanáctky. Měl jsem 
tehdy velmi silnou angínu a dopracoval 
jsem se v rámci léčebné kůry až k pěti 
plzním. Poslední dvě piva jsem už pil 
s krkem bezbolestným, jaksi na oslavu. 
Musím přiznat, že po pátém pivě mě 
nejen nebolelo vůbec nic, ale angína jako 
by zmizela v historickém zapomnění. 
Malinko nad plán jsem zapomněl i svoji 
vlastní adresu, ale kamarádi mě trpělivě 
doprovodili domů. Druhý den se už bolení 
v krku vrátilo jen značně oslabené, i když 
po tak vydatné léčbě jsem musel dopo-
ledne zůstat ležet. Nemohu samozřejmě 
tvrdit, že recept je zcela osvědčený, 
protože od té doby jsem už nikdy angínu 
neměl. Stojí ovšem za zamyšlení, že 
možná se nevrátila jen proto, neb si je až 
příliš dobře vědoma, že můj útok na ni 
bývá veden nevybíravými, zcela brutální-
mi, pivními metodami. Pivo i léčí. Nejen 
z žízně a angíny, někdy i ze smutku. Patří 
mu za to náš vděk. A kdo se omylem 
promění v pivní nádrž, ten ať to prosím 
na pivo nesvádí. Pivo za to nemůže. Teče 
všem stejně.

SVĚT PODLE KRAUSE

Pivaře nelze 
specifikovat 

Znám pivaře jak velmi jednoduché, nebál bych se říci 
primitivní, tak vzdělané, dokonce vrcholně intelektuální
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ROZHOVOR

ČESKÉ PIVO VS. EUROBEER
Jak bude pivo chutnat za deset let? Nemo-
hou jednou provždy zvítězit zglajšatovaná 
velkopiva, která neurazí, ani nenadchnou 
a která jsou stále více fádní a fádní...? 
Evropská piva jsou vařena úspornými techno-
logiemi, výroba se zkracuje. Pivo bude většinou 
chutnat tak jako už dnes ve většině zemí západní 
Evropy. Musíme si položit otázku, jak bude 
chutnat české pivo. Ekonomika diktuje výrobní 
technolologie a piva se opravdu více podobají 
jedno druhému. 

Český svaz pivovarů a sladoven po letech 
diskusí usiluje o ochranné označení České 
pivo. Měla by zabezpečit ochranu a záro-
veň být známkou kvality při exportu. Není 
to trochu paradox – značka České pivo na 
láhvi s „eurobeerem“?
Musím vás poopravit. Valná většina českého 
piva není eurobeer! Existují zde trendy, které 
k tomu mohou v nějakém časovém horizontu 
vést. Ale na druhou stranu je třeba objektiv-
ně říci, že i třeba velká piva jsou pořád ještě 
chuťově zajímavější než v západní Evropě. Tam 
jsou piva skutečně víceméně stejná – hluboce 
prokvašená, světlounká, prosycena kysličníkem, 
chuťově prázdná. I velké české značky dělají pivo 
chuťově bohatší. Česká piva se od evropských 
piv skutečně liší. Jsou méně prokvašená, mají 
větší obsah zbytkového extraktu. Jinými slovy 
jsou chuťově plnější, dále bývají tmavší, méně 
prosycená oxidem, jsou hořčí a vybízejí k další-
mu napití. Což je typická vlastnost českého piva. 
Všechna česká piva mají definovatelnou znatel-
nou odlišnost a proto je dobré usilovat o známku 
české pivo. Tím spíš, když dnes takovéto značky 
fungují v mnoha oblastech, tak české pivo je fe-
nomén, který si to stoprocentně zaslouží. Snaha 
je legitimní.

Jakou zahraniční značku obdivujete?
Neřekl bych obdivuji. Mám rád celou řadu 
specialit. V Belgii je spousta malých svrchně 
kvašených speciálů, silných piv. Ta mám rád. 
Jednou za čas si dám na chuť Guinesse, 
také se mi líbí nefiltrovaná piva z německých 
hospodských pivovarů. Spíš než velké značky 
mám rád speciality. 

Které zahraniční trhy považujete za 
klíčové?
Především ty, které jsou blízko. Pivo je produk-
tem denní potřeby a je omezeno trvanlivostí. 
Jsme schopni vyrábět pivo s trvanlivostí do 9 
měsíců. Ale žádné pivo typu českého nebo ně-
meckého ležáku nedokáže, aby senzorické, chu-
ťové vlastnosti byly konstantní po celou dobu tr-
vanlivosti. Pivo se nezkazí, vizuálně je v pořádku, 
ale senzorické vlastnosti jdou dolů, především 
v posledních měsících trvanlivosti. Celou dobu 
se myslelo, že velkou roli hraje obsah kyslíku. Ale 
prokázalo se, že i když mají některé značky kyslík 

„zvládnutý“, pivo se mění. Svou úlohu hrají volné 
radikály, ten problém tedy objektivně existuje. 
Tedy nejdůležitější jsou blízké trhy: Švédsko, 
Řecko, Rusko, Anglie, další dovozem mnohem 
menší destinace - Polsko, Ukrajina. Největší 
objem jde na Slovensko, které jmenuji naposled, 
protože je dosud nevnímám jako čistou cizinu, 
dlouho jsme žili v jednom státě a tím pádem i 
zvyklosti, které jsou na českém a slovenském 
trhu, jsou hodně podobné. Na Slovensku máme 
dokonce i vlastní zaměstnance.

Neuvažujete přenést výrobu třeba do Ruska 
jako již několik českých pivovarů?
Ne.

Souhlasíte s návrhem na zákaz kouření 
v restauracích?
To je velmi komplikovaná otázka. Protože jakmile 
něco začneme zakazovat, kde to skončí? U kou-
ření to má logiku. Avšak kde je napsáno, že pak 
nevznikne třeba jakási protialkoholová lobby, 
která řekne: zakažme pít v restauracích tvrdý 
alkohol. Nebo víno. Nebo pivo. Nebo cokoliv. 
Vždycky jsem nedůvěřivý, když někdo chce něco 
řešit zákazy. Třeba teď nekouřím vůbec, ale byly 
doby, kdy jsem kouřil. Osobně si myslím, že by 
to mělo být necháno na trhu. Vývoj stejně půjde 
tímto směrem. Řada restauraterů pochopí, že 
pokud budou mít čistý vzduch, o hosty nepřij-
dou. Nebo se bude vyrábět účinnější klimatiza-
ce. Trend je správný, jen bych to nechtěl řešit 
nějakým generálním zákazem...

V posledních letech hledají podnikatelé 
nejrůznější způsoby, jak motivovat své za-
městnance k vyšším výkonům. Jaké máte 
benefity v Humpolci?
To je parketa mé manželky, která vede oblast lid-
ských zdrojů. Máme systém benefitů nad danou 
mzdu. Stravenky, deputátní pivo, vánoční dárky, 
vstupenky na kulturní akce, rockový festival, 
firemní ples.

Kontrolujete osobně produkci? Ochutná-
váte?
Denně děláme degustaci během provozu, 
ochutnáváme všechno pivo, které jde na stáčení 
z ležáckých tanků a pak pivo, které je připraveno 
k expedici. Tam já ovšem nechodím pokaždé. 
Ale pivo degustuji tak, že si je beru domů a jsem 
s ním pořád v kontaktu. V poslední době hodně 
piji naše nealkopivo.

Chystáte nějaký nový produkt?
Ano, ale zatím vám o něm nemohu říci více.

Jaké je vaše největší „pivní“ přání?
Ať na pivním trhu skončí praxe poskytování pe-
něz hospodským, aby čepovali tu či onu značku. 
Jsem stoprocentně přesvědčen, že to přispěje 
k čistšímu tržnímu prostředí.

Mikuláš Černý

Ing. Stanislav 
BERNARD (52)

•  Generální ředitel a předseda 
představenstva Rodinného 
pivovaru Bernard, a. s.

•  Brand manager ČR roku 2000.
•  Pivovarnická osobnost 

století. Zvolen za prosazení 
diferencované spotřební daně 
pro malé nezávislé pivovary 
v roce 1995. 

•  Manželka Helena, děti Hana 
(*1976) a Filip (*1978). 

Na otázku, kdo z rodiny ve 
firmě pracuje, Stanislav Bernard 
odpovídá: „Ptejte se spíše, kdo 
nepracuje!“

Pivo Bernard získalo v roce 2007 
dvacet prestižních ocenění: 
3 medaile na Světovém pivním 
šampionátu v Chicagu, zlatou 
medaili na soutěži v Londýně, 
celkem 12 ocenění na českých 
soutěžích.
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Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný 

pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční 

náklady o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu???  

Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí 

je snižování nákupní ceny, a to běžně v rozmezí úspory mezi 

25-30% proti stavu před zavedením aukčního systému.

Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního 

prostředí. Hospodářská komora ČR vám kromě propracovaného 

aukčního software, prověřeného mnohaletým provozem, nabízí 

také svou znalost trhu a informace o několika desítkách tisíc 

tuzemských firem a dále napojení na další obchodní komory v EU 

ohledně získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme 

vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale 

i sofistikovaný výběr dodavatelů a řešení sporů pomocí arbitráže 

u Rozhodčího soudu HK v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách.

CS3_new inzerat_v2.indd   1 1/9/08   11:39:08 AM

Při výkonu předsednické funkce bude Slovin-
sko vycházet z 18měsíčního programu Rady, 
vypořádá se se zděděnými tématy po Por-
tugalcích a rozhodne o prioritních oblastech 
pro toto pololetí. Jako nováček ve své agendě 
kopíruje hlavní směry pracovního plánu Komi-
se pro tento rok. Těmi jsou růst a zaměstnání, 
udržitelný rozvoj, migrace, orientace na obča-
ny a globalizace. Prioritní oblasti představují 
aktuální potřeby Unie a úkolem Komise je na 
ně v co největší možné míře odpovědět. 

Modré karty mají zelenou
V oblasti lidských zdrojů se bude Komise 
zabývat zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí, 
což vyplývá z nedostatku pracovních sil v EU 
daného demografickými změnami, rozdíly v na-
bízených a požadovaných pracovních profilech, 
ale i nízkou atraktivitou Unie. Komise naváže 
na zahájené práce na konceptu tzv. modrých 
karet, jejichž cílem je vytvořit jednotný postup 
pro udělování pracovního povolení a povolení 
k pobytu pro pracovníky ze třetích zemí. Tento 
obecný návrh definuje hlavní principy, které bu-
dou dále rozpracovány pro specifické kategorie 
zaměstnanců – pracovníci s vysokou kvalifi-
kací (předloženo na podzim 2007), sezónní 
pracovníci, placení stážisté a pracovníci vyslaní 
v rámci společnosti (všechny tři návrhy budou 
předloženy letos). Současně se Komise zaměří 
na celoživotní vzdělávání pracovníků a boj proti 
nelegálnímu zaměstnávání.

Bude Bílá kniha
V reflexi nad změnou klimatu navrhne Komise 
Bílou knihu o adaptaci na dopady změny 
klimatu. Orgány EU budou hledat konsensus 

v právních předpisech týkajících se vnitřního 
trhu a plnění cílů stanovených pro snížení emisí 
skleníkových plynů a zefektivnění energetické 
účinnosti o 20 % do roku 2020. Velmi diskuto-
vaným tématem se stane přepracování směr-
nice o energetické náročnosti budov, které 
jsou největším zdrojem emisí skleníkových ply-
nů v Unii. Stavby v EU nabízejí úsporu emisí ve 
výši cca 28 %, což ve finále může v EU snížit 
celkovou spotřebu energie o 11 %. Unie bude 
pokračovat v diskusi o bezpečnosti dodávek 
energie, diversifikaci skladby jejích zdrojů a in-
frastruktur a možná se dostane i na přezkum 
směrnice o zdanění energie. Ušetřen nezůsta-
ne ani sektor dopravy, pro který Komise slibuje 

vytvořit model pro posouzení vnějších nákladů. 
V platnost také vstoupí Charta spotřebitelů 
energie a Komise bude definovat úkoly nové 
agentury dohledu v oblasti energie.

Lepší přístup k programům EU
Pozornost bude v tomto roce věnována 
malým a středním podnikům (MSP). Komise 
předloží tzv. Zákon o drobném podnikání, 
který umožní MSP lepší přístup k programům 

EU, veřejným zakázkám a inovacím. Ve hře 
bude definice statutu MSP. V oblasti podnikání 
budou též pokračovat práce na návrhu pro 
celounijní základ daně společností, příprava 
nařízení o statutu evropské soukromé společ-
nosti (stejná pravidla po celé EU; přínosem je 
snížení administrativních nákladů), směrnice 
o dopadu snížených sazeb DPH, nařízení 
o dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí EMAS, revize systému 
pro udělování ekoznačky a návrh směrnice 
o smluvních právech spotřebitelů.
Komise ani letos nezapomene podporovat 
výzkum a inovace; 44 % svého rozpočtu věnu-
je na podporu růstu a zaměstnanosti, zejména 
prostřednictvím investic do inovací, celoži-
votního vzdělání a výzkumu. Na mezinárodní 
scéně se soustředí na stabilizaci západního 
Balkánu, uzavírání mezinárodních dohod 
a uvolní prostředky z 10. rozvojového fondu. 

Snižování administrativy
Všechny připravované návrhy budou podro-
beny hodnocení dopadu a Komise bude 
v souladu se stanovenými cíli snížit adminis-
trativní zátěž o 25 % do roku 2012 pokračovat 
v přez kumu právních předpisů. Nápravná 
opatření letos provede prostřednictvím 45 
iniciativ zasahujících do 13 prioritních oblastí. 
Návrhy na snížení správního zatížení mohou 
nově předkládat i podnikatelé z celé EU na 
webové stránce Komise (http://www.ec.euro-
pa.eu/entreprise/admin-burdens-reduction/).

Alena VLAČIHOVÁ,

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu

Stavby v EU nabízejí 
úsporu emisí ve výši 
cca 28 %, což ve 
finále může v EU snížit 
celkovou spotřebu 
energie o 11 %

Co připravila 
Evropská 
komise pro 
rok 2008
PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU JE PŘÍLEŽITOSTÍ NAHLÉDNOUT POD POKLIČKU EVROPSKÉ KOMISE A ZJISTIT, 
JAKÉ LEGISLATIVNÍ MENU NA ROK 2008 PŘIPRAVILA. „PŘEDKRM“ NASERVÍROVALO JIŽ PORTUGALSKÉ 
PŘEDSEDNICTVÍ, KTERÉ SVOU AGENDU PŘEDALO PRVNÍ LEDNOVÝ DEN DO RUKOU SLOVINCŮ – PRVNÍ ZEMĚ 
Z EU-10 (PŘISTOUPIVŠÍ V ROCE 2004), KTERÁ BUDE PO DOBU NÁSLEDUJÍCÍCH ŠESTI MĚSÍCŮ ŘÍDIT CHOD UNIE. 

Z BRUSELU
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AUTOMOBILISMUS
AUTOMOBILISMUS

České republice patří první místo na světě 
v počtu vyrobených aut na počet obyvatel. 
V loňském roce sjelo z montážních linek 
závodů v Mladé Boleslavi a v Kolíně tři čtvr-
tě milionu osobních aut. A za tři roky jejich 
počet podle odhadů překročí magickou 
hranici jednoho milionu! Výroba automobilů 
v České republice zaměstnává nejméně 120 
tisíc lidí, ovšem téměř tři čtvrtiny z nich jsou 
zaměstnanci dodavatelských firem. Kolik 
jich u nás působí, můžeme jen odhadovat, 

protože úplné statistiky neexistují. Sdružení 
automobilového průmyslu (SAP) registruje 
117 dodavatelských subjektů, databáze 
Czechinvestu obsahují 506 firem. Podle 
odhadů se jejich skutečný počet však blíží 
k šesti stovkám. A pravděpodobně ještě 
poroste!

Odkud se berou?
Nárůst počtu subdodavatelů není konstant-
ní. I když dodavatelské firmy v Čechách 

zdaleka nejsou závislé jen na domácí finální 
výrobě automobilů, nárůst jejich počtu 
spolehlivě koresponduje se situací na trhu 
konečných producentů. Dá se tak rozdělit 
do několika etap. První z nich je dlouhé 
období mírného rozvoje dodavatelských 
odvětví během „neomezené vlády“ jedné 
automobilky v ČR – Škody Auto. 
Další fáze znamenala obrovský boom, který 
proběhl před třemi čtyřmi lety v souvislosti 
s vybudováním závodů TPCA v Kolíně. 

Poslední vlnu přinesl příchod třetího výrob-
ce – Hyundai v Nošovicích. Ta je ovšem 
mírnější než v případě „tsunami“ spojeného 
s francouzsko–japonským konsorciem. Na 
vlně TPCA se například „svezla“ česko–slo-
venská skupina J. P. Plast. Vytvořena byla 
v roce 2006 spojením několika subjektů. 
Dominantní společností je J. P. Plast Kyjov 
založená v roce 1992, jejimž původním 
sortimentem byly plastové obaly. „Klíčovým 
momentem rozvoje byly první dodávky dílů 
pro automobilový průmysl v roce 2003,“ 
prozrazuje jednatel společnosti Lukáš Koller. 

„V současné době lze automobilové kom-
ponenty vyráběné v Kyjově nalézt ve vozech 
značky Škoda, Opel, Avia, dále ve vozech 
z továrny TPCA v Kolíně.“ 
Právě dodávky pro automobilový průmysl 
zajistily firmě nebývalý investiční rozmach. 
„Poslední velká vlna investic proběhla v roce 
2004, kdy byla vystavěna nová výrobní 
a skladová hala o rozloze přes 3500 metrů 
čtverečných. Tento projekt byl realizován 
na základě kontraktu, který byl uzavřen pro 
dodávky plastových dílů pro společnost Ca-
dence Inovation. Ta je subdodavatelem pro 

kolínskou automobilku,“ říká Lukáš Koller.

Slovo „neumíme“ neznáme
Z tisíců komponentů, z nichž se skládá au-
tomobil, neexistuje jediná součástka, kterou 
by české firmy nevyráběly. Mnohé české 
společnosti dodávají i ta nesofistikovanější 
řešení. Jako například hořická konstrukční 
kancelář Swell. Na otázku, proč se na-
šim subdodavatelům tolik daří, odpovídá 
její manažer Michal Medek: „Vysvětlení je 
jednoduché: tradice průmyslu v Čechách 
spolu se vstupem země do EU vytvořila 
podmínky pro příchod nových automobilek. 
S nimi samozřejmě přicházejí i jejich tradiční 
dodavatelé, od kterých automobilka v rámci 
partnerské spolupráce požaduje jejich regio-
nální blízkost. Vlivem příchodu těchto do-
davatelů se tak do naší republiky přesouvají 
i vývojové práce.“ Společnost Swell patří ke 
skupině firem, které se dokázaly prosadit 
ještě před příchodem nových automobilek. 
A je také dobrým příkladem toho, že subdo-
davatel neznamená jen výrobce součástek 
a komponentů, které si můžeme „ohmatat“. 
Swell, s. r. o., je česká konstrukční kancelář 
založená v roce 1993. V současné době je 
jedním z předních dodavatelů komplexních 
vývojových prací do automobilového prů-
myslu v ČR. Zabývá se vývojem dílů a ses-
tav od designových návrhů až po přípravu 
částí vozu pro sériovou výrobu. Společnost 
má téměř sto zaměstnanců a prostřed-
nictvím svých zákazníků spolupracuje na 
vývoji nových modelů vozů značek Škoda, 
Renault, Volkswagen, BMW či Mercedes. 
„Vedle konstrukce jsme postupně rozvinuli 
další vývojové disciplíny, jako jsou numeric-
ké simulace, zkušebnictví, stavbu prototypů 
nebo vývoj sériových nástrojů.“ O tom, že 
se firmě daří, svědčí i téměř čtvrtmiliardo-
vá investice do nového Centra vývojových 
služeb. „Cílem tohoto projektu je další rozvoj 
firmy tak, abychom mohli našim zákazníkům 
dodávat ucelenější vývojová řešení jednot-
livých modulů automobilu,“ uzavírá Michal 
Medek.

České nemusí být české
Podobný názor, proč zažívají subdodavatelé 
zlaté časy, sdílí i Mojmír Čapka, předseda 
představenstva a generální ředitel táborské 
společnosti Brisk, která patří mezi šest 
největších výrobců autosvíček na světě. 
„Dodavatelský sektor byl na tehdejší poměry 
dobře rozvinut už před rokem 1990. Byl 
zde dobrý základ, na kterém bylo možno 
stavět. Této situace využila řada zahranič-
ních subjektů a zrychlila tak rozvoj celého 
automobilového průmyslu.“ Společnost, 
která úspěšně navázala na tradici táborské 
firmy Brita z roku 1935, zaměstnává 700 
lidí a její obrat přesahuje 800 milionů korun. 

AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL JE 
MOTOREM ČESKÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ. 
TVOŘÍ 60 % 
PRŮMYSLOVÉ 
VÝROBY A PĚTINU 
ČESKÉHO VÝVOZU. 
ALE ZDALEKA NEJDE 
JEN O HOTOVÉ 
VOZY.  POLOVINU 
AUTOPRŮMYSLU 
PŘEDSTAVUJÍ 
SUBDODAVATELÉ 
– VÝROBCI 
KOMPONENTŮ 
A SOUČÁSTEK. 
V ČESKÉ REPUBLICE 
SE JIM OPRAVDU 
DAŘÍ!

Tahouni tahouna 
české ekonomiky

Výroba automobilů 
v ČR zaměstnává na 
120 tisíc lidí, ovšem 
téměř tři čtvrtiny z nich 
jsou zaměstnanci do-
davatelských firem
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Srovnání za stejné období v roce 2006
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Má několik dceřiných společností včetně 
výrobního závodu a obchodních zastou-
pení v Rusku, a přitom se může pochlubit 
stoprocentně českým vlastníkem. „Firem 
s českým kapitálem bohužel není mnoho,“ 
pokračuje ředitel. „Ale ty, které překonaly 
počáteční finanční hendikep, se dnes řadí 
na úroveň zahraničních firem a dosahují 
stejně dobrých výsledků.“ Brisk, Exportér 
roku 2001 a 2002 a také Nejlepší dodavatel 
koncernu Volkswagen za rok 1998 je firma 
silně proexportně zaměřená. „Polovina 
produkce je exportována na západní trhy 
včetně USA a druhá na východní, přede-
vším do Ruské federace, kde pokrýváme 
až 40 % trhu. Děláme všechno proto, 
abychom na tomto trhu uspěli i v příštích 
letech. Oficiální prognózy předpokládají, že 
v roce 2011 bude Ruská federace s ročním 
prodejem 3,3 milionu aut největším automo-
bilovým trhem Evropy...,“ říká Mojmír Čapka. 
Významnými odběrateli Brisku je celá řada 
světových automobilek jako Volvo, Renault, 
Opel, VW, Škoda, Audi, Seat, Lamborghini, 

Daewoo, ZMZ, Tatra, TM Racing a další. Tak 
jako řada jiných výrobců autodílů musí firma 
bojovat s padělateli své originální produkce, 
především z Číny. Přesto táborští uvažují 
i o expanzi právě tam. „Trh je velmi zajímavý, 
ale chceme garance tamních úřadů. Když je 
nedostaneme, výrobu technických kompo-
nentů by nejspíš nahradila pouze montáž, 
abychom tak ochránili své know-how. Tak 
jako v řadě zemí máme však i v Číně oficiál-
ní ochranu naší značky.“ Obdobné problémy 
řeší také například náš největší výrobce ku-
ličkových ložisek ZKL z Klášterce: Čeští cel-
níci několikrát odhalili padělky s ochrannou 
známkou ZKL i označením země původu 
Czech Republic. „Obchodníci zcela vědomě 
kupují padělky, které následně prodávají 

jako originály,“ stěžuje si obchodní ředitel 
Martin Helebrandt. Jak se plagiátorství brá-
nit? Pomoc s registrací patentů na čínském 
území českým firmám nabízí Evropská unie. 
Finanční podpory ze strukturálních fondů 
EU v rámci programů na léta 2007 – 2013 
před zahájením tažení na čínské trhy se 
ne náhodou rozhodla využít řada českých 
výrobců autosoučástek...

Rekordy v objemu výroby
Čeští dodavatelé dosahují evropské, ale 
i světové úrovně nejen kvalitou. Na špičku 
se řadí rovněž mimořádnými objemy výroby. 
Statistiky Sdružení automobilového průmys-
lu má k dispozici rekordní údaje:
Nejvíce pneumatik v Evropě? Otrokovický 
Barum Continental, kapacita dvacet milionů 
kusů. Nejvíce brzdových kotoučů pro osob-
ní automobily v Evropě? Firma TRW Lucas 
Varity, Jablonec nad Nisou, 10 milionů kusů 
kotoučových brzd. Nejvíce dveřních zámků? 
Kiekert CS v Přelouči, 150 tisíc dílů denně. 
Nejvíce světlometů vyrobí novojičínský 
Visteon-Autopal společně s firmou Hella 
v Mohelnici a takto by bylo možné pokračo-
vat dále. 
Většina rekordmanů je však součástí 
velkých nadnárodních koncernů a skupin. 
Ryze českých „obrů“ není mnoho. Snad nej-
výraznějším příkladem je společnost Brano 
Group. Značka bývá v podvědomí lidí dosud 
spojována se zavírači dveří, dnes je však 
největším dodavatelem autodílů v České 
republice. Její generální ředitel a většinový 
majitel Pavel Juříček ve společnosti působil 
ještě před její privatizací a už v osmdesátých 
letech dokázal předvídat, že její budoucnost 
je právě v autoprůmyslu. Vypracoval projekt 
privatizace a obchodní strategii starono-
vého podniku. Společnost se pak začala 
pod jeho vedením ještě více orientovat na 
automobilový průmysl a dodávky autodílů. 
Brano začalo oslovovat i jiné automobilky 
než Škoda Auto, rozšířilo výrobní portfolio 

AUTOMOBILISMUS
AUTOMOBILISMUS

TOP INVESTOŘI (PODLE POČTU PROJEKTŮ)

NĚMECKO 59 projektů 79,8 mld. Kč 18 770 pracovních míst

JAPONSKO 42 projektů 55,6 mld. Kč 9369 pracovních míst

USA 30 projektů 15,8 mld. Kč 6459 pracovních míst

a začalo se více věnovat vývoji. „Po Škodě 
se stal naším zákazníkem Volkswagen, pak 
General Motors, díky němu jsme se dostali 
k Opelu, a pak už se to rozjelo,“ řekl Pavel 
Juříček v rozhovoru pro Hospodářské no-
viny. Dnes Brano dodává díly všem velkým 
automobilkám kromě Renaultu a Nissanu. 
Společnost vyrobí nejvíce autozvedáků 

v Evropě, v produkci tlumičů zaujímá druhé 
místo. Do celého světa dodává desítky 
dalších výrobků. Instinkt vsadit na výrobu 
autodílů ředitele nezradil. Brano dokázalo 
od 90. let více než zdesateronásobit tržby 
– z 12 na 164 milionů eur, což je více než 
čtyři miliardy korun ročně. Z toho tři čtvrtiny 
vycházejí na export. Firma dnes zaměstnává 
2400 lidí, z toho 160 vývojářů. A generální 
ředitel, který ve společnosti začínal sám 
jako konstruktér, získal v loňském roce 
prestižní ocenění Podnikatel roku v soutěži 
pořádané společností Ernst & Young.

Inovace, investice a finanční injekce
Jedním z faktorů, které subdodavatelským 
firmám pomáhají, je poměrně příznivá 
politika státu. Výrobci autosoučástek se 
v České republice těší její podpoře: domácí 
i zahraniční firmy mohou po splnění zákon-
ných kritérií čerpat investiční pobídky. A této 
možnosti také využívají. 
Podle údajů Czechinvestu do počátku loň-
ského roku získalo investiční pobídky téměř 
140 firem, včetně pěti největších. Ještě 
v roce 2006 patřil automobilový sektor 
mezi takzvaná „citlivá odvětví“, která měla 
privilegium nadstandardní finanční pomo-
ci ze strany státu. Více než rok však pro 
jeho veřejnou podporu platí stejná pravidla 

Evropské unie, jako pro ostatní obory. To 
znamená, že stát může krýt nejvýš 40 % 
investicí. Navíc je třeba představit přesný 
plán, vypracovat podrobné projekty a uvést 
mnoho dat, což ne všechny firmy chtějí 
podstoupit. Alternativou investičním po-
bídkám, určenou hlavně středním a malým 
subjektům, je program na podporu českých 
dodavatelů automobilového průmyslu. Byl 
zahájen již v roce 2000 a od loňského roku 
je financován ze strukturálních fondů EU. 
Jednou z firem, která se do programu zapo-
jila, je i Swell. Více o tom její manažer Michal 
Medek: „Inovace pro nás znamená základní 
předpoklad pro další rozvoj a úspěšné fun-
gování. Je nám jasné, že dobré nápady nám 
přinesou jen výborní zaměstnanci, proto 
se je snažíme velmi pečlivě vybírat. Vedle 
toho je nutným předpokladem i odpovídající 
technologické vybavení. V automobilovém 
průmyslu to znamená vysoce nadprůměrné, 
špičkové technologie. Investujeme do nich 
kontinuálně v reakci na požadavky trhu. 
Prostředky na tyto investice čerpáme kromě 
jiného i formou různých státních podpor.“ 

Slovenská inspirace
Co ještě dělá vrásky subdodavatelům? 
„V podmínkách České republiky stále exis-
tuje zbytečná byrokracie a řada administra-
tivních překážek. Exportující firmy si stěžují 
na nedostatečnou politickou vůli a vágní 
vztah k přechodu na evropskou měnu,“ 
říká Mojmír Čapka, generální ředitel Brisku. 
„Problémem je i zdržení čerpání z evrop-
ských fondů za rok 2007. Rozvoj firmy ne-
může čekat, až státní byrokracie rozhodne.“ 
Udržení vysoké konkurenceschopnosti čes-
kých firem si podle svých manažerů vyžadu-
je rychlé zavedení eura, rozvoj infrastruktury 
a hlavně rozvíjení největší devizy, kterou 
země má – kvalitní pracovní síly. „Rezervy 
spatřujeme zejména ve školství, konkrétně 
v oborové struktuře vysokoškoláků a nedo-
statku kvalifikovaných dělnických profesí,“ 
říka Michal Medek ze Swellu. Odliv mozků 
je v tomto oboru dávno zastaralý pojem. 
„Konstruktérům v jejich rozletu dnes v ČR 
nic nebrání,“ pokračuje Medek. „V mnohých 
firmách je jich nedostatek. Vývojových kan-

Z tisíců komponentů, 
z nichž se skládá auto-
mobil, neexistuje jediná 
součástka, kterou by 
české firmy nevyráběly

VÝROBA SILNIČNÍCH 
VOZIDEL V PRVNÍM 
POLOLETÍ 2007 V ČR:
Osobní automobily 
+6,23 %

Autobusy
+ 18,10 %

Přípojná vozidla
+ 5,31 %

Nákladní automobily
+75,65 %

Motocykly a mopedy
+104,19 %

Export celkem
+ 9,37 %

„Exportující firmy si 
stěžují na  nedosta-
tečnou politickou vůli 
a vágní vztah k pře-
chodu na evropskou 
měnu.“

STRUKTURA VÝROBY MOTOROVÝCH 
VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE, ROK 2005

STRUKTURA VÝROBY MOTOROVÝCH 
VOZIDEL V ČESKOSLOVENSKU, ROK 1986

autobusy
0,36 %

osobní 98,84 %

nákladní
0,34 %

malá užitková
0,20 %

motocykly
0,26 %

100 %= 606 537 ks

motocykly 
44,40 %

osobní 
43,42 %

(osobní = včetně malých užitkových)

100 %= 440 189 ks

nákladní 
11,41 %

autobusy
0,77 %

STRUKTURA VÝROBY 
V ČSSR 1986 A ČR 2005

Zdroj: Czechinvest

Celníci několikrát od-
halili padělky s ochran-
nou známkou ZKL 
i označením země pů-
vodu Czech Republic 
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PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ STÁLE MYSLÍ 
NA SVÉ ŘEMESLO.
Mezinárodní veletrh řemesel IHM PROFI je i v roce 2008 
nejdůležitějším odborným místem setkání. Pouze 
zde se můžete vyčerpávajícím způsobem informovat
o nejnovější technice, nejmodernějším vybavení, 
nejdůležitějších trendech, a vyměnit si zkušenosti 
s ostatními profesionály z oboru. Pro více efektivity ve 
vašem podnikání – pro více úspěchu v budoucnosti.

Odborný veletrh pro techniku, dílnu, nástroje

Nové výstaviště Mnichov
28.2. – 3.3.2008, 9:30 – 18:00 h
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Zástupce pořadatele pro ČR a SR, zlevněné 
vstupenky, ubytování, zájezd: Expo C+S, Brno
tel. 545 176 158-60, fax 545 176 159
www.expocs.cz  •  info@expocs.cz
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celáří sice není mnoho, konstruktéry ovšem zaměstnávají i jednot-
liví dodavatelé, kteří jsou nucenii mít vlastní vývoj. Jejich útěky do 
zahraničí nejsou příliš časté, mnozí mají problém se zvládnutím 
cizího jazyka a ani finančně si příliš nepolepší, postavíme-li si proti 
vyšším mzdám vyšší náklady na cestování, ubytování...“
Na nízké platy si pracovníci subdodavatelských značek nemohou 
stěžovat: jejich mzdy se pohybují přibližně 11% nad celostátním 
průměrem. Přesto se jich začíná nedostávat. Na Slovensku, které 
je také malou automobilovou velmocí, jsou v tomto ohledu o krok 
napřed. Při čtyřech státních technických univerzitách tam vznikla 
vědecko-výzkumná centra, která budou připravovat odborníky pro 
automobilový sektor. 

Pozor na bublinu!
Hovoří-li se o budoucnosti podniků dodávajících automobilovým 
firmám, převládá optimismus. Produkce automobilů v ČR má 
podle všech předpokladů a plánů růst. Dokonce se čas od času 
objevují dohady o příchodu dalších zahraničních automobilek. 
Kupříkladu profesor Business School v Nottinghamu Peter Cooke, 
který o automobilovém průmyslu publikoval více než 20 knih a je 
považován za největšího vizionáře automobilové Evropy, prohla-
šuje, že Česko uživí více automobilek než tři. Přesto: neobávají se 
subdodavatelé, že slibný rozvoj odvětví by mohl být pouze bubli-
nou, která splaskne? Co když výrobu automobilů postihne recese? 
Optimisté říkají, že mnoho firem, které dodávají automobilkám, 
produkuje i jiné zboží a je schopno poměrně pružně přizpůsobit 
výrobu situaci. K problému se vyjádřil Lukáš Koller z J. P. Plastu: 
„I přesto, že je vliv automobilového průmyslu velmi výrazný, chtěli 
bychom zachovat svou pozici i v původním sortimentu – na poli 
plastových obalů. Tu jsme postupně posilovali 15 let. Navíc musí-
me uvažovat o dalších investicích, neboť je zde vliv silných nadná-
rodních společností. Jejich konkurenční nevýhoda, tedy neznalost, 
se za velmi krátkou dobu může zcela změnit a naše pozice může 
být silně ohrožena.“ 
Skeptici tvrdí, že ne každý může v případě recese jen tak přeori-
entovat výrobní program. A realisté připomínají, že automobilová 
branže prochází obdobími útlumu a konjunktury. Ale případný 
útlum nemusí mít na subdodavatele tragický dopad: české firmy 
mají výhodu, že u nás vyrábějí automobilky z různých částí světa 
různé typy vozů a pravděpodobnost, že by jejich trhy zaznamenaly 
pokles najednou, je malá. 

Mikuláš Černý,

s použitím www.ihned.cz

AUTOMOBILISMUS

Foto: Shutterstock.com

AKTUÁLNĚ

Na nízké platy si pra-
covníci subdodavatel-
ských značek nemo-
hou stěžovat: jejich 
mzdy jsou 11 % nad 
celostátním průměrem

Školicí středisko ke zvýšení 
konkurenceschopnosti

Pomohly peníze z EU
„Na projekt školicího střediska jsme získali 
podporu z Operačního programu Průmysl 
a podnikání a faktem je, že bez přispění EU by 
moderní vzdělávací centrum nevzniklo,“ přiznal 
předseda představenstva VÚSH Jiří Veselý. Ško-
licí středisko Brno-Jih je další etapou budování 
Vědeckotechnického parku Brno-Jih a jeho ote-
vření navazuje na podnikatelský inkubátor, který 
v parku funguje od června loňského roku.

Pro firmy v regionu
Školicí středisko vytvoří také zázemí pro spolu-
práci soukromých firem, vysokých škol, vědců 
a investorů v tuzemsku. Jeho činnost podpoří 
vzdělávání a konkurenceschopnost firem. „Věří-

me, že školicí středisko podpoří vzdělávání firem 
v regionu. Začínající společnosti to mají velice 
těžké. Pouze díky inovacím, využívání nových 
technologií, specializaci a vysoké kvalitě služeb 
mohou na trhu přežít,“ uvedl ředitel Podnikatel-
ského inkubátoru Brno-Jih Petr Mandelík.

Výhodné podmínky
Vzdělávací centrum se oborově zaměří zejména 
na stavebnictví a zpracování odpadu. Začínající 
podniky v něm za výhodných podmínek dos-
-tanou k dispozici moderní prostory kompletně 
vybavené nejmodernější audiovizuální technikou 
včetně videokonferencí. Školicí středisko vzniklo 
úpravou a rekonstrukcí prostor Výzkumného 
ústavu stavebních hmot.      in

UKRAJINCI SE 
INSPIRUJÍ U NÁS

NA UKRAJINĚ PROBÍHAJÍ V SOUČASNOSTI ZMĚNY VELMI PODOBNÉ 
TĚM, KTERÝMI SI VĚTŠINA STŘEDOEVROPSKÝCH EKONOMIK PROŠLA 
UŽ NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET. UKRAJINCI SE CHTĚJÍ UČIT 
OD TĚCH NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, PROTO SVOU AGENTURU PRO LÁKÁNÍ 
INVESTIC INVESTUKRAINE MODELOVALI Z VELKÉ ČÁSTI PODLE 
ČESKÉHO CZECHINVESTU.

Naše nepřímá konkurence
„Česká republika se zaměřuje především na 
domácí i zahraniční investice do náročných 
projektů vývojových a výzkumných středisek, 
technologických center a podobně. Ukrajina 
pro nás představuje spíše nepřímou konku-
renci, protože našimi hlavními rivaly v lákání 
investic jsou hlavně země Visegrádské čtyřky,“ 
uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená gene-
rální ředitelka agentury CzechInvest.

Montovny stále východněji
Ukrajinské podniky u nás podle statistiky 
České národní banky zatím proinvestovaly 

318 milionů korun. Čeští podnikatelé na 
Ukrajině umístili investice za 370 milionů ko-
run. Jedním z nich je například Škoda-Auto, 
která nedaleko Užhorodu montuje automobily 
pro východní trhy.
„Ukrajina zažívá v současnosti boom zahranič-
ních investic. Investorům můžeme nabídnout 
největší samostatný trh v Evropě se 47 miliony 
obyvatel, zajímavou polohu na rozhraní Ruska 
a Evropské unie i kvalitní a vzdělanou pracovní 
sílu,“ uvedla Larysa Hyriavec z agentury In-
vestUkraine. Jinými slovy: přišla doba, aby se 
montovny pohnuly dále na východ.

in

PRVNÍ PROJEKTY V RÁMCI 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
ČESKO – POLSKO JSOU 
PŘIJÍMÁNY OD POLOVINY 
LEDNA LETOŠNÍHO ROKU. 
ODSTARTOVALO TAK ČERPÁNÍ 
VÍCE NEŽ 219 MILIONŮ EUR, 
KTERÉ EVROPSKÁ KOMISE 
PŘIDĚLILA ČESKU A POLSKU. 
UVEDLO TO MINISTERSTVO PRO 
MÍSTNÍ ROZVOJ.

Zpřísnění požadavků
Vedle navýšení prostředků se ale také zpřísňují 
požadavky na příhraniční význam projektů. 
Uplatňuje se také princip vedoucího partnera. 
To znamená, že jeden z partnerů projektu 
převezme odpovědnost za projekt jako celek 
jak vůči řídícímu orgánu programu, tak vůči 
Evropské komisi. Vedoucí partner předkládá 
společnou žádost a vede přípravu i realizaci 
celého projektu.

Tři hlavní směry
Projekty v tomto programu budou mít i nadále 
zejména regionální a oblastní význam. Finance 
směřují hlavně do zlepšování dopravní 
dostupnosti, zlepšování životního prostředí 
a k podpoře cestovního ruchu. Zvětšuje se 
také úloha Fondu mikroprojektů, který je 
nástrojem pro podporu projektů menšího 
rozsahu na místní úrovni.

Na česko – polském pohraničí se realizuje 
Iniciativa Společenství INTEREG III A, která byla 
nastavena pro období 2004 až 2006 a v rámci 
pravidla n+2 se uzavře až na konci roku 2008. 
Veškeré prostředky tohoto programu jsou již 
alokovány na vybrané projekty.

in

Podpořit vzdělávání v začínajících firmách, které si ještě nemohou dovolit 
velké investice do školení - to je hlavní cíl nového školicího střediska, které 
zahájilo provoz koncem roku 2007 ve Vědeckotechnickém parku Brno-Jih. 
Zařízení, které pomůže hlavně mladým podnikům na jihu Moravy, bude 
provozovat Výzkumný ústav stavebních hmot. Ten do něj také investuje šest 
milionů korun. Část prostředků získá zpět od Evropské unie.

Miliony na 
přeshraniční 
spolupráci 
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obor. Samozřejmě se také účastníme různých 
workshopů a dnů otevřených dveří. 

Pracujete jak pro velké nadnárodní firmy, 
tak pro malé české podniky. V čem se liší 
jejich přístup?
Byznys dělají lidé s lidmi, záleží jen na tom, jaké 
si vybudují vztahy. A je přitom úplně jedno, jestli 
jsou to vztahy s nějakým malým odběratelem 
nebo zástupcem velké mezinárodní firmy. Rozdíl 
v přístupu byl patrný na začátku 90. let, to na 
nás západní firmy nahlížely takovým způsobem, 
jakým dnes nahlížíme my na země na východ 
od nás. Ale dnes už jsme úplně jinde. Ke změně 
došlo především díky západním zákazníkům. 
Naučili nás spoustu věcí: být pečliví, vybudovat si 
systém odpovědnosti, řízení jakosti a podobně.

Hodně si zakládáte na ohleduplnosti k život-
nímu prostředí. Je to kvůli tomu, že podobný 
postoj západní firmy vyžadují?
To není primární důvod. Rozhodně nemáme 
zájem přírodu kolem nás zničit. Uvědomujeme si 
odpovědnost za svět, který po nás zůstane.

Když se řekne slévárna, většina lidí si před-
staví něco špinavého, nečistého, co může 
být šetrné k životnímu prostředí jen stěží...
Ano, ale dnes už slévárny vypadají úplně jinak. 
Například v běžném hypermarketu je dnes špíny 
a nečistoty daleko víc! Každý si představuje, že je 
to tvrdá, špinavá práce pro svalnaté hutníky, ale 
to je jen část pravdy. V jedné z našich sléváren 
dnes pracuje šedesát procent žen! Jde o moder-
ní, krásnou, čisťounkou slévárnu, která je šetrná 
k životnímu prostředí.

Myslíte si, že tradice firmy je v byznysu 
velká výhoda?
Je a není. Výhoda je to v tom, že máte jistou 
kontinuitu výroby a know-how. Nevýhoda je, že 
pořád kolem sebe slyšíte: „To jsme tak nikdy 
nedělali, to takhle bylo vždycky.“ Když postavíte 
fabriku na zelené louce, stavíte i z nových lidí, 
kteří nepřemýšlejí o tom, jestli to takhle bylo 
i v minulosti.

Jaké jsou výhody rodinného podniku?
Můj bratr tu pracuje jako šéf nákupu, bratra-
nec vede slévárnu hliníku, sestra hlídá právní 
záležitosti. Jednoznačná výhoda je, že rodina drží 
skvěle pohromadě. Funguje to fantasticky. 

Můžete vyzradit váš názor na investiční 
pobídky?
Ve své době možná měly opodstatnění, ale dnes 
už jde o přežitek. Naše politická reprezentace 
stále bojuje o to, aby se vytvořilo více pracovních 
míst a my přitom už více než dva roky nemáme 
dostatek lidí. Tak si říkám, pro koho jsou určena 
ta nová, draze připravená pracovní místa? Pro 
pracovníky, kteří nejsou? Dříve jsme dokonce 
přemýšleli i o tom, jestli by nebylo výhodnější 
mít sídlo firmy někde ve světě, aby se na nás 
nahlíželo jako na zahraniční subjekt. Máte-li 
totiž sídlo v zahraničí, tak vám tu hned každý 
padne k nohám a státní úředníci jsou schopni 
vám mnoho věcí odpustit. Máte třeba daňové 
prázdniny nebo dostáváte spoustu peněz na 
rekvalifikace...

Lobbujete nějak za změnu?
Ano, táta byl aktivní hlavně ve Svazu sléváren, 
snažíme se na tyto věci upozorňovat. Jsem rád, 
že jsme se stali členy Asociace malých a střed-
ních podniků, v rámci této asociace bychom 
mohli některé věci pomoct změnit. Myslím, 
že i v tomto směru může být pro nás vítězství 
v soutěži PX Firma roku velmi užitečné. 

Jak vnímáte rostoucí konkurenci z Číny?
Někteří z našich klientů od nás odešli do Číny. 
Mnozí se ale po čase vracejí zpátky, protože 
v Číně mají problém s kvalitou, komunikací 
a spolehlivostí. Hraje nám do noty také drahá 
nafta, firmám se už nevyplácí dovážet výrobky 
z Číny. A čínský dělník už dávno není člověk, kte-
rý by pracoval za misku rýže. Také už chce svůj 
hodinový plat. To jsou důvody, proč se výroba 
často vrací zpátky sem.

Takže si myslíte, že výroba se postupně 
bude vracet zpátky z rozvojových zemí 
v Asii do Ameriky a Evropy?
Ano, nám se třeba při současném kurzu dolaru 
vyplácí zadávat věci do USA. Tamní lidé jsou 
zvyklí pracovat naprosto přesně, jejich výrobky 
jsou perfektní, spolehlivé. Mají stejnou mentalitu 
jako my, domluvíme se s nimi. Kdosi v devade-
sátých letech na jakési přednášce říkal, že se 
zanedlouho v Americe nebude vyrábět vůbec 
nic. To je naprostá hloupost.

Před dvěma lety jste rozšířili výrobu o plas-
tové výlisky, plánujete ještě nějaké další 
rozšíření výroby?
Byznys je opravdu vzrušující věc, nikdy nevíte, 
s čím přijde! V roce 2005 jsme na severu Čech 
postavili zinkovou slévárnu. Ale najednou byl 
příliš drahý zinek. Naši klienti z toho byli zoufalí, 
protože ceny se téměř ztrojnásobily. Tak jsme se 
rozhlíželi kolem sebe a zjistili jsme, že nedaleko 
této fabriky je skomírající lisovna plastů. Koupili 
jsme ji, začlenili do našeho portfolia a začali 
nabízet řešení také v plastu. Byl to fantastický 
tah! Ale ambice, že bychom v nejbližší době ně-

jakým podobně dramatickým způsobem rozšířili 
výrobu, nemáme.

V té lisovně plastu vyrábíte také hračky?
Ano, to je teď pro nás nová věc. Celou dobu 
jsme dělali business to business a teď najednou 
vyrábíme pro cílového zákazníka, to je pro mne 
úplně jiný svět! V něm vidíme další velký poten-
ciál, momentálně dáváme peníze do reklamy, 
nových obalů, vytváříme nové modely, chceme 
udržet a rozvinout výrobu českých hraček.

Na vašich internetových stránkách je sekce 
Poslání, ale bohužel je prázdná. Řekl byste 
mi, jaké je poslání vaší firmy?
Chceme vyrábět kvalitně s kvalitními lidmi, které 
jsme připraveni vychovat. Dáváme lidem práci. 
Ta práce je pak vychovává, takže ti, co tady 
pracují, jsou slušní, čili žádní gauneři a lapkové. 
Dále máme program na pomoc lidem, kteří se 
nějakým způsobem dostali do tíživé situace. 
Dáme jim práci, zajistíme bydlení, pomůžeme 
jim vrátit se do života. A uznejte, že už to samo 
o sobě je poslání jako řemen.

Pavel Štrob jr.

FIRMA ROKU
FIRMA ROKU

Co pro vás znamená vítězství v soutěži 
Firma roku?
Je to příjemné a nečekané. Jsem rád, že v době, 
kdy se lidé zabývají nejrůznějšími nehmatatelnými 
věcmi, si vůbec někdo všiml slévárny. Možná 
je to i znamení, že se svět zase začíná obracet 
směrem k technice a generace, které přijdou po 
nás, budou možná více technicky zaměřené.

Je to spíše čestné ocenění, nebo to má 
také pozitivní dopad na obrat firmy?
Doufám, že ocenění zvýší naši prestiž a hlavně 
prestiž segmentu slévárenství a strojírenství 
vůbec. Je dobře, že se nevyhlašují pouze top 
modelky, top popové hvězdy a top hokejisté, 
ale najednou je tady také top firma. Přímý vliv 
na obrat cena zatím nemá, ale myslím si, že by 
nám mohla pomoci v očích zájemců o zaměst-

nání, protože právě nedostatek pracovníků nás 
hodně pálí.

Proč je, podle vás, snem většiny mladých 
lidí pracovat pro velké mezinárodní kon-
cerny a menší české firmy jsou na okraji 
jejich zájmu?

O českých firmách mladí lidé často ani nevědí. 
Velké zahraniční firmy mají renomé a zvuk. Na 
druhé straně ale mají i mnoho nevýhod. Jednou 
z nich je výrazná fluktuace pracovníků, jejich 
složení se pořád mění. V těchto společnos-
tech se lidé velmi úzce specializují jen na jednu 
činnost. V menších, privátních firmách, jakou je 
právě ta naše, musíte být univerzální. Mladí lidé, 
kteří u nás pracují, jsou rádi, že jejich práce je 
pestrá. Podobnou možnost ve velkých firmách 
nedostanou.

Snažíte se nějak působit na absolventy, aby 
se o vás dozvěděli a nastoupili právě k vám?
Ano, spolupracujeme s technickými školami 
a univerzitami. Dokonce máme vlastní vzdělá-
vací mini-akademii! Angažujeme se ve Svazu 
sléváren, který vydává skripta potřebná pro náš 

„Je dobře, že se 
nevyhlašují pouze top 
modelky, top popové 
hvězdy a top hokejisté, 
ale najednou je tady 
také top firma.“

Firma byla založena už v roce 
1938 jako slévárna a strojírna 
a od té doby působí jako rodinný 
podnik. Sídlí v Průhonicích 
u Prahy, zaměřuje se na výrobu 
neželezných odlitků. Má na 250 
zaměstnanců s průměrným 
platem okolo 23 tisíc Kč měsíčně. 
Její obrat dosahuje kolem půl 
miliardy korun ročně, přičemž 
zisk je dvacet milionů. K jejím 
klientům patří firmy FAB, HYDAC 
a ANDREW. V roce 2007 získala 
cenu PX Firma roku.

„Máte-li sídlo v zahra-
ničí, tak vám tu hned 
každý padne k nohám 
a státní úředníci jsou 
schopni vám mnoho 
věcí odpustit.“

JOSEF LÁT MLADŠÍ 
JE SPOLUMAJITELEM 
SLÉVÁRNY BENEŠ 
A LÁT, A. S., VÍTĚZE 
PODNIKATELSKÉ SOUTĚŽE 
PX FIRMA ROKU 2007. 
DŮVODŮ K OCENĚNÍ 
SE NABÍZÍ NĚKOLIK: 
SEDMDESÁTILETÁ 
TRADICE, NA KTEROU 
PO REVOLUCI DOKÁZALI 
NAVÁZAT. TAKÉ ŠETRNOST 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
NEBO PROPRACOVANÝ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM, 
V RÁMCI NĚHOŽ SI KAŽDÝ 
ZAMĚSTNANEC MŮŽE NA 
PODNIKOVÉM INTRANETU 
PŘÍMO NA PRACOVIŠTI 
ZJISTIT INFORMACE O TOM, 
KOLIK PRÁCE ODVEDL, 
JAKÝ JE JEHO PRACOVNÍ 
VÝKON, JAK ZA NĚJ BUDE 
OCENĚN, PŘÍPADNĚ 
KDY SE KONÁ NEJBLIŽŠÍ 
PODNIKOVÁ AKCE.

„Klienti se vracejí 
z Číny zpátky k nám“

BENEŠ A LÁT, A. S.
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LEADERSHIP

Zavádění leadershipu do armádní praxe bylo 
vynuceno změněnými podmínkami, které přinesly 
nové technologie. Praxe ukázala, že pro úspěšné 
vedení války musí kromě řádu, disciplíny a organi-
zovanosti existovat ještě další prvek - leadership. 
Ve velkých amerických podnicích (např. P&G, 
GE, IBM aj.) je již běžnou součástí manažer-
ské praxe a má své pevné místo v podnikové 
strategii. Zjistili v nich totiž totéž, čeho si v armádě 
všimli o dvacet let dříve: ve změněných podmín-
kách je třeba z důvodů konkurenceschopnosti 
přidat ke standardnímu managementu založené-
mu na paradigmatech organizovanosti, příkazů 
a kontroly, ještě něco jiného. Leadership. Přesto 
je v dnešních podnicích leadership stále ještě 
minoritním jevem: výzkumy udávají, že je zvládnut 
ve zhruba deseti až třiceti procentech podniků. 
U nás je situace o poznání horší. České podniky 
devadesátých let leadership nepotřebovaly a spí-
še si osvojovaly klasické manažerské řízení. 

Řízení a vedení – dvě součásti manage-
mentu
První, co je pro zavedení leadershipu vhodné 
udělat, je myslet na něj jako na další manažer-
skou disciplínu, která doplňuje klasické řízení. 
Doplňuje, nikoliv nahrazuje. Není vůbec vhodné 
zavrhnout to, co se osvědčilo a co má stále svůj 
význam. Je však ve změněných podmínkách 
vhodné dělat za stejným účelem (zvýšení konku-
renceschopnosti) také ještě něco jiného. Stejně 

tak, jestliže si chcete zlepšit fyzickou kondici, není 
třeba zahazovat posilovnu a fanaticky se věnovat 
jenom běhu. Je vhodné dělat oboje. Právě proto, 
že se to liší a přitom vzájemně doplňuje. Stejně 
tak, jako se doplňuje řízení a vedení do celistvého 
managementu. Myslete tedy na vedení a řízení 
nejprve jako na dvě oddělené a různé činnosti.

Co nedělám efektivně? 
Studie odborníků z oblasti neurologie v devade-
sátých let prokázaly, že řídící činnost je spojená 
zejména s myšlením a činnost vedení s emocemi. 
Každá z těchto činností se fyzicky odehrává v jiné 
části mozku. Pokud tedy manažer mentálně při-
stupuje k oběma činnostem stejně, znamená to, 
že nejméně jednu z těchto činností nedělá efek-
tivně. Racionálně myslet a pracovat s emocemi 
jsou naprosto jiné činnosti, které využívají jiné 
schopnosti jedince. Na straně objektu působení 
jsou obě činnosti také odděleny: řízení působí ze-
jména na hmatatelné skutečnosti, zatímco vedení 
se orientuje na méně uchopitelné věci. Zejména 
ty, které jsou spojeny s emocemi lidí.

Důležitá investice
To, že předmětem působení leadershipu nejsou 
bezprostředně hmatatelné skutečnosti, však ani 
zdaleka neznamená, že se ve svém důsledku 
velmi výrazně neprojevují v reálných hmatatel-
ných výsledcích. Provedené studie prokazují, že 
výsledky organizací či organizačních jednotek 
jsou v případě dostatečného vedení alespoň 
o 40 % lepší než vůbec bez vedení. A to bez 
jakýchkoliv investic či nároků na zdroje. Při 
dobrém až vynikajícím vedení toto číslo stoupá 
na těžko uvěřitelné hodnoty. Tyto a další studie 
a zkušenosti předních podniků i armád ukazují 
jediné: výraznou konkurenční výhodou dneška 
není dobré řízení. Dobré řízení je již totiž zcela 
běžným jevem... I velké investice do řízení tedy 
v dlouhodobější perspektivě přinesou relativ-
ně malou konkurenční výhodu. Avšak i malé 
zlepšení úrovně podnikového leadershipu 
přináší výraznou konkurenční výhodu. Co dělá 
rozumný podnikatel a top manažer? Investuje 
do oblastí s předpokládanou velkou návratnos-
tí. A pro zavedení leadershipu do podnikové 
praxe existuje i jiný pádný důvod. Řečeno slovy 
Jacka Welche: „Pokud se nezměníte, skončíte.“ 
V této souvislosti je vhodné upozornit na to, 
co se musí investovat. Peníze? Možná. Vůle, 
vytrvalost, odvaha a elán? Zcela jistě. Toto nelze 
obejít, zkratka neexistuje.

Martin Hájek, 

www.vedeme.cz

Výraznou konkurenční 
výhodou dneška není 
dobré řízení. Dobré 
řízení je již totiž zcela 
běžným jevem...

PŘED ČTYŘICETI LETY JOHN 
ADAIR, PRVNÍ PROFESOR 
LEADERSHIPU NA SVĚTĚ, 
PUBLIKOVAL KNIHU, 
KTERÁ SE ZABÝVALA 
VÝUKOU LEADERSHIPU, 
ČILI TRANSFORMAČNÍHO 
VEDENÍ. ZÚROČIL V NÍ 
SVÉ ZKUŠENOSTI Z VÁLKY 
I BĚHEM ZAVÁDĚNÍ VÝUKY 
LEADERSHIPU DO BRITSKÉ 
VOJENSKÉ AKADEMIE. 
A MY ZAHAJUJEME 
SERIÁL ČLÁNKŮ O TOMTO 
U NÁS STÁLE JEŠTĚ 
NEDOCENĚNÉM NÁSTROJI 
KONKURENCESCHOPNOSTI.

Leadership 
– spása, nebo nesmysl?

POKR

Diskuse i reportáže
„V říjnu 2003 vznikla myšlenka vyrábět pravidelný 
pořad o podnikání a podnikatelích. Ale trvalo 
ještě rok a půl, než jsme POKR 17. března 2005 
v České televizi spustili. Rámcově lze koncept 
projektu shrnout do jedné věty: Podnikatelský 
servis, aneb co všechno chcete a měli byste 
vědět o podnikání. Mezi naše pracovní nástroje 
patří diskuse, reportáže, postřehy i odborné 
komentáře, rady a informační servis. Pořad 
reflektuje fungování Moorova zákona, kdy cenu 
v podnikání mají ti, kteří se „rychle učí nové věci“ 
a akceptují základní potřeby informačního věku 
a znalosti ekonomiky,“ říká Karel Arbes.

Od studentů po podnikatelé
Takzvaní malí a střední podnikatelé představují 
v České republice 64 % ekonomicky činného 
obyvatelstva a ti všichni jistě hledají informace 
o možnostech a alternativách svého rozvoje. 

Těm především je tento pořad určen. „Ovšem 
následuje také asi 1,5 milionu potencionálních 
diváků – studenti, marketingoví pracovníci, 
zástupci služeb pro malé a střední podnikate-
le, pracovníci státní správy a samosprávy pro 
kontakt s tímto podnikatelským stavem, “ říká 
Ing. Karel Arbes.

Speciál o využívání fondů EU
Jestliže v letech 2000-2006 bylo z tzv. struk-
turálních fondů na podporu podnikání malých 
a středních podnikatelů uvolněno asi 21 miliard 
EUR, tak pro příští léta se počítá s podporou 
ještě výraznější. „Jako jistě většina z nás i já 

považuji využití možností, plynoucích z členství 
naší republiky v Evropské unii, pro podporu 
podnikání za velmi významnou. Dokonce 
natolik významnou, že jsme vyrobili pilotní díl 
speciálního pořadu zaměřeného na komunika-
ci problematiky spojené s využíváním struk-
turálních fondů EU. Domnívám se, že objemy 

potenciálních finančních zdrojů v Evropské 
unii pro roky 2007–2013 jsou mimořádné 
a tato možnost se nebude opakovat! Proto 
se v POKRu i touto problematikou zabýváme 
a budeme tak činit i v budoucnu.“

ič

PROTOŽE POKR PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ 
PODNĚTY A INFORMACE PRO SOUČAS-
NÉ A MOŽNÁ I BUDOUCÍ PODNIKATELE, 
BUDEME V KOMOŘE. CZ PRAVIDELNĚ 
VYZRAZOVAT NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NÁMĚ-
TY PŘIPRAVOVANÝCH POKRAČOVÁNÍ 
POSTŘEHŮ, KOMENTÁŘŮ A RAD PRO 
PODNIKATELE. 

NENECHTE SI UJÍT 
(vždy ve čtvrtek, 22.20, ČT1)

Nebát se začít znovu 
Že to jde, nás přesvědčí příběh paní Nadi 
Kuštové, která se ve svých padesáti ocitla 
bez práce, neboli „na podpoře“. Nezůstala 
však pasivně čekat a spoléhat, že se „něco 
stane“. Absolvovala rekvalifikační kurz, začala 
podnikat a dnes už je ve fázi, kdy se jí už 
vrací investice. (Bude odvysíláno 17. ledna.)

Nápad zvaný Patchwork 
Jedná se o zvláštní techniku sešívání 
malých kousků látek tak, že spolu 

vytvářejí větší geometrické vzory. Paní 
Hana Boušková z Kašperských hor dala 
dohromady partu šikovných žen, které 
umí tento nápad náležitě zhodnotit. 
(Bude odvysíláno 24. ledna.)

Čeští skláři se nedají
Asijským výrobcům odolává společnost AG 
PLUS se svojí ruční výrobou skleněných 
knoflíků. V kapse má také další trumfy. 
Jak dlouho však vydrží konkurovat? (Bude 
odvysíláno 31. ledna.)

POSTŘEHY, KOMENTÁŘE A RADY PRO PODNIKATELE. TEDY POKR – PRAVIDELNÝ 
TELEVIZNÍ POŘAD, KTERÝ VYSÍLÁ KAŽDÝ ČTVRTEK ČESKÁ TELEVIZE. 
PŮLHODINOVÁ MOZAIKA URČENÁ PŘEDEVŠÍM MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKATELŮM 
SI ZA TŘI ROKY NAŠLA VĚRNÉ DIVÁKY A ROVNĚŽ I TY, KTEŘÍ SE NEJEN SE ZÁJMEM 
PODÍVAJÍ, ALE TAKÉ Z NÍ ČERPAJÍ INFORMACE A NÁMĚTY. PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
PREMIÉRY STÉHO DÍLU JSME POŽÁDALI AUTORA NÁPADU NA TENTO POŘAD 
A PRODUCENTA ING. KARLA ARBESE O PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU.

POKR pro 
podnikatele

„Mezi naše nástroje patří diskuse, reportáže, 
odborné komentáře a informační servis.“

Ing. Karel Arbes, PhD.
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následně odráží i při řešení různých problémů 
v mezilidských vztazích, tj. při výchově dětí, 
při komunikaci s klienty, při snaze pochopit 
zákazníka a vcítit se do jeho potřeb, efektiv-
ně komunikovat a úspěšně jednat (např. když 
nám nepřivezou očekávanou zásilku, kterou 
nutně potřebujeme ke splnění zakázky...).
Dispozice k řešení situace je téměř vždy na 
úrovni emoční zralosti, tj. ve zvládání svých 
emocí, důsledek je pak projevem našeho 
chování a reakcí na vnější situace. A pro-
tože člověk je tvor sociální, žije mezi jinými 
lidmi a v mnoha různých komunitách (stát, 
rodina, pracoviště, škola apod.) je zřejmé, 
že k dosažení životního úspěchu je emoč-
ní inteligence potřebná minimálně stejně 
jako inteligence v tradičním pojetí. Emoční 
inteligence není protikladem běžné inteligen-
ce, není to převaha hlavy nad srdcem – je 
to průsečík obou. Ukázalo se totiž, že mysl, 
emoce a tělo nepracují odděleně, ale pů-
sobením biologických procesů jsou naopak 
úzce propojeny. 

Dobrý nemusí být úspěšný
Za zmínku stojí též výzkum provedený 
Claudiem Fernández-Aráozem: porovnal 227 
manažerů, kteří svoji práci nezvládli. Zjistil, že 
tito neúspěšní manažeři byli téměř vždy dobří 
experti a měli vysoké IQ. Ve všech přípa-
dech byla jejich hlavní slabostí nedostatečně 
rozvinutá a využívaná emoční inteligence 
– vyznačovali se arogancí, přeceňováním ro-
zumových možností, neschopností adaptovat 
se na časté ekonomické změny v regionu, 
přezíravostí ke spolupráci a k týmové práci. 
Paralelní výzkum v Německu a v Japonsku 
dopadl podobně: ti, kteří nezvládli manažer-
skou práci, měli největší deficit v kompeten-
cích z oblasti emoční inteligence a selhali 
navzdory silným stránkám v expertíze a kog-
nitivních schopnostech. V Německu přibližně 
tři čtvrtiny z neúspěšných manažerů měy 
hlavní deficit v emoční inteligenci. V Japonsku 
to byla o něco více než polovina. 
Dobrou zprávou pro všechny je, že aktuální 
výši emoční inteligence lze během života 
zvyšovat. Naše mezery v emočních schop-
nostech můžeme odstranit: každá citová 
vlastnost je do velké míry tvořena návykem, 
a proto je zcela v naší moci (za předpokladu, 
že vyvineme určité úsilí) svoje reakce změnit 
k lepšímu. K tomu je nejdůležitější zejména 
osa sebeuvědomění, a je tedy pravděpodob-
né, že lidé s vyšším sebeuvědoměním mohou 
mít i vyšší sebeovládání a sebemotivaci. 

Návod na fungování lidí? 
Stále více se ve firmách setkávám s poža-
davky vedení, abychom našli a navýšili právě 
tuto schopnost u jejich zaměstnanců, tj., aby 
zaměstnanci uměli a chtěli využít svůj poten-
ciál. Manažeři s nadsázkou hovoří o tom, že 
návod na řízení stroje obdrží se strojem, že 
postup výrobního procesu dokáží najít v opti-
málním čase, ale návod na navýšení emoční 
inteligence a hlavně využití lidského potenciá-
lu jim nikdo nedal. 
Na jednom z firemních seminářů jsem opě-
tovně slyšel příběh, jak dokáže jeden jediný 
člen týmu, který odmítá převzít svoji část 
odpovědnosti, zpomalit či silně mařit úsilí 
ostatních. Pracovník firmy při chybě či problé-
mu sváděl nedostatky pouze na druhé. Svou 
účast na problému nepřipouštěl a tím se ho 
ani nesnažil řešit. Počítal s tím, že za něj jeho 
práci udělají jiní. Přesto stále hovořil o svém 
vlastním nenaplnění potřeb a sám se cítil být 
nedoceněný. 

„Daň za nesladění týmu“
Dopad na náladu a pracovní nadšení v týmu je 
jasný: nízká sebemotivace a iniciativa, snížená 
schopnost naslouchat a komunikovat.
Takový zaměstnanec vlastně neoficiálně řídí fir-
mu a „skrytě“ určuje její úspěch možná víc, než 
si připouštíme. Firma tak platí „daň za nesladění 

týmu“. Jedním z řešení této situace bývá snížení 
finančního ohodnocení pracovníka v domnění, 
že bude tímto motivován k přijetí odpovědnosti 
za svou práci a zvýší své výkony. Opak bývá 
pravda. Není to ojedinělý případ, a to, co zde 
jednoznačně chybí, je základní kámen emoční 
inteligence, tedy vědomí pracovníka, že svým 
jednáním poškozuje především sám sebe! 
Schopnost týmové práce, otevřená komunika-
ce, spolupráce, naslouchání a vyjádření svého 
názoru – to vše jsou základy emoční a sociální 
inteligence. Destruktivně může naopak na 
pracovišti působit kterákoliv varianta z mnoha 
defektů emoční inteligence, aniž by si toho vši-
ml kdokoliv, koho se to bezprostředně netýká.
Důsledkem toho pak bývá téměř vždy snížení 
produktivity, nárůst nedodržených termínů, 
časté absence, předstíraní pracovní aktivity, 
omyly a chyby a v neposlední řadě fluktuace 
zaměstnanců a jiné další projevy s negativním 
dopadem na pracovní výkonnost. Za nízkou 
úroveň emoční inteligence platí podnik snížený-
mi zisky a není-li mezi zaměstnanci zažitá určitá 
etika, firma může mnohem snadněji vyhořet 
nebo zkrachovat.
Nynější podmínky v oblasti rozvoje podnika-
telského a firemního prostředí stavějí emoční 
inteligenci na jedno z předních míst v rozvoji 
lidských zdrojů.
Úspěšné výsledky po realizaci získaných 
poznatků a dovedností o emoční inteligenci do 
praxe v jednotlivých společnostech vypovídají 
o tom, že základní dovednosti emoční inteligen-
ce jsou důležitější než kdykoli předtím. Uplatňují 
se v osobním i pracovním životě. S postupem 
času, jak emoční způsobilost nabývá na význa-
mu, je prioritou zaměstnavatelů mít v týmech 
lidi odpovědné, spolehlivé, loajální a jde o to, jak 
tento potenciál zhodnotit. 

Jiří Beníšek, 

lektor emoční inteligence 

Emoční inteligence 
versus firemní 
úspěchy 

PROFESIONALITA
PROFESIONALITA

Srdce, nebo hlava?
Všechny emoce jsou ve své podstatě popudy 
k jednání, okamžité pokyny pro zvládání 
životních situací. Tendence jednat je ukry-
ta v každé emoci. Každý cit má v našem 
emočním repertoáru nenahraditelnou úlohu, 
např hněv, zlost, strach, radost. Tyto vrozené 
sklony k jednání se dále formují našimi 
životními zkušenostmi, kulturou, prostředím. 
Říkáme, že máme dvojí myšlení: jedno, které 
logicky uvažuje, a druhé, které cítí. Rozdělení 
mysli na citovou a racionální stránku vidíme 
i v lidovém rozlišování mezi srdcem a hlavou. 
Tyto dva typy myšlení, citové a racionální, 
spolu ve většině situací harmonicky spolu-
pracují a propojují svoje diametrálně odlišné 
způsoby vědění tak, abychom se mohli 
v životě orientovat co nejlépe. Bývají zpravidla 
v rovnováze: emoce dodávají racionálnímu 
myšlení energii a informace o momentálním 
emočním stavu, zatímco naše racionální uva-
žování vybírá a někdy vetuje emoční signály. 
Psycholog a novinář Daniel Goleman ve své 

knize Emotional Intelligence shrnul závěry 
psychologických výzkumů: úspěch v životě 
a práci závisí spíše na emoční inteligenci, 
než na IQ či technologických znalostech 
a dovednostech. S kolegy a podnikovými 

psychology provedl Goleman výzkum v téměř 
dvou stovkách větších firem. Při porovnávání 
vlivu intelektu, technologických dovedností 
a emoční inteligence na excelentní výkon 
zjistil dramatické rozdíly: emoční inteligence 
se ukázala být dvojnásobně důležitější než 

všechny ostatní složky – a to ve všech hie-
rarchických úrovních organizace. Prokázalo 
se, že její význam pro efektivnost pracovníka 
stoupal úměrně s jeho postupem v podnikové 
hierarchii. To jest, čím výše v podniku člověk 
stojí, tím má emoční inteligence významnější 
vliv na efektivitu jeho práce.

Bez emocí to nejde
Emoční inteligence je tedy souhrn emočních 
dovedností, které nám pomáhají dosáhnout 
toho, co chceme: cítit se spokojeně a být 
v souladu s lidmi kolem nás i sami se sebou. 
V pracovním prostředí zažívat naplnění a op-
timální realizaci svých schopností, dovednos-
tí i ostatních kladných osobních potencialit. 
A právě o tyto „dovednosti“ jde. Jejich prak-
tické uplatňování hraje základní roli v kvalitě 
úspěšného lidského života. Zjednodušeně 
lze říci, že inteligence v tradičním pojetí nám 
pomáhá při řešení problémů a emoční inteli-
gence nám pomáhá zaujmout vnitřní postoj 
k situaci, vyrovnat se s ní. Tento postoj se 

O EMOČNÍ INTELIGENCI SE STÁLE VÍCE HOVOŘÍ 
JAKO O KLÍČOVÉM FAKTORU OVLIVŇUJÍCÍM MÍRU 
NAŠÍ ÚSPĚŠNOSTI A PROFESIONALITY. JAK VNÉST 
INTELIGENCI DO NAŠICH EMOCÍ? JAK SE NÁS 
DOTÝKÁ NEBO NEDOTÝKÁ EMOČNÍ INTELIGENCE 
V OBYČEJNÉM I PROFESNÍM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ?

Úspěch v životě a prá-
ci závisí spíše na 
emoční inteligenci, 
než na IQ či techno-
logických znalostech 
a dovednostech 

Za nízkou úroveň 
emoční inteligence platí 
podnik sníženými zisky 
a není-li mezi zaměst-
nanci určitá etika, může 
firma snadněji vyhořet 
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Sto miliard 
pro české 
podnikatele

EVROPSKÉ FONDY
EVROPSKÉ FONDY

„Ještě letos rezort průmyslu a obchodu 
z nového operačního programu vyčerpá na 
různé projekty téměř miliardu korun,“ tvrdil 
– vzhledem ke lhůtám potřebným ke schvá-
lení, zhodnocení a přijetí rozhodnutí – po-
měrně odvážně ministr průmyslu a obchodu 
Martin Říman na konci minulého roku. „Sešly 
se komise, které hodnotí první projekty. Do 
konce roku budou podepsány první žádosti. 
To znamená, že vyplatíme první peníze,“ 
potvrzoval slova ministra ředitel sekce struk-
turálních fondů EU na ministerstvu průmyslu 
Miroslav Elfmark.
První hodnotící komise se sešly k progra-
mům Marketing a Rozvoj. Na jejich rozhod-
nutí záleží, jak bude EU jednotlivé projekty 
podporovat. Pokud ministerstvo chtělo do 
konce roku skutečně naplnit své miliardo-
vé předsevzetí bez nemalého kreativního 
účtování, byl by to spíš malý strukturální 
zázrak. Na druhé straně MPO se skutečně 
dlouhodobě snaží rozhodování o projektech 
zrychlovat, takže by se několikaměsíční 
průtahy známé z minulého programovacího 
období měly přinejmenším zkrátit.

2008: Dotační smršť
Na začátek roku 2008 ministerstvo průmyslu 
a obchodu slíbilo smršť nových dotačních 
programů pro domácí podnikatele. „Podpora 
podnikatelů se rozšiřuje. Navíc budou moci 
čerpat peníze nejen malé a střední firmy, ale 
i velké společnosti,“ dodal Martin Tlapa, ná-
městek ministra průmyslu a obchodu. 
První zkušenosti s dotacemi z nových progra-

mů mohli podnikatelé začít sbírat už na začát-
ku roku 2007. „Ministerstvo už v první polovině 
minulého roku umožnilo přístup k finančním 
zdrojům ze strukturálních fondů EU podnika-

telům alespoň formou vyhlášení osvědčených 
programů,“ vysvětloval Martin Říman.
Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo 
ještě před schválením celého Operačního 
programu Podnikání a inovace devět jeho 
programů. Byly to ty, které se nejvíc podobaly 
svým předchůdcům z let 2004 až 2006. Tedy 
ty, u kterých měli úředníci nejmenší obavy, že 
by mohly zkomplikovat rozjezd dotací z celého 
Operačního programu.
Od března 2007 tak mohly podniky žádat 
o granty ze šesti dotačních programů, o které 
se stará Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest, a vedle nich i o záruky 
a úvěry z trojice programů spravovaných Čes-
komoravskou rozvojovou a záruční bankou. 
Celý Operační program skrývá celkem patnáct 
programů. Jen do devíti dosud vyhlášených se 
sešla více jak tisícovka plných žádostí.

Evropský převis
„Veliký převis podaných žádostí je ve všech 
opatřeních, která jsme otevřeli. Největší je 
u energií – desetinásobný,“ přiznává Miroslav 
Elfmark. Do konce listopadu podali podnika-
telé a firmy 2674 žádostí a ministerstvo jich 
2146 schválilo. První finance by měly začít 
čerpat podniky, které se zapojily do programů 
Rozvoj a Marketing. Ty jsou také otevřené 
nejdéle – už od března.
Nejživějším programem je Eko-energie. Ten 
se snaží podporovat podnikatele, kteří chtějí 
snižovat energetickou náročnost výroby, nebo 
plánují víc využívat obnovitelné zdroje. Žadate-
lé do něj mohli přihlašovat své projekty během 
června a července. Za tu dobu se celková 
požadovaná dotace vyšplhala na deset miliard 
korun. V prvním kole programu je přitom 
připravených 1,7 miliardy korun.
Eko-energie na tom byla podobně už v minu-

lém programovacím období. Tehdy podnika-
telé žádali 2,5 miliardy korun, ve strukturál-
ních fondech pro ně byla připravená necelá 
miliarda. Díky ohromnému zájmu o ekologic-
kou energii ministerstvo průmyslu a obchodu 
uvažuje, že původní celkovou částku určenou 
pro celých sedm let programu zdvojnásobí ze 
čtyř miliard na osm.
V červenci 2007 odstartovaly také tři nedotač-
ní programy. Do programů Záruka a Start se 
k 31. říjnu 2007 sešlo 301 žádostí o záruku ve 
výši 1,5 mld. Kč. Schváleno bylo poskytnutí 
225 záruk ve výši 937 mil. Kč. V programu 

Start podniky předložily 58 žádostí o bezúroč-
ný úvěr. Necelou polovinu už hodnotící komise 
schválily a a jednotlivé společnosti tak získaly 
úvěry za 17 milionů korun.

Problematické nemovitosti
Příležitost dostanou v roce 2008 i projekty, 
které představovaly zřejmě největší komplikace 
při schvalování celého Operačního programu 
v Bruselu. Především tedy ty, které se zabývají 
investicemi přímo do podnikatelských nemo-
vitostí, průmyslových zón nebo do renovací 
brownfieldů. Jedním z cílů programu Nemovi-
tosti je obnova starých a nevyužitých objektů 
pro podnikaní včetně související infrastruktury. 
„Bohužel se nám nepodařilo dohodnout, aby 
do tohoto programu spadaly také projekty 
developerů, kteří by obnovené pozemky mohli 
pronajímat. Brusel kvůli tomu hrozil zastave-
ním programu, proto jsme ustoupili,“ dodal 
Miroslav Elfmark.
Devolopeři přitom měli s oživováním brownfi-
eldů významně pomáhat. Původní představa 
byla taková, že by dotace ze strukturálních 
fondů pokryla mezeru tvořenou rozdílem mezi 
atraktivitou lokality a její zanedbalostí. Stručně 
řečeno – investice do polorozpadlé továrny 
na okraji menšího města je dražší než úplně 
stejná investice o sto metrů vedle na zelené 
louce. Právě tuto nerovnost měly pokrývat 
dotace i developerům, kteří by takový areál 
revitalizovali a pak čekali na první nájemníky. 

Dotace by pak po určitou dobu představovaly 
„umělého nájemníka“ obývajícího celý prostor 
do té doby, než by se našli nájemníci skuteč-
ní. Dotace pro developery tedy EU nakonec 
odmítla.

Zrychlené výplaty
Na účty domácích podnikatelů už zamířilo přes 
pět miliard korun z předcházejícího Operač-
ního programu Průmysl a podnikání připra-
veného pro roky 2004 až 2006. Pět miliard 
představuje asi polovinu financí určených pro 
Operační program. Podle ministerstva průmys-
lu a obchodu se vyplácení přislíbených dotací 
podařilo významně urychlit.
Finance je potřeba vyčerpat do konce roku 
2008. Platí pravidlo „n+2“, které znamená, 
že peníze je nutné proplatit do dvou let od 
realizace projektu. „Zbývající prostředky musí 
být převedeny na účty podnikatelů do konce 
roku 2008,“ uvědomuje si Říman. Minister-
stvo kvůli tomu najalo i externí poradenskou 
firmu, která mu bude už jednou schválené 
žádosti pomáhat opatřovat dalším razítkem, 
které změní „příslib dotace“ na skutečně 
proplacenou dotaci.
Operační program Podnikání a inovace před-
stavuje nejvýznamnější zdroj veřejných peněz 
pro inovativní firmy v ČR. Domácí společnosti 
s jeho pomocí mohou získávat finance přede-
vším na výzkum a vývoj a na zavádění nových 
technologií. Program ovšem podporuje i rozvoj 
nemovitostí určených pro podnikání. Celkem si 
z něj domácí subjekty rozdělí sto miliard korun.
Dohromady je pro Českou republiku ve 
strukturálních fondech Evropské unie pro 
roky 2007 až 2013 připravených téměř 700 
miliard korun rozdělených do 24 operačních 
programů. Nejvíc peněz nabízejí programy 
Doprava (v přepočtu asi 170 miliard Kč), 
Životní prostředí (140 miliard), Regionální 
operační programy (135 miliard) a jako čtvrtý 
v pořadí program Podnikání a inovace s ne-
celou stovkou miliard.

Jiří Sochor
Díky ohromnému 
zájmu o ekologickou 
energii ministerstvo 
uvažuje, že původní 
částku zdvojnásobí ze 
čtyř miliard na osm

Příležitost dostanou 
i projekty, které před-
stavovaly největší kom-
plikace při schvalování 
celého Operačního 
programu v Bruselu

ČERPÁNÍ DOTACÍ EU 
URČENÝCH PRO PODNIKATELE

ČÁSTKY URČENÉ 
PRO OPERAČNÍ PROGRAM V ČR 
NA ROKY 2007 – 2013

DOMÁCÍ PODNIKY SE MOHOU ZAČÍT PŘIPRAVOVAT 
NA PŘÍLIV PENĚZ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 
EU. ZAČÁTKEM PROSINCE EVROPSKÁ KOMISE 
SCHVÁLILA ZNĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PODNIKÁNÍ A INOVACE, COŽ BYL POSLEDNÍ KROK 
NUTNÝ K TOMU, ABY MOHLA SMĚREM K ÚČTŮM 
ČESKÝCH FIREM ODSTARTOVAT PŘÍLIVOVÁ VLNA 
STA MILIARD KORUN.

Jedním z cílů programu Nemovitosti je obnova 
starých a nevyužitých objektů pro podnikaní

První finance by měly 
začít čerpat podni-
ky, které se zapojily 
do programů Rozvoj 
a Marketing. Ty jsou 
otevřené už od března.

ROK ČERPANÁ DOTACE (KČ)

2004 78 milionů

2005 1079 milionů

2006 1083 milionů

2007
2817 milionů

(statistika + odhad prosinec)

2008
4200 milionů 

(odhad)

Zdroj: MPO

OPERAČNÍ 
PROGRAM

ALOKACE 
V EURO

Podnikání a inovace 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro 
inovace

2 070 680 884

Životní prostředí 4 917 867 098

Doprava 5 759 081 203

Integrovaný operační 
program

1 582 390 162

Regionální operační 
programy

4 659 031 986

(pro Střední Čechy 559 083 839

Jihozápad 619 651 254

Severozápad 745 911 021

Jihovýchod 704 445 636

Severovýchod 656 457 606

Moravskoslezsko 716 093 217

Střední Morava) 657 389 413)

Technická pomoc 247 783 172

Lidské zdroje 
a zaměstnanost

1 837 421 405

Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

1 828 714 781

Praha – 
Konkurenceschopnost

234 936 005

Praha – Adaptabilita 108 385 242

Zdroj: strukturalni-fondy.cz
Poznámka: tabulka nezahrnuje OP pro spolupráci 

mezi regiony, alokace 0,13 mld euro
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ČESKÝ ÚSPĚCH

Jak rozhýbat zraněný krk? 
Patricie Procházková byla vždy aktivní žena, 
navíc sportovkyně. Zaměstnání měla ale „oby-
čejné“ – sekretářka nebo účetní. Autonehoda 
v roce 1999 vše změnila, naštípla si krční ob-
ratel a začala shánět vhodnou rehabilitaci. „Na 
orientální tance jsem narazila úplnou náhodou, 
ve škole naproti našemu domu se konaly kurzy. 
Byly jedny z nejhorších, jakými jsem prošla, ale 
stačily na to, abych se do tance stihla zamilo-
vat.“ Nikdy předtím se tancům profesionálně 
nevěnovala, tancovat začala ve dvaatřiceti... 
Patricie pak začala vyhledávat víc informací, 
hodně jí pomáhal manžel Petr. Pak začala 
navštěvovat více kurzů a kdesi v koutku mysli 
měla myšlenku, že by chtěla učit. Ale nevěřila 
si. „První impulz mi dala kamarádka, která se 
zmínila, že vyučuje pro jednu firmu. A já jsem 
si řekla, že to, co zvládne ona, zvládnu také.“ 

Doba vylepování plakátků
Manžel pak v pravou chvíli rozhodl, že už 
investovali dost a přišel čas, kdy by se vložené 
peníze měly zhodnotit. Patricie tedy začala učit 
na živnostenský list. Začátky byly jako u jiných 
začínajících podnikatelů – prostě těžké. „Dnes-
ka už to zní neuvěřitelně, ale my jsme opravdu 
začínali tím, že jsme jezdili ráno v pět po 
sídlištích a vylepovali plakátky.“ První sezona 
se vydařila, pronájmy se zaplatily. O orientální 
kultuře se toho moc nevědělo, v celé repub-
lice bylo asi pět škol, které se těmito tanci 
zabývaly. „Stávalo se, že jsme byly objednané 
na vystoupení a diváci čekali, co se bude dít. 

Jestli se tam budeme svlékat, nebo se věšet 
na chlapy.“ Ani rodina zpočátku neměla moc 
kladný přístup. „Jak dlouho trvalo, než jsem 
dostala rodiče na první představení! Jejich 
reakce? Ženská v tvém věku a se dvěma 
dětmi bude tancovat polonahá po večerech 
v hospodách...“

Dvacetikoruna je podezřelá
V roce 2002 si vzali Procházkovi úvěr, 
společník Petra Procházky jim také půjčil 
a oni otevřeli centrum Aisha. Investovali do 
zboží, přijali šest lektorek - s Patricií jich 
bylo 7 - a začalo se s výukou. V Praze se 
dařilo a tak chtěli mít kurzy i v jiných měs-
tech. Zaměřili se hlavně na Brno a Karlovy 
Vary. „Zezačátku jsem ta města objížděla 
já, posléze jsem „vyučila“ lektorku, která 
mohla kurzy přebrat. Spočítala jsem si, že 
za ty první tři roky jsem natancovala okolo 
čtyř tisíc hodin.“  Ale investice se vrátily 
do tří let! Dnes už arabská kultura není tak 
velká neznámá, a to i díky konkurenci. „Ale 
i dnes najdete kurzy, kdy „lektorka“ nabízí 
ženám lekci za dvacet korun. Z toho ale 
nemůže zaplatit prostory, nebo, i kdyby je 
měla zadarmo, tak z toho nezaplatí pojištění 
a ostatní poplatky, které s tím souvisejí.“ 

„Kéž bych byla mladší...“
Za pouhých pět let fungování centra Aisha 
mají místo původních sedmi již padesát 
lektorek! Kurzy se vypisují také ve více než 
padesáti městech celé republiky (mimo 
Aishi je v ČR už jen jedna firma, která má 
podobné zázemí a srovnatelné zkušenosti). 
Od ostatních se liší i tím, že už od začátku 
se centrum zaměřilo na zájezdy do arabské-
ho světa. „Chtěla jsem to od začátku dělat 
jinak. Samozřejmě jsme mohli také pořádat 
autokarové zájezdy do Chorvatska, ale my 
jsme si řekli, že bychom chtěli lidem přiblížit 
i kulturu. Tak jsme se začali systematicky za-
měřovat na Egypt, Turecko, Maroko.“ Dalším 
specifikem Aishy je rozmanitost služeb. Mimo 
standardní kurzů Aisha pořádá i semináře 
o různých stylech tanců, prodává kostýmy 
a výukové kazety, nově začal fungovat e-
-shop. Kostýmy navrhuje a šije paní Patricie 
sama. Práce ji zcela naplňuje, chápe ale, že 
přináší jisté úskalí. „Jediné, čeho lituji, je, že 
nejsem mladší, protože na ženu v tomto ob-
lečení se prostě dá dívat jenom do určitého 
věku. Ještě chvíli to půjde, ale pak musím 
poznat, že bych překročila hranici, musím se 
stáhnout a začít se věnovat jenom výuce.“ 

Šárka Vlasáková

ČESKÝ ÚSPĚCH

NAŠE ZEMĚ ZAŽÍVÁ 
„BABY BOOM“. JEN LONI 
SE U NÁS NARODILO 
VÍCE NEŽ 103 000 DĚTÍ. 
PODLE DEMOGRAFŮ 
PŮJDE TENTO TREND 
JEŠTĚ NAHORU A SPOLU 
S NÍM NEPOCHYBNĚ 
I PODNIKÁNÍ V OBLASTI 
PÉČE O TĚHOTNÉ ŽENY 
A NOVOROZENCE. 

Všechno pro maminy
Darina Kopřivová na populační explozi v Če-
chách nečekala. Už v roce 1992, hned dva 
dny poté, co vyšel příslušný zákon, zažádala 
o licenci soukromé porodní asistentky. Úředníci 
sami přesně nevěděli, co s tím. Než se mohla 
pustit do byznysu, uplynulo tak téměř půl roku. 
Šla do podnikání s jasnou představu o tom, co 
má její firma budoucí matce nabídnout. Tehdejší 
zdravotnická péče v porodnicích byla navíc na 
takové úrovni, že pro soukromý sektor nemohla 
být konkurencí. Personál s matkami v porodni-
cích téměř nekomunikoval, předporodní kurzy 
se jevily jako zbytečný luxus. A právě v této ob-
lasti, v komunikaci, přípravě na porod a v popo-
rodní péči začala působit společnost POMAD. 
Firma Dariny Kopřivové, kterou od roku založení 
prošlo do dnešního dne více než 17 000 žen.
„Základem naší práce je příprava na porod a ma-
teřství. Pokud maminky chtějí, naše asistentky 
je doprovodí i do porodnice,“ vysvětluje Darina 
Kopřivová. „Navíc k nám do POMADu i do praž-
ských bazénů chodí těhotné ženy cvičit. Jdou 
k nám pro rady, mohou si nakoupit v našem 
obchůdku. Poradíme jim s nákupem výbavy 
pro novorozence, doporučíme vhodný kočárek, 
hovoříme s maminkou o tom, co ona a její dítě 
budou v nejbližší době potřebovat. A naše služ-
by nekončí jen porodem. V cvičení mohou naše 
matky dále pokračovat i s novorozenci.“ 
Cena porodní asistenky, která rodičku dopro-
vází až na porodní sál, je v POMADu 6500 Kč. 
Firma ovšem nabízí i služby tzv. „duly“. Další 

cenná služba. Dula je společnicí, není profesi-
onální asistentkou. Projde potřebným školením 
a po získání certifikátu smí nabízet své služby. 
Nabízí matce především psychickou podporu 
a rady. Za dulu, která je přítomna porodu, zaplatí 
rodička 4500 Kč. V nabídce firmy je i cvičení 
v šestinedělí. Společnost vychází šestinedělkám 

vstříc v tom, že kromě samotného cvičení nabízí 
po jeho dobu i hlídání dítěte. Za hodinu cvičení 
zaplatí matka 170 Kč, za příplatek dalších 60 Kč 
si nemusí dělat starosti s kojencem. Služby 
firmy se ale neomezují pouze na péči o mamin-
ky. Cvičit sem chodí i ženy, které mají problém 
s inkontinencí, ženy v klimakteriu, neplodné ženy 
nebo dívky s bolestivou menstruací. 

Dolů a zpátky nahoru
Firma začínala jako POMAD-Darina Kopřivová, 
stejně jako je tomu dnes, ale během zhruba 
tří měsíců se z ní stala společnost s ruče-
ním omezeným. Paní Kopřivová se pustila 
do podnikání s tím, že bude provádět praxi 

a její kamarádka se postará o administrativu. 
V bance si vzaly milionovou půjčku, pustily 
se do rekonstrukce jediné místnosti v ulici 
U Kanálky na pražských Vinohradech. Paní 
Kopřivová z toho měsíc nespala. Záhy ale 
milion vydělala zpátky. Optimistické období ale 
netrvalo věčně. V roce 1997 byl nejnižší počet 
porodů za posledních dvě stě let. Pojišťovny si 
navíc strhávaly nesmyslné částky. „Ze dne na 
den jsem ukončila smlouvy a přešla na hotové 
platby,“ říká paní Kopřivová. „Za chvíli si mam-
ky zvykly, zase to šlo.“ Byla to ale jen první 
rána, která firmu čekala. Přestěhovala se a po 
čtyřech letech se dostala do sporu s majiteli 
domu. Ještě ani nedoběhla desetiletá nájemní 
smlouva. Firma se musela vystěhovat, chyběly 
peníze. Zájem maminek ale opět stoupal. 
Postupně se objevily dluhy čítající asi 400 000 
Kč. A jednoho krásného dne pak zmizela 
i kamarádka. Majitelka firmy se v této situaci 
stěhovala do současného prostoru. Novou 
smlouvu uzavřela na POMAD-Darina Kopři-
vová a POMAD, s. r. o., poslala do konkurzu. 
„Podrželi mě lidé, od nichž bych to nečekala,“ 
říká. „Sestry dokonce nějakou dobu pracovaly 
na dluh. Díky jim jsem postavila firmu zpát-
ky na nohy. Nakoupila jsem nový nábytek, 
cvičební pomůcky pro mámy, počítače, stolní 
telefony, pět mobilů a osm aut potřebných na 
výjezdy. Šest let jsem nezvedla ceny. Nejsem 
zlatokopka, ale to snad v podnikání v našem 
oboru ani nelze.“

Tereza Nejedlá

Miliony 
v maminkách 
a dětech

„Sestry dokonce 
nějakou dobu 
pracovaly na dluh. 
Díky jim jsem 
postavila firmu 
zpátky na nohy.“

PRO NÁCTILETOU 
GENERACI JE AISHA 
PÍSNIČKA OD SKUPINY 
OUTLANDISH, PRO 
MUSLIMY TO BYLA 
PROROKOVA MANŽELKA, 
PRO JINÉ JE TO 
PROSTĚ ORIENTÁLNÍ 
ŽENSKÉ JMÉNO. VE 
STAROINDŠTINĚ AISHA 
ZNAMENÁ SLIČNÁ, 
V ARABŠTINĚ MÁ TOTO 
JMÉNO VÝZNAM ŽIVÁ, 
ŽIVOUCÍ. PRO PATRICII 
PROCHÁZKOVOU 
A JEJÍHO MANŽELA JE 
TO NÁZEV JEJICH FIRMY, 
NABÍZEJÍCÍ KURZY 
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ. 

Od autohavárie 
k orientálnímu 
tanci

„Bylo to fyzicky náročné. Za první tři roky 
jsem natancovala okolo čtyř tisíc hodin.“



str. 36 str. 37leden 08

V západní Evropě až 70 procent spotřebitelů vy-
bírá zboží podle reputace firmy a 44 procent zá-
kazníků je ochotno více zaplatit za výrobek, který 
je ekologicky šetrný. Společenská odpovědnost 
firmy (Corporate Social Responsibility – CSR) je 
faktorem, který stále více ovlivňuje úspěšnost 
hospodaření podniku. Její význam v posledních 
letech dynamicky roste i v České republice.

Úspěch rovná se CRS
Uspět v současné vysoké konkurenci je pro firmy 
stále těžší. Musí hledat nové možnosti, jak uspět. 
Postupně se začíná ukazovat, že právě CSR 
může být klíčem k úspěchu. Nejen, že kvalitně 
zpracovaný CSR program pomáhá zvyšovat 
spokojenost a loajalitu zaměstnanců, ale také 
podporuje dobré vztahy s obchodními partne-
ry. Navíc ho neocení jen přímo zainteresovaní 
zaměstnanci a obchodní partneři, ale také široká 
veřejnost a díky tomu dochází k posílení pozice 
firmy na finančních trzích.

Implementace CSR se přímo projeví v těch-
to oblastech:
•  má přímý vliv na posílení konkurenceschopnosti,
•  zvyšuje hodnotu společnosti pro akcionáře, 
• zefektivňuje řízení podnikatelských rizik,
• posiluje image firmy,
•  pomáhá udržovat sociální smír a další faktory 

výkonnosti.

Při zavádění konceptu CSR ve firmě je nejprve 
nutné vymezit cíle v oblasti sociálního rozvo-
je, ochrany životního prostředí a ekonomické 
stability. Nezbytným krokem je zejména analýza 
zájmových skupin a jejich působení na fungování 
společnosti. Způsob komunikace a působení na 
zájmové skupiny představuje základ pro návrh 
konkrétních aktivit v rámci konceptu CSR. Tyto 
aktivity musí být navrženy na míru každé společ-
nosti v souladu s jejími celkovými podnikatelskými 
cíli. Důležitá je také analýza a srovnání CSR aktivit 
u konkurence. Všechny tyto informace pak tvoří 
základ při zpracování strategie CSR. 

Hodnocení a prezentace výsledků CSR aktivit
Všechno toto by bylo zbytečné, kdyby firma 
dostatečně neusilovala o prezentaci těchto aktivit 
a činností směrem k veřejnosti například ve formě 
výročních zpráv či samostatných zpráv o udrži-
telném rozvoji. O rostoucím významu reportování 
o CSR aktivitách svědčí i fakt, že podle průzkumů 
celých 91 % společností zveřejňuje v rámci svých 
výročních zpráv alespoň nějaké informace týkající 
se vztahu společnosti k CSR. Některé společ-
nosti poskytují jen základní informace, jiné zveřej-
ňují i výkonnostní data a míru splnění daných cílů. 
Celých 96 % společností, které vypracovávají 
samostatnou výroční zprávu, ji také zveřejňuje na 
internetu a zvyšuje tak její dostupnost.

mr

Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty 
již nějakou dobu úspěšně funguje ve více než 
polovině členských států Evropské unie. Praktic-
ké zkušenosti z těchto států ukazují, že nejvíce 
využívaná a oblíbená je skupinová registrace 
k DPH hlavně u firem a společností podnikajících 
zejména v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, 
nicméně využít ji mohou (a často tak také činí) 
i firmy z jiných oborů.

Výhody skupinové registrace
Co si pod na první pohled jednoduchým, ale 
také nic neříkajícím názvem Skupinová regis-
trace máme představit? Skupinová registrace 
umožňuje, aby více spojených osob (společností) 
vystupovalo pro účely DPH jako jeden samostat-
ný plátce daně z přidané hodnoty s jedním přidě-
leným registračním číslem. V praxi to znamená, 
že celá skupina podává pouze jedno daňové přiz-
nání (prostřednictvím svého zastupujícího člena, 
kterého si mezi sebou zvolí) a plnění uskutečňo-
vaná mezi jednotlivými členy této skupiny nejsou 
považována za zdanitelná plnění a tudíž nepodlé-
hají DPH. Díky tomu může celá skupina ušetřit na 
administrativních nákladech na DPH. Za určitých 
podmínek, kdy je členem skupiny jedna nebo více 
společností (osob), které mají pouze částečný 
nebo nulový nárok na odpočet DPH, vede institut 
skupinové registrace i k přímým úsporám na 
dani z přidané hodnoty. Kromě těchto pozitivních 

aspektů má však skupinová registrace i určitá 
úskalí. Například to, že členové skupiny společně 
a nerozdílně odpovídají za daňové povinnosti celé 
skupiny, a to i po zrušení skupinové registrace 
nebo poté, kdy z ní vystoupí.

Kdo může skupinovou registraci k DPH 
využít?
Dle zákona o DPH mohou skupinu tvořit 
spojené osoby se sídlem, místem podnikání 
nebo provozovnou v tuzemsku. Podívejme se 
na oba důležité pojmy předchozí definice, tedy 
spojené osoby i místní aspekt, blíže. Skupinu pro 
účely skupinové registrace k DPH mohou tvořit 
kapitálově nebo jinak spojené osoby. Kapitálově 
spojenými osobami se pro účely DPH rozumí 
osoby u kterých:
•  se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na 

kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby,
•  nebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo 

podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech 
více osob. 

Výše jmenovaný podíl musí představovat alespoň 
40 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. 
Jinak spojené osoby jsou takové osoby, na jejichž 
vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.
Podmínkou je, že člen skupiny může být pouze 
právnická osoba se sídlem na území ČR a fyzická 
osoba s místem podnikání v tuzemsku. Zahra-
niční společnost se tedy členem skupiny stát 

nemůže. Je zde však jedna výjimka. Pokud spo-
lečnost pocházející z EU či z třetí země má v ČR 
provozovnu registrovanou k české DPH, pak tuto 
provozovnu do skupiny zahrnout lze.

Jak se při registraci skupiny postupuje?
Registrace skupiny probíhá tak, že jednotliví 
členové skupiny mezi sebou určí zastupujícího 
člena, kterému udělí oprávnění za skupinu jednat. 
Tento zastupující člen pak za celou skupinu 
podá přihlášku k registraci u místně příslušného 
správce daně (místní příslušnost skupiny se 
určí podle sídla či místa podnikání zastupujícího 
člena). Skupinu lze zaregistrovat kdykoliv během 
roku, plátcem se pak stává až od 1. ledna roku 
následujícího. Je zde ale jedno důležité ome-
zení. Skupina se totiž stává plátcem DPH od 
1. 1. následujícího kalendářního roku, pokud je 
přihláška podána nejpozději do 31. října běžného 
kalendářního roku. Pokud je přihláška podána 
až po 31. říjnu, stává se skupina plátcem až od 
prvního ledna druhého kalendářního roku násle-
dujícího po podání přihlášky. Řada společností 
stihla podat přihlášku ke skupinové registraci už 
před 31. říjnem letošního roku, ale ministerstvo 
financí ji nepřijalo a 23. října na svých webových 
stránkách zveřejnilo informaci, že přihlášku ke 
skupinové registraci je možné podat až v roce 
2008 a skupina tak může být zaregistrována 
nejdříve od 1. 1. 2009.                 Michal Ruml

Úspěch firmy 
závisí na jejím 
zviditelnění

MOŽNÁ SE TO NA PRVNÍ POHLED NEZDÁ, ALE NEJEN FINANČNÍ 
VÝSLEDKY ROZHODUJÍ O PROSPERITĚ FIRMY. VLIV NA ÚSPĚCH MÁ 
TAKÉ TO, JAK JE FIRMA VNÍMÁNA V OČÍCH VEŘEJNOSTI, JAK SE 
ZAPOJUJE DO AKCÍ, JEŽ LIDÉ VNÍMAJÍ JAKO PROSPĚŠNÉ. 

FIREMNÍ FINANCE

Jste podnikatel, živnostník nebo firma? 
Máte nějaké objektiv-

ní důvody k tomu, že 
nejste schopni zapla-
tit vyměřenou daň? 
V těchto případech 
může správce daně 

na základě žádosti da-
ňového subjektu povolit 

posečkání daně nebo 
její zaplacení ve 
splátkách. 
Posečkání daně lze 
povolit také u částek, 

u nichž lze očekávat, že budou odepsány. 
Tuto problematiku řeší zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků v § 60. Jednat 
v této záležitosti, tedy podat žádost, může 
daňový subjekt, to znamená jak fyzická, tak 
právnická osoba, za kterou jedná statutární 
orgán nebo ten, kdo je za ni oprávněn jednat. 
Za každý daňový subjekt může jednat zmoc-
něný zástupce.

Důvody pro posečkání daně
Správce daně povolí posečkání daně, pokud 
by neprodlené zaplacení daně bylo pro 
dlužníka spojené s vážnou újmou, nebo není-li 

z jiných důvodů možné vybrat celý daňový 
nedoplatek najednou.

Žádost o posečkání daně
Žádost se podává nebo doručuje na místně 
příslušný finanční úřad, tj. ten úřad, který daň, 
jejíž posečkání žádáme, vyměřil a předepsal. 
Adresa, telefonické spojení a jména pracovní-
ků správce daně jsou uvedeny na příslušném 
platebním výměru na daň. K žádosti je třeba 
přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, 
které podporují tvrzení a důvody v žádosti 
uváděné. Není třeba prokazovat skutečnosti 
obecně známé nebo známé správci daně 

TIP NA KNIHU: Chci být úspěšný
Pod pojmem úspěch si každý může předsta-
vit něco jiného. Někteří usilují o úspěch v kariéře či podnikání, jiní si přejí 

finanční nezávislost nebo touží po silnějších osobních a rodinných vztazích. Ať už se snažíte dosáhnout čehokoliv, existují určité základní lidské vlastnosti, které vám mohou pomoci dosáhnout vytouženého cíle. Abyste uvedené vlastnosti dokázali přeměnit v účinné nástroje, musíte se nau-čit je využívat. V publikaci je popsána řada ověřených metod k prolomení překážek, které brání k dosažení nejlepších výsledků ve všech oblastech života. Zároveň nabízí snadná cvičení mysli, která lze zapojit do každodenní rutiny. 

TIP MĚSÍCE:
Karta Diners Club Road 
Account
Podnikatelům a majitelům spedičních 

firem přibyla na čele nejedna vráska, 

když se česká vláda rozhodla zpoplatnit 

tuzemské dálnice a některé rychlostní 

komunikace pro kamionovou a auto-

busovou dopravu. Komerční banka se 

rozhodla usnadnit povinnost úhrady 

mýtného a začala nabízet kartu Diners 

Club Road Account, tj. efektivní platební 

prostředek pro úhradu mýtného. Jedná 

se o charge kartu, kdy klient hradí mýtné 

transakce čerpáním krátkodobého bezú-

ročného úvěru se splatností až 48 dní. Za 

měsíční servisní poplatek ve výši 45 korun 

mohou držitelé karty využít jedno-

duchý způsob úhrady mýtného bez 

nutnosti skládání finančních záloh. 

TIP NA FIRMU: 
Brněnka, aneb úspěšná 

frančíza po moravsku

Úspěšných frančíz je ve světě celá řada, 

z těch nejznámnějších můžeme jmenovat 

McDonald´s, Holiday Inn, u nás mezi 

nejznámnější frančízy patří Hudy sport, 

Pivovary Staropramen či jihomoravská 

Brněnka. Maloobchodní síť Brněn-

ka, spol. s r. o., vznikla v roce 1997. 

Jestliže v době vzniku firmy bylo v její síti 

sdruženo 23 prodejen, dnes je to již více 

než 220 prodejen, dva velkoobchodní 

sklady a dvě kuchyně. Jak už samotný 

název firmy napovídá, jsou aktivity 

firmy směřovány výhradně na Jižní 

Moravu. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

FIREMNÍ FINANCE

Do ČR přichází skupinová 
registrace k DPH

z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřej-
něné nebo oznámené ve sbírce zákonů. 

Poplatky
Je předepsán správní poplatek ve výši 400 Kč. 
Poplatek lze uhradit například vylepením kol-
kové známky na žádost. Předmětem poplatku 
není přijetí žádosti, pokud požadovaná úleva 
činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek 
stanovené sazby poplatku. Nezaplatí-li žadatel 
správní poplatek ani v náhradní lhůtě stano-
vené ve výzvě, správce daně zastaví zahájené 
řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li 
zákon o správních poplatcích jinak. Pokud je 
žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další 
podmínky. Nesplnění termínů a podmínek 

může vést ke ztrátě výhod plynoucích z poseč-
kání či povolení splátek. V době povoleného 
posečkání či splátkování daně, pokud není 
v rozhodnutí stanoveno jinak, se při dodržení 
stanovených podmínek nepočítá penále, ale 
za dobu posečkání daně nebo splátek daně 
se počítá úrok z odložené částky ve výši repo 
sazby stanovené Českou národní bankou, 
zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro 
první den příslušného kalendářního pololetí. 
Finanční úřad nemá povinnost podané žádosti 
zcela nebo i jen částečně vyhovět, ani nemusí 
své rozhodnutí odůvodňovat. Vždy záleží jen 
na věrohodnosti a závažnosti předkládaných 
důkazních prostředků. 

Michal Ruml

V RÁMCI ZÁKONA O STABILIZACI VEŘEJNÝCH 
ROZPOČTŮ DOCHÁZÍ K VÍCE ČI MÉNĚ VÝZNAMNÝM 
ZMĚNÁM I V ZÁKONĚ O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY. 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NOVINKOU JE ZAVEDENÍ INSTITUTU 
TAKZVANÉ SKUPINOVÉ REGISTRACE, KTERÝ JIŽ PLATÍ 
V ŘADĚ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE. 

Náš FinTrik Co dělat, když potřebujete posečkat se zaplacením daně?
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První obdobu platebních karet začala už v roce 
1914 vydávat americká telefonní a telegrafní spo-
lečnost Western Union Telegraph Company. Byla 
vyrobena z plechu a umožňovala svým stálým 
zákazníkům telefonovat a posílat telegramy bez 
okamžitého placení. Společnost se tímto krokem 
snažila udržet si dobré zákazníky a přimět je 
k častějšímu používání svých služeb. Ovšem 
s první univerzálně použitelnou platební kartou 
přišla v roce 1950 společnost Diners Club a byla 
určena zákazníkům pro bezhotovostní placení 
v restauracích. Později se její platnost rozšířila 
i na hotely, restaurace a obchody, které s klubem 
uzavřely smlouvu. Přijímaly ji i některé americké 
letecké společnosti.

První „opravdová“ karta
Pravou „bankovní“ platební kartu, tak jak ji známe 
v dnešní podobě, vydala The Franklin National 
Bank z New Yorku pro své důvěryhodné klienty, 
obchodníci platili bance poplatek za provedené 
platby. V roce 1966 představila Bank of America 
plastové karty umožňující placení pomocí me-
chanických snímačů – imprinterů. Tento úspěšný 
projekt byl zpřístupněn nejen ostatním americkým 
bankám, ale i jedné anglické bance, čímž se 

platební karty dostaly i na evropský kontinent.
Na český, resp. československý trh přišly pla-
tební karty až mnohem později. První platební 
karta na našem území byla vydána v roce 1988 
Živnostenskou bankou jako dispoziční karta 
k tuzexovému účtu. A od poloviny roku 1989 
vydávala Česká státní spořitelna svým klientům 
ke sporožirovým účtům karty k výběru z banko-
matů. Ovšem moderní historie platebních karet 
se začala psát až v roce 1992.

Od té doby prošel trh platebních karet poměrně 
bouřlivým vývojem. Zatímco v roce 1990 bylo 
v oběhu zhruba 10 000 karet, v současnosti jejich 
počet překročil 8 milionů. Stejně dynamicky roste 
i počet bankomatů. Před šesti lety mohl člověk 
narazit na 1909 bankomatů, nyní může vybírat 
z více jak 3000 přístrojů.

Jaké možnosti platební karta nabízí?
Platební karta patří do skupiny elektronických 

platebních nástrojů. Jak již sám název vypoví-
dá, základní funkcí je placení, tj. bezhotovostní 
úhrada za zboží a služby. Placení se neomezuje 
pouze na kamenné obchody, ale s pomocí karty 
lze provádět i tzv. on-line platby na internetu. Kro-
mě placení patří mezi základní funkce i možnost 
výběru hotovosti z bankomatu. A právě peněžní 
přístroje nabízejí řadu dalších doplňkových funkcí. 
Díky nim můžete zjistit zůstatek na účtu, samo-
obslužně dobít telefon, zadat příkaz k úhradě, 

nebo požádat o úvěr.
Karty ale neslouží pouze k výběru hotovosti 
u bankomatů či placení v obchodě, ale umí toho 
mnohem více, například pojistit držitele při jeho 
cestách do zahraničí. Podmínky a rozsah cestov-
ního pojištění závisí na vydané kartě, ale obecně 
platí, že čím lepší a luxusnější karta, tím větší 
pojistná ochrana. Další výhody a slevy mohou 
čerpat majitelé prestižnějších či klubových karet.  
                Lukáš Buřík

S platební kartou 
na věčné časy

OSOBNÍ FINANCE

OSOBNÍ FINANCE

Výsady 
černého 
zlata

STAČÍ CHVILKOVÁ NEPOZORNOST A SPOLEČNĚ S OSOBNÍMI 
DOKLADY ČI PENĚŽENKOU SE MAJITELEM VAŠÍ KARTY MŮŽE STÁT 
BEZ VAŠEHO SOUHLASU NĚKDO JINÝ. CO TEĎ?

Z ropy a ropných derivátů se vyrábějí plasty, 
léky, hnojiva a v některých chudších zemích 
dokonce i elektřina. Díky ropě je vypěstováno 
95 % všech potravin. Právě pro své široké 
spektrum využití jsou ropa, resp. její cena 
a spotřeba velice sledovanými ukazateli. Právě 
proto bývá cena ropy a její těžba častým 
tématem politických rozhovorů.

Druhy ropy
Ropný průmysl rozděluje ropu podle mnoha 
kritérií, například podle původu či její hus-
toty. Jednou z nejznámějších je ropa Brent, 
která zahrnuje několik druhů ropy z nalezišť 
v Severním moři a je obchodována na Me-
zinárodní ropné burze v Londýně. Neméně 
důležitou je West Texas Intermediate (WTI), 
za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa 
na burze v New Yorku. Za zmínku stojí také 
Dubai, Tapis, Minas, dalších několik druhů 
najdeme v koši OPEC.

Spotřeba ropy roste, stejně tak i cena
Poptávka po ropě v posledních letech neu-
stále stoupá. Největší hlad resp. žízeň po ropě 
pociťuje severoamerický kontinent. K tradičně 

největšímu spotřebiteli, Spojeným státům, 
se navíc pomalu začínají přibližovat rychle 
rostoucí asijské ekonomiky. Doposud bylo 
na zemi vytěženo přibližně 900 miliard barelů 
ropy. Jak dlouho bude těžba pokračovat, to 
záleží na další úrovni těžby a jejím snižování 
v dlouhodobém horizontu. Pozadu v růstu 
nezůstává ani cena. Ta dokáže reagovat na 
celou řadu událostí: válečné konflikty a nepo-
koje či jiné geopolitické vlivy, krátký výpadek 
některého z ropných vrtů a pokles ropných 
zásob nebo přírodní katastrofa v podobě 
vichřice či požáru. To vše může řádně zahýbat 
s poptávkou po ropě, tudíž i jejími cenami. 
Promítnout se mohou i zanedbatelnější, pro 
českou veřejnost na první pohled nepodstatné 
události. Především v posledních měsících cena 
poměrně slušně rostla. Důvodů pro růst bylo 
více, nejdůležitějším byl slábnoucí dolar, který 
v očích investorů vyvolal spekulativní postoj 
v podobě výhodnějších nákupů. Těmi se řada 
hráčů snaží ochránit své dolarové investice. 
Ropa tak pouze potvrzuje svoji výjimečnost 
a nechová se jako běžné komodity, na které 
lze aplikovat zákon klesající poptávky.

lb

Lukáš Buřík, www.finance.cz 
Finanční skupina AXA je globální společ-
ností s mezinárodní působností a patří 
mezi pět největších správců aktiv na svě-
tě. Na konci prvního pololetí tohoto roku 
spravovala aktiva v hodnotě 1,32 bilionů 
euro. V její nabídce můžeme mimo jiné 
najít více než 900 podílových fondů, šest 
z nich nabízí i v České republice.
Nyní společnost přichází s novou službou, 
kdy její klienti mohou nyní se svými podílový-
mi listy disponovat pomocí nejširší pavučiny 
světa. Místo vyplňování tištěných formulářů 
a ověřování podpisu, které bylo dosud 
potřeba například pro jejich prodej, mohou 
klienti se svými podílovými listy jednodu-
še disponovat pomocí osobního účtu na 
zabezpečených webových stránkách. Tento 
moderní systém umožňuje klientům efektivní 
nakládání s vlastními podílovými listy, kdy 
webová aplikace umožňuje nepřetržitý 
a okamžitý přístup ke svému portfoliu. 
Klient tak může snadno a rychle měnit svoji 
investiční strategii. Na stránce svého osob-
ního účtu může klient sledovat vývoj svých 
investic, což mu umožňuje mít svoje finanční 
prostředky neustále pod kon-
trolou. Součástí on-line 
ovládaného účtu jsou 
také potvrzení pohy-
bů na účtu prostřed-
nictvím SMS zpráv. 
Všechny tyto služby 
jsou klientům AXA 
podílových fondů 
nabízeny bez-
platně.

jejího použití a vydavateli karty. Jste-li vlastníkem 
karty embosované s tzv. reliéfním (plastickým) 
písmem s mezinárodní platností, pak vás případ-
ná ztráta a následné omezení použitelnosti přijde 
podstatně dráž než blokace karty elektronické. 
A co je příčinou rozdílných poplatků? 
•  V případě ztráty či zcizení karty elektronické 

se pro její zamezení použitelnosti provádí blo-
kace, tj. dočasné popřípadě trvalé omezení 
práva používat platební kartu. Provedení trvá 
pouze několik minut, kdy je karta vyškrtnuta 
ze systému.

•  U embosovaných karet dochází k tzv. stop-
listaci, tedy trvalému, nenávratnému zrušení 

práva používat platební kartu. Číslo karty, jméno 
držitele a další náležitosti jsou zařazeny na me-
zinárodní seznam, tzv. stoplist. Toto provedení 
je pro banku výrazně nákladnější a tedy i popla-
tek účtovaný klientovi je ve srovnání s blokací 
elektronické karty několikanásobně vyšší.

Ztrátu je možné pojistit!
Důležitou roli při ztrátě či zcizení platební karty 
hraje převzetí odpovědnosti za další provedené 
transakce. I když ztrátu nahlásíte okamžitě, 
nemusíte mít vyhráno. Zatímco některé banky 
přebírají odpovědnost neprodleně po nahlá-
šení, některé tak učiní až odbytím půlnoci, tj. 

následující den. Výjimečné nejsou ani případy, 
kdy mezi ztrátou či odcizením karty a samotným 
zjištěním uplyne i několik dní. Do té doby může 
nenechavec, který se zmocnil vašeho platebního 
nástroje, ukrojit značnou část z vašeho firemního 
či osobního bankovního účtu. Této situaci lze 
předejít uzavřením pojištění proti zneužití karty, 
které se vztahuje právě na transakce provedené 
před nahlášením blokace karty. Pojištění se vzta-
huje jak na náhradu odcizené hotovosti, tak i na 
úhradu nákladů a poplatků za zablokování karty. 
Přestože pojištění může ušetřit neplánované 
výdaje, nejlepší ochranou zůstává obezřetnost.

lb

POČET VYDANÝCH PLATEBNÍCH KARET 
STEJNĚ JAKO POČET JEJICH DRŽITELŮ SE 
NEUSTÁLE ZVYŠUJE. TENTO MALÝ KOUSEK 
PLASTU SE STAL NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO ŽIVOTA. JAKÁ JE HISTORIE 
PLATEBNÍCH KARET A JAKÉ MOŽNOSTI 
NABÍZÍ KARTY V SOUČASNOSTI?

První platební karta na našem území byla 
vydána v roce 1988 Živnostenskou bankou

Ztratili jste kartu? Nezoufejte!

Pokud zjistíte, že vám karta byla odcizena, 
nebo došlo k její ztrátě, pak neváhejte a oka-
mžitě kartu zablokujte u bankovního ústavu, 
který vám kartu dal k dispozici. Tím výrazně 
eliminujete možnost případného zneužití. 
Zavolání na jedno telefonní číslo a nahlášení 
je otázkou několika minut, které vám mohou 

v budoucnu ušetřit nemalé peníze i případné 
problémy.

Snadná blokace
Blokaci platební karty lze bez větších průtahů 
uskutečnit z tuzemska i ze zahraničí. Stačí zavolat 
na infolinku příslušné banky, kde buď kartu sami 

zablokují, či poskytnou instrukce vedoucí k její 
blokaci. Ovšem nic není zadarmo. Výše nákladů, 
které budete muset za omezení zneužití karty 
zaplatit, je u každého bankovního ústavu rozdílná. 
Každá banka má pro blokace platebních karet 
svá vlastní pravidla a postupy. Obecně platí, že 
výše poplatku závisí na druhu karty, možnostech 

ROPA JE JEDNOU Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH STRATEGICKÝCH SUROVIN NA 
SVĚTĚ. JEJÍ SPOTŘEBA A PŘEDEVŠÍM CENA VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ CHOD 
SVĚTOVÉ EKONOMIKY, STEJNĚ JAKO CENY POHONNÝCH HMOT. VÝZNAM 
TÉTO HNĚDÉ AŽ NAZELENALÉ HOŘLAVÉ KAPALINY JE PRAKTICKY 
NEZASTUPITELNÝ, NEBOŤ TATO SMĚS UHLOVODÍKŮ, PŘEDEVŠÍM 
ALKANŮ, MÁ MNOHO VYUŽITÍ. A TO NEJEN V DOPRAVĚ.

Náš tip
Ovládání účtu 

podílových fondů 
online
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INZERCE

movitostí je daleko vyšší než oficiálně uváděná 
inflace. Kombinace reálného znehodnocování 
kupní síly tak, jak jej pociťují rodinné rozpočty, 
s nízkou výkonností fondů vede k domněnce, 
že za stávající legislativy nejsou penzijní fondy 
účinným nástrojem pro zajištění finanční nezá-
vislosti ve stáří.

Šance na důstojné stáří
Zodpovědný občan zde logicky dospěje 
k závěru, že jedinou šancí na důstojné stáří je 
tvorba kapitálu formou investic, které by při 
roční výkonnosti okolo 10 % měly mít šanci 
alespoň udržet kupní sílu peněz. Vzhledem 
k množství různých finančních produktů 
přibývá lidí, kteří hledají kvalifikovanou pomoc 
při řešení této úlohy. To je příčinou vysoké 
aktivity poradenských společností, které 
nabízejí nezávislé finanční poradenství. Pod 
tímto termínem se skrývá armáda lépe či 
hůře proškolených odborníků na peníze, kteří 
se na vývojové spirále posunuli od závislého 

prodeje jednoúčelových produktů ke snaze 
o systémovou analýzu finanční situace klienta 
a její projekce do budoucnosti. Kromě žong-
lování s inflací se zejména poslední dobou 
dopouštějí neodpustitelných zjednodušování, 
kdy přesně proti smyslu povinného varování 
o tom, že minulá výkonnost investic není 
zárukou analogického budoucího vývoje, 
pumpují po 4 letech silného růstu akcií do ná-
roda přesvědčení, že tak tomu bude navždy. 
Drtivá většina těchto obchodníků se však 
zřejmě přehlédla, když si na vizitku nechala 
vytisknout funkci finanční poradce a nikoli 
zprostředkovatel. A v tomto přehlédnutí se 
skrývá velká příležitost pro poradce, kteří 
splňují základní podmínku nezávislosti: jsou 
placeni klientem, kterému radí, a to v přímé 
vazbě na hmatatelný a dlouhodobý úspěch 
jejich rady ve finančním rozpočtu klienta a ni-
koli ve vazbě na počet a provizní vydatnost 
produktů, které mu prodají. 

Ing. Aleš Čurda, MBA

OSOBNÍ FINANCE

Citelný tlak vlády na snížení deficitu státního 
rozpočtu tak prostřednictvím reforem sociál-
ních a zdravotních systémů přesune znač-
nou část odpovědnosti za kvalitu finančního 
zabezpečení seniora ze státu přímo na tohoto 
seniora podobným způsobem, jako se tomu 
děje prostřednictvím deregulace nájemného na 
trhu s bydlením, které donedávna bylo vnímá-
no téměř jako veřejný statek. 

Situace na trhu
V této souvislosti je třeba prozkoumat situaci 
na trhu penzijního připojištění, které tvoří 
doplněk ke státnímu sociálnímu pojištění 
a též zárodek druhého pilíře důchodového 
systému: k 31. 12. 2006 bylo registrováno 
3 610 920 účastníků, což je meziroční zvý-
šení o 326 490 osob. Nárůst 9,9 % před-
stavuje třetí největší nárůst v historii systému 
(od roku 1994). Horší signál nám poskytne 
průměrná výše měsíčního účastnického pří-

spěvku, která je 431 Kč a nedosahuje tudíž 
ani 2,5 % průměrné hrubé mzdy. Průměrná 
částka aktiv penzijních fondů na účastníka 
tedy v roce 2006 činila cca 40 400 Kč a prů-
měrné zhodnocení prostředků účastníka 
bylo 3,2 %. Tato čísla jistě netvoří ani základ 

kapitálu potřebného na udržení životního 
standardu při odchodu do penze, neboť 
poměr důchodu k čisté mzdě v roce 2006 

byl 52,3 %. Navíc za posledních 15 let se 
střední délka života prodloužila o 4 roky a je 
předpoklad, že každých dalších šest let se 
bude prodlužovat o rok.

Daň za konzervativní stategii
Nízká výkonnost penzijních fondů je dána 
konzervativní strategií investování s cílem 
zákonodárce zajistit tyto fondy před volatilitou 
cen akcií a tudíž případnou ztrátou hodno-
ty. Portfolia fondů tedy v roce 2006 tvořily 
ze 77 % dluhopisy, ze 6,7 % termínované 
vklady a ze 7,5 % akcie. Do hry dále vstupuje 
fakt, který není příliš známý: za všeobecně 
sledovaným údajem inflace se skrývá index 
spotřebitelských cen, který podle mezinárodně 
uznávané metodiky sleduje ČSÚ. Tento index 
však zahrnuje pouze výdaje na tzv. konečnou 
spotřebu, zatímco pořízení bytu či domu je 
klasifikováno jako investice a do indexu tudíž 
nevstupuje. Je obecně známo, že růst cen ne-

Průměrná částka aktiv 
penzijních fondů na 
účastníka v roce 2006 
činila cca 40 400 Kč 
a zhodnocení prostřed-
ků účastníka bylo 3,2 %

Finanční zprostředkovatel
nemusí být nezávislý 
poradce

•  dostatečně detailně 
analyzoval jeho finanční 
situaci, potřeby a plány,

•  skutečně radí, a nikoliv 
vnucuje své rychlé řešení, 
nebo naopak mlčky plní 
představu klienta,

•  chce poskytovat 
dlouhodobou péči o jeho 
finanční situaci, přičemž 
v každém okamžiku dbá 
o zájmy klienta,

•  jeho odbornost přesahuje 
oněch několik konkrétních 
produktů, které nabízí.

KLIENT BY PŘED 
VÝBĚREM MĚL POSOUDIT, 
ZDA PORADCE: 

Všeobecně sledovaný údaj inflace – to je index 
spotřebitelských cen, který sleduje ČSÚ

OSOBNÍ FINANCE

POKUD ČR NEPROVEDE ZÁSADNÍ ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ 
DŮCHODOVÉHO ÚČTU, BUDE V ROCE 2050 ČISTÉ ZADLUŽENÍ VLÁDY 
VE VZTAHU K HDP ČINIT AŽ 388 % A OBSADÍ TŘETÍ NEJHORŠÍ PŘÍČKU 
NA SVĚTĚ, PŘEDSTIHNUTA JEN ŘECKEM A JAPONSKEM. VYPLÝVÁ TO 
ZE ZPRÁVY O DOPADECH STÁRNUTÍ POPULACE NA STÁTNÍ FINANCE, 
KTEROU PŘED NEDÁVNEM ZVEŘEJNILA MEZINÁRODNÍ RATINGOVÁ 
AGENTURA STANDARD&POOR´S. 
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Co spadá pod pojem nelegální užití 
software?
Obecně lze říci, že nelegální užití softwaru se 
rovná užití počítačového programu či databáze 
(dále jen „software“) bez souhlasu oprávněné 
osoby. Terminologií autorského zákona užitím 
se rozumí užití softwaru formou:
a)  rozmnožování (§13) - zhotovování dočas-

ných nebo trvalých, přímých nebo nepří-
mých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to 
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě;

b)  rozšiřování originálu nebo rozmnoženi-
ny (§ 14) - zpřístupňování díla v hmotné 
podobě prodejem nebo jiným převodem 
vlastnického práva k originálu nebo k roz-
množenině softwaru, včetně jejich nabízení 
za tímto účelem;

c)  pronájem originálu nebo rozmnoženiny (§15) 
- zpřístupňování softwaru ve hmotné po-
době za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospě-
chu poskytnutím originálu nebo rozmnože-
niny softwaru na dobu určitou;

d)  půjčování originálu nebo rozmnoženiny 
(§16) - zpřístupňování díla ve hmotné podo-
bě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za 
účelem přímého nebo nepřímého hospo-
dářského nebo obchodního prospěchu 
poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny 
díla na dobu určitou;

e)  sdělování díla veřejnosti (§18) - zpřístupňování 
díla v nehmotné podobě, živě nebo ze zázna-
mu, po drátě nebo bezdrátově a také způso-
bem, že kdokoli může mít k němu přístup na 
místě a v čase podle své vlastní volby zejména 
počítačovou nebo obdobnou sítí.

To vše pro osobní potřebu fyzické osoby či 
vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby.

Kde nejčastěji?
Nejčastěji dochází k nelegálnímu užití počí-
tačového programu formou užívání jednoho 
licencovaného programu na vícero počítačích, 
užívání programů určeného pro nekomerční 
užití (např. pro domácnost a studenty) k pod-

nikání, kopírování programu na nosič CD nebo 
přímo do počítače, a to bez řádné licenční 
smlouvy nebo v rozporu s touto smlouvou. 
Podmínkou naplnění pojmu nelegálnosti není 
instalace software v počítači, ale postačí „mít 
software ve skříni na CD“.

Pod porušení autorských práv je nutné ovšem 
zahrnout jak vytvoření nelegální kopie v po-
čítači, tak i užití tohoto softwaru, protože dle 
autorského zákona právo užít software má 
pouze vykonavatel majetkových práv (ten, kdo 
je oprávněn udělit licenci) nebo ten, kdo byl 
k tomu jinak oprávněn (např. licenční smlouvou).
Do stavu nelegálnosti softwaru se lze dostat 
rovněž tím, že dojde ke stáhnutí freewaru, 
který je určen pouze pro nekomerční užití 
a následně je tento software užíván při plnění 
pracovních úkolů ve firmě.

Kdo nese odpovědnost?
Klíčovou otázkou samozřejmě je, kdo nese 
odpovědnost za nelegální software instalo-
vaný v počítači, který byl svěřen zaměstnanci 
k plnění pracovních úkolů. Odpovědnost 
z hlediska trestněprávního může nést pouze 
fyzická osoba, a to ta, které bude prokázán 
úmysl nelegálním způsobem užít software. 
Touto osobou může být osoba odpovídající 
za software ve firmě, tzn. statutární orgán, 
správce sítě, zaměstnanec. Samozřejmě, že 
nelze odpovědnost dovozovat u počítačově 
negramotných osob, tudíž klíčová odpo-
vědnost bude vždy na tom, kdo má ve firmě 
v kompetenci počítačovou vybavenost. 

PRÁVO A DANĚ

PRÁVO A DANĚ

Softwarové 
pirátství 

Softwarové pirátství ve 
firmě neboli nelegální užití 
počítačových programů 
a databází může být 
závažným problémem. 
Každý zaměstnanec 
i zaměstnavatel by si 
měli být vědomi své 
odpovědnosti za stav 
softwaru v užívaných 
počítačích. Podle 
Sdružení výrobců 
komerčního softwaru 
BSA (Business Software 
Alliance) je u nás cca 
39 % softwaru užíváno 
nelegálně. Nejčastějším 
nelegálním softwarem ve 
firmách jsou kancelářské 
programy či grafické 
a antivirové programy. 
Lze předpokládat, že 
v komerční sféře toto 
procento bude nižší, 
jelikož i „softwarová 
čistota“ je vizitkou firemní 
kultury a podnikatelská 
sféra bývá obvykle 
finančně silnější než 
domácnosti. 

K.O. 
pro image 
firmy

POKUD SE VE FIRMĚ NACHÁZÍ NELEGÁLNÍ SOFTWARE 
(V POČÍTAČÍCH ČI NA NOSIČÍCH DAT), PAK OHLÁŠENÍ 
PŘICHÁZÍ VĚTŠINOU OD NESPOKOJENÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
NEBO OD KONKURENCE. POVINNOST HRADIT ŠKODU 
NEBO V TĚCH ZÁVAŽNĚJŠÍCH PŘÍPADECH TRESTNĚPRÁVNÍ 
STÍHÁNÍ VEDENÍ FIRMY NIKDY JEJÍ IMAGE NEPOZVEDNE. 
JAKÉ OPATŘENÍ LZE UČINIT PROTI SKUTEČNOSTI, ŽE SE 
ZAMĚSTNAVATEL OCITNE V SITUACI, KDY ODPOVÍDÁ ZA STAV 
SOFTWAROVÉ LEGÁLNOSTI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ? 

Podmínkou naplnění 
pojmu nelegálnosti 
není instalace soft-
ware v počítači, ale 
postačí „mít software 
ve skříni na CD“.
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Nabízí se tak otázka, zda užití softwaru 
zaměstnancem je trestné či nikoliv. Trestné 
je pouze úmyslné jednání. Samozřejmě není 
možné po každém zaměstnanci chtít, aby si 
ověřoval, zda software v počítači, který mu 
byl svěřen k práci, je či není legální. Pokud by 
tedy zaměstnanec neměl ponětí o nelegálnosti 
softwaru, pak jeho odpovědnost by nebylo 
možné dovodit.

Jaké hrozí sankce?
Firma, u níž je nalezen nelegálně užitý soft-
ware, bude ohrožena sankcemi jak v rovině 
trestněprávní, tak občanskoprávní. U trestně-
právního postihu je potřeba prokázat úmysl, 
protiprávním způsobem užít software a tím 
porušit autorské právo. Tento úmysl bude 
však ve většině případů evidentní z existence 
nelegální kopie softwaru, která nedbalostně 
vzniká jen těžko. Za trestný čin porušo-
vání autorského práva, práv souvisejících 
s právem autorským a práv k databázi (§ 152 
trestního zákona) hrozí pachateli peněžitý 
trest, propadnutí věci a odnětí svobody až 
na 5 let. Podstatná pro následné stanove-
ní trestu je i nebezpečnost trestného činu 
pro společnost, kterou samozřejmě zvyšuje 
skutečnost, že nelegální software je užíván 
pro účely podnikání, ale rovněž i množství 
a celková hodnota nelegálního softwaru. 
Za průvodní negativní jev trestního řízení lze 
považovat i účast na výsleších u policejního 
orgánu a u soudu a zejména pak negativní 
dopad na dobré jméno firmy.

Občanskoprávní odpovědnost zahrnuje 
a)  poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu, zejména
– omluvou,
– zadostiučiněním v penězích, pokud by 
se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo 
postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění 
určí soud, který přihlédne zejména k závaž-
nosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž 
k zásahu do autorského práva došlo;

b)  přiznáním práva uveřejnit rozsudek na 
náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, 
a podle okolností určit i rozsah, formu 
a způsob uveřejnění;

c)  náhradou škody a vydání bezdůvodného 
obohacení podle občanského nebo ob-
chodního zákoníku, přičemž autorský zákon 
stanoví výši bezdůvodného obohacení 
vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně 
nakládal s počítačovým programem, aniž by 
získal potřebnou licenci. Tato výše činí dvoj-
násobek odměny, která by byla za získání 
takové licence obvyklá v době neoprávně-
ného nakládání s dílem.

Samozřejmě v okamžiku, kdy orgány činné 
v trestním řízení zjistí, že jsou tady okolnosti 
nasvědčující porušování autorských práv, hrozí 
takové firmě, která se tohoto jednání dopouští, 
že jí budou okamžitě odebrány všechny po-
čítače a datové nosiče, aby bylo zjištěno, zda 
opravdu obsahují nelegální software. Taková 
náhlá absence techniky ve firmě může být 
ohrožením samotné firmy.

Firma má mít přehled
Každá firma i zaměstnanci by se měli pod 
hrozbou výše uvedených následků chovat 
tak, aby autorská práva k softwaru nebyla 
porušena. Firmy by měly mít přehled o tom, 
jaký software je u nich užíván a měly by 
o každém softwaru (nejedná-li se např. o fre-
eware) mít doklad o jeho legálním nabytí, 
tj. licenční smlouvu. Stejně tak by pracov-
ní smlouvy měly obsahovat odpovídající 
úpravu nakládání se softwarem. Jen tak lze 
minimalizovat riziko negativních dopadů na 
fungování firmy.

Autor: JUDr. Lukáš Jansa,

advokátní kanceláře Jansa, 

Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s

PRÁVO A DANĚ

Odpovědnost může 
nést pouze fyzická 
osoba, které bude 
prokázán úmysl ne-
legálním způsobem 
užít software

CAUSA:

Anonym, 
pomsta 
i konkurence
Z praxe je známa celá řada případů, kdy 
došlo k zásahu proti nelegálnímu užívání 
softwaru. Zejména se jednalo o případy 
zakoupení pouze jedné licence k počítačo-
vému programu a jeho následné užívání na 
více počítačích nebo o případy, kdy došlo 
k instalaci programu získaného v rozporu 
s autorským zákonem (zkopírováním legálně 
či nelegálně pořízeného počítačového pro-
gramu). Tyto kauzy skončily podle rozsahu 
porušení autorských práv náhradou škody 
ve prospěch oprávněných softwarových 
firem, trestním stíháním odpovědných osob 
(jednatelů společností a jiných odpovědných 
pracovníků) a uložením podmíněných trestů 
a trestů propadnutí HW a SW. Ani firmy, 
které dbají na softwarovou čistotu, nejsou 
samozřejmě bez rizika. Většina invazí softwa-
rové policie je na popud anonymních udání, 
a to především z řad zaměstnanců. Nelze 
se ubránit nelegální instalaci softwaru do 
počítače svěřeného zaměstnanci, který by se 
takto chtěl pomstít zaměstnavateli. Nicméně 
se lze dostatečnou smluvní úpravou takovým 
nechtěným jednáním bránit. Zaměstnanec 
by měl v pracovní smlouvě vzít na vědomí, že 
přebírá do své dispozice počítač, ve kterém 
je instalován pouze legálně získaný software 
a zavázat se žádný software do tohoto 
počítače neinstalovat, pokud by mu k tomu 
nebyl písemně zaměstnavatelem dán pokyn. 
V opačném případě by si zaměstnanec měl 
být vědom, jak trestněprávní odpovědnosti, 
tak pracovněprávní (náhrada úmyslně způ-
sobené škody, okamžité zrušení pracovního 
poměru). Obranou je také softwarový audit 
uvnitř společnosti, který by měl zvyšovat 
odpovědnost zaměstnanců. Stejně tak se 
objevují i útoky konkurence, která se takto 
může pokusit o získání neoprávněné výhody 
(jestliže policie zabaví počítače, aby je pro-
zkoumala, pak takový počin může snadno 
firmu paralyzovat). Těmto útokům lze jen 
těžko zabránit a jedinou obranou je tak legál-
nost užití softwaru. Orgány činné v trestním 
řízení by neměly vždy na základě každého 
anonymu radikálně postupovat zabavováním 
počítačů, ale pouze v případě, že okolnosti 
dostatečně nasvědčují spáchání trestného 
činu. Jednotlivé varovné případy v našich 
podmínkách jsou publikovány na webových 
stránkách Sdružení výrobců komerčního 
softwaru BSA (www.bsa.cz).                      jan

Konec roku 2007 a začátek roku 2008 je 
pro podnikatele obdobím zvláštně pikant-
ním, neboť počínaje rokem 2008 dochází 
k výrazným změnám v daňové soustavě, tak 
jak jsme informovali v předchozích článcích. 
Mnoho podnikatelů se tak vinou zákono-
dárců dostává do situace, že kvůli budou-
cím daňovým změnám nevědí, zda se mají 
věnovat naplno svému podnikání či spíše 
úvahám o tom, jak výrazně daňové změny 
zasáhnou do života jejich firem.
V tomto článku se pokusíme upozornit 
podnikatele a firmy na některé souvislosti 
týkající se ukončení daňového roku 2008 
a osvětlit některé často se opakující dotazy, 
které se problematiky účetní závěrky a pří-
pravy daňového přiznání týkají. V této sou-
vislosti také doporučíme pár tipů na řešení 
krizových situací, které se mohou v době 

přípravy účetní závěrky a daňového přiznání 
vyskytnout. 

Kdy podat přiznání? V březnu, či v červnu?
Mnoho podnikatelů a menších či středních 
firem si klade otázku, zda je lepší podat 

daňové přiznání v řádném termínu, tedy 
do 31. března, nebo zda je vhodné využít 

služeb daňového poradce a přiznání podat 
v termínu do 30. června. V praxi se vyskytují 
kolikrát velmi úsměvné argumenty typu „při-
znání podáváme raději v březnu, abychom 
na sebe neupozorňovali“, nebo „přiznání 
podáváme v březnu proto, abychom se 
svezli s davem ostatních přiznání a správce 
daně si pokud možno našeho daňového 
přiznání pořádně ani nevšiml“. Úvahy o tom, 
kdy daňové přiznání podat, by měly být 
vedeny spíše nad tím, zda jsou v březnu již 
k dispozici všechny údaje pro jeho sesta-
vení, zda je dokončené a zkontrolované 
účetnictví a provedena účetní závěrka se 
všemi náležitostmi a zda firma či podnikatel 
disponuje dostatkem hotovosti na úhradu 
daňové povinnosti. Pokud některý z těchto 
bodů není stoprocentně splněn, je lepší 
využít prodloužení lhůty do konce června 

V praxi se vyskytují 
kolikrát velmi úsměvné 
argumenty typu „při-
znání podáváme raději 
v březnu, abychom na 
sebe neupozorňovali“

Daň z příjmů 
za rok 2007

ANI JSME SE 
NENADÁLI A DALŠÍ 
ROK JE OPĚT ZA 
NÁMI. PŘELOM 
KALENDÁŘNÍHO 
ROKU BÝVÁ 
PRO VĚTŠINU 
PODNIKATELŮ 
I PŘELOMEM 
ROKU ÚČETNÍHO 
A DAŇOVÉHO. OPĚT 
NASTÁVÁ ONO 
OBDOBÍ PŘÍPRAV 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, 
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 
A SAMOZŘEJMĚ 
I TERMÍN PRO 
ÚHRADU DANĚ 
Z PŘÍJMŮ. 
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NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY:

Karel Poch

JAK TO 
VIDÍM JÁ
„Se začátkem nového kalendářního 
roku přichází na mnohé podnikatele 
a účetní pracovníky období splínu. 
Je třeba řádně uzavřít účetní období, 
provést účetní závěrku a zaplatit 
či doplatit daň za minulý rok. 
Podnikatelům a firmám doporučuji, 
aby svým účetním pracovníkům určili 
přesný časový termín pro zpracování 
účetní závěrky a na tomto termínu 
tvrdošíjně trvali. Poslední dobou ruku 
v ruce s tím, jak se požadavky na 
odbornost účetních neustále zvyšují 
vinou komplikované legislativy, přibývá 
případů, kdy jsou účetní závěrky 
zpracovány nedostatečně kvalitně, 
pozdě či dokonce vůbec. Nastávají 
situace, kdy ještě těsně před termínem 
pro podání přiznání není závěrka hotova, 
či dokonce není doděláno účetnictví. 
Poté obvykle následuje fáze vzájemného 
obviňování se mezi účetními a firmou či 
podnikatelem, kdo tuto situaci vlastně 
zavinil a patová situace končí většinou 
pozdním podáním přiznání a sankcemi 
ze strany finančního úřadu. 
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a získaný čas dobře využít na řádné do-
končení výše zmiňovaných záležitostí. Není 
také od věci porovnat daňovou povinnost 
za předcházející období a za období právě 
uzavírané, neboť podáním přiznání v březnu 
či v červnu lze ušetřit nemalé prostředky 
na budoucích platbách na zálohy na daň. 
Pokud firmě vychází daňová povinnost 
vyšší než za období předcházející, je lepší 
s přiznáním počkat do června, neboť záloha 
na daň splatná k půlce června bude ještě 

počítána podle přiznání s nižším daňovým 
základem. Toto samozřejmě platí i naopak 
– pokud daňová povinnost vychází nižší, je 
lepší přiznání podat již v březnu.

Když se v březnu zjistí velké daně
Velmi častým problémem je také situace, 
kdy firma nebo podnikatel nevěnuje svým 
daním dostatečnou pozornost, či je špatně 
informován ze strany účetních a doslova za 
pět minut dvanáct (nejlépe poslední týden 
v březnu) se zjistí, že daňový základ dosa-
huje astronomických výšin. V tomto okam-
žiku je téměř nezbytné oslovit daňového 
poradce, pověřit ho zpracováním daňového 
přiznáním a tím lhůtu pro podání přiznání 
prodloužit. Daňový poradce je vždy schopen 
navrhnout řešení, jak daňový základ zákon-
ně optimalizovat, popřípadě po konzultaci 
s firmou například doporučit opatření typu 

prodloužení účetního období (přechod na 
hospodářský rok) či kvalifikovaně zpracovat 
návrh na povolení splátkování daně.

Nemáme povinnost auditu, je lepší si ho 
nechat zpracovat?
Firmy, které nemají ze zákona povinnost 
nechat ověřit svou závěrku auditorem, 
přicházejí často s dotazem, zda přeci jenom 
není lepší nechat si audit zpracovat, protože 
při budoucí daňové kontrole to před správ-

cem daně lépe vypadá. Domnívají se, že 
tímto je jaksi před správcem daně stvrzena 
správnost jejich účetnictví včetně zaúčtování 
některých nákladů. K této velmi rozšířené 
mýlce je třeba říci, že u povinně neaudi-
tovaných firem správce daně při daňové 
kontrole audit účetní závěrky v podstatě 
vůbec nezajímá, natož pak aby tento audit 
stvrzoval například některé daňové náklady 
společnosti. Těmto firmám lze zpracování 
auditu doporučit pouze z důvodů prezenta-
ce svých výsledků před externími uživateli, 
jako jsou investoři a banky, nebo v přípa-
dě, že v účetním období došlo k některým 
nestandardním účetním případům a firma 
nebo podnikatel tuší, že zaúčtování těchto 
obchodních operací by mohlo být nad sílu 
jejich účetních. 

Karel Poch, 

daňový poradce

Není od věci porovnat daňovou povinnost za 
předcházející období a za období uzavírané
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TIME MANAGEMENT

Priority 
při zápasu 
s časem
NOVÝ ROK MÁME JIŽ TRADIČNĚ SPOJENÝ S UZAVÍRÁNÍM 
RŮZNÝCH PŘEDSEVZETÍ A SLIBŮ SAMI SOBĚ. JAKO BY ZMĚNA 
ČÍSLICE V LETOPOČTU MĚLA V SOBĚ COSI MAGICKÉHO, CO 
NÁM POMŮŽE „OD TEĎ“ ZMĚNIT NÁŠ ŽIVOT PODLE IDEÁLNÍCH 
PŘEDSTAV. VE SKUTEČNOSTI JE TO POUZE POTVRZENÍ TOHO, ŽE 
SE SPOLÉHÁME RADĚJI NA NEJRŮZNĚJŠÍ VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ 
VŠE, PO ČEM TOUŽÍME, ZAŘÍDÍ ZA NÁS. JAK ALE SKUTEČNĚ 
DOSÁHNOUT SPLNĚNÍ SVÝCH PŘÁNÍ? ČÁSTEČNOU ODPOVĚDÍ 
JE TIME MANAGEMENT. V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH SE VÁM 
POKUSÍME PŘINÉST NĚKOLIK POSTŘEHŮ A NÁPADŮ, JAK ZÁPAS 
S ČASEM SOUSTAVNĚ NEPROHRÁVAT.

Moderní termín time management nezname-
ná nic jiného, než umění v každém okamžiku 
kontrolovat a řídit události, ze kterých sestává 
váš život. Pokud pouze reagujete na události, 
které se na vás valí a děláte pouze to, co si 
ostatní myslí, že byste dělat měli, a to ještě právě 
v tom okamžiku, který ten pravý je podle někoho 
jiného, ztrácíte kontrolu nad svým životem.

Zásadní otázka: Proč?!
Problém většiny návodů, jak hospodařit s ča-
sem, je v tom, že se vám pouze pokouší radit 
a pomáhat pracovat efektivněji. Ve skutečnosti 
není primární otázkou time managementu „kdy“, 
a dokonce ani „jak“, ale „proč“. Jinými slovy: 
pokud běžíte, je daleko důležitější, kam utíkáte, 
než váš výsledný čas. Kontrola událostí má 
mnohem větší vliv na hospodaření s časem než 
vaše hodinky. Samozřejmě: ne všechny události 
zcela – nebo třeba i jen částečně – podléhají naší 
kontrole. Pokud si ale uvědomíme, čeho chceme 
v životě dosáhnout a stanovíme si priority, pak 
se seznam námi nekontrolovatelných událostí 
pravděpodobně zkrátí. Přírodní katastrofy v něm 
sice zůstanou, ale některé věci, které jsme vždy 
považovaly za neovlivnitelné a přitom nesmírně 
důležité, se mohou v tomto úhlu pohledu ukázat 
jako nepodstatné nebo zbytečné. Cíle, na kte-
rých nám nejvíce záleží, bývají většinou odsunuty 
na vedlejší kolej méně důležitými, ale o to naléha-
vějšími událostmi. Opravdu věříte tomu, že vaše 
výkonnost je tím větší, čím více úkolů za den 
zvládnete? A kolik z nich vás skutečně posu-

nulo ke splnění vašich cílů a priorit? Je důležité 
si uvědomit, že urgence nejsou priority, pouze 
se jako priority tváří. Některé činnosti nebudou 
nikdy urgentní, i když mohou být extrémně 
důležité. Jiné činnosti nebudou nikdy důležité, 
i když na nás sebevíc řvou: „Chci, aby ses mi 
okamžitě věnoval!“ Než se pustíte bezhlavě do 
plnění urgentních úkolů, zkuste si nejprve odpo-

vědět na otázky: „Je tento projekt důležitější než 
všechno ostatní? Co se stane, když to odložím?“ 
Nemohu celý úkol nebo alespoň nějakou jeho 
část delegovat někomu jinému?“ Zamyslet se 
dříve než „jak“ nad tím, „proč“ úkol plnit, vám 
pomůže odhalit zloděje vašeho času.

K těm patří například:
1.  Vyrušování: Abychom se mu mohli bránit, 

musíme rozlišovat na mezi nutným, špatně 
načasovaným a zbytečným. Pokud informa-
ce, kterou vám chce někdo předat, je pro vás 
důležitá, nebo je-li něčí požadavek na vás ve 

vaší kompetenci, jedná se o vyrušení nutné, 
i když většinou špatně načasované. Domluvte 
si vlastní termín pro předání informací, který 
bude v případě zbytečného vyrušení znít: 
Nikdy!

2.  Měnící se priority: Aby se váš život nezmě-
nil ve shluk krizových událostí, snažte se:
a) své priority stanovit dlouhodobě a těm 
dávat pokud možno vždy přednost;
b) v případě, že se často mění priority organi-
zace, ve které pracujete, platí bod a).

3.  Čekání na odpovědi: Buďte aktivní. Termí-
nujte své dotazy, nabízejte pomoc při hledání 
odpovědí a neustále se připomínejte.

4.  Odkládání úkolů na poslední chvíli: 
U člověka, který odkládá úkoly na poslední 
chvíli, zaklepe příležitost na dveře stejně často 
jako na všechny ostatní. Ale dokážete ji přes 
hromadu hořících termínů vůbec rozpoznat?

5.  Špatné plánování: Kdo neúspěšně plánuje, 
plánuje úspěšně svůj neúspěch. Nedopusť-
te, aby každodenní vytížení vytlačilo čas na 
plánování z vašeho rozvrhu. Plánování není 
seznam „co mám zítra zařídit“, ale přizpůso-
bení plnění aktuálních úkolů vašim dlouhodo-
bým cílům a prioritám.

V tomto teoretickém úvodu jsem se snažil 
naznačit, že k tomu, abyste si pomocí jaké-
koli techniky uspořádali svůj čas, si nejprve 
musíte ujasnit, proč to vlastně děláte. Bez 
tohoto poznání jsou vaše šance řídit svůj 
čas mizivé.        Jakub Rainisch

Termín time manage-
ment znamená umění 
v každém okamžiku 
kontrolovat a řídit 
události, ze kterých se 
sestává váš život
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Oběd od šerpy
Zlom v byznysu přinesla sametová revoluce. 
Josef Rakoncaj okamžitě zahájil svoji podnika-
telskou činnost legálně, s novým názvem: Sir 
Joseph. Jak tento aristokratický název vznikl? 
„V základním táboře pod Broad Peakem nám 
v jídelním stanu vařil oběd domorodý kuchař 
– šerpa. K jídlu každého z horolezců přidal líste-
ček se jménem. Sir Peter, Sir Jiri a Sir Joseph,“ 
usmívá se Josef Rakoncaj. Důležitým mezní-
kem ve vývoji byl rok 1995. Do firmy vstoupil 
syn Lukáš. „Do výroby zanesl pořádek a vize,“ 
vysvětluje otec. „Také profesionalizoval komu-
nikaci s odběrateli.“ Na kamarádské bázi už 
nešlo dále pokračovat. „Dospěl jsem k názoru, 
že obchodovat s kamarády, parťáky z výprav, je 
velice specifická záležitost. Prodávat kamará-
dům jde špatně. Horolezecký národ je velký, ale 
jsou to „free“ lidé s malou disciplínou a stejnou 
obchodní disciplínou...“

„World of mouth“ ve službách značky 
Přitom ale kladné reference špičkových horolez-
ců tvoří základ úspěchu firmy. Stoprocentně zde 

funguje margetingový princip world of mouth 
(„co si lidé povídají“), který dnes znovuobjevují 
velké reklamní společnosti. V Siru Josephovi si 
marketing a reklamu dělají sami. „Od roku 2000 
se pravidelně zúčastňujeme světových veletrhů 
horolezeckého a outdoor vybavení. Největší na 
světě je německý ISPO, nikdy tam nechybíme. 
Inzerujeme na stránkách specializovaných časo-
pisů, v katalozích horolezeckých agentur.“
Marketing turnovská firma založila na jméně 
svého zakladatele, muže, který jako jediný na 
světě dvakrát zdolal druhou nejvyšší horu světa 
bez použití kyslíkového přístroje. „S kyslíkem to 
je, jako byste si ke kolu přidělal motor. A tato 
reklama vychází.“ A sponzoring také vychází? 
„Největší akce, která se nám podařila, byl spon-
zoring dvacetičlenné italské expedice k 50. výročí 
dobytí K2. Vedl ji horolezec, se kterým jsem na 
K2 byl v roce 1983. Častěji však sponzorujeme 
jednotlivce. Ale jen ty nejlepší. Musejí dokázat 
vytvářet zpětnou vazbu. Tak je to i ve smlouvě.“

Volání po švarcsystému
Na začátku měla firma čtyři pět zaměstnanců, 
dnes jich má na trvalý pracovní poměr deset. 
Navíc ale outsourcuje práci u dalších dvou až 
tří firem, a tak pro ni dělá až 150 zaměstnanců. 
Ročně vyrobí kolem 2500 spacích pytlů, další 
sortiment tvoří péřové oblečení. „Doby, kdy 
jsem v sedm ráno byl v dílně a v deset večer 
odcházel, jsou pryč,“ pokračuje Josef Rakoncaj. 
„Dnes se starám o obchod a účetnictví, pořád 
však kontroluji kvalitu peří a hledám nové zdroje 
materiálu.“ Náplň výrobků se nemění, stále je to 
prachové peří. Hi-tec povrchové materiály dnes 
Sir Joseph dováží z Japonska a Tchaj-wanu. To 
nejdůležitější však spočívá v propojení těchto 
dvou komponentů. Jenom menší firma, jako ta 
česká, není svázaná strategií chrlit co největší 
objem produkce při nižší ceně. A tak může 
vyrábět téměř dokonalý produkt. „Pouhých sto 
gramů už hraje pro horolezce roli, důležitý je 
také objem. Většímu výrobci se může podařit 
vyrobit ve střední cenové třídě třeba stejně lehký 
spacák, ale ten bude značně pokulhávat jinak.“ 
V novém tisíciletí se rodinné firmě daří na zahra-
ničních trzích. Největším zákazníkem je Norsko, 
následuje Itálie a Německo. V posledních letech 
však roste domácí prodej, dnes tvoří celých 
75 %. Firmě se podařilo uzavřít kontrakty s vý-
znamnými sítěmi outdoorových obchodů, které 
neustále expandují. „Přitom mám pocit, že je 
u nás ještě prostor pro další obchodníky, hlavně 
mezi e-shopy,“ říká Josef Rakoncaj. 
Co nejvíce brzdí rozvoj podnikání? „Zákaz švarc-
systému, který zasáhl hromadu malých firem. 
Omezil jejich pružnost. V poslední době přibývají 
další překážky. Nemůžeme sehnat pracovní 
síly. Už ani neříkám kvalifikované, protože nám 
zkrátka scházejí vyučené švadleny. Všechno se 
stejně naučí až praxí...“ Ředitel firmy se proto 
rozhodl přivézt šičky z Vietnamu. „Ne, nejde 
o to, že by byly levnější, tady prostě nejsou 

žádné. Získali jsme povolení od úřadu práce, 
ale kvůli schválené novele zákona o cizincích 
pracovnice už nestihneme dovézt. A na zelené 
karty budeme muset čekat celý rok. To zname-
ná, že v tomto roce je rozvoj firmy nejistý.“
Josef Rakoncaj už dávno neriskuje život na 
osmitisícových štítech. Pokud má čas, leze po 
skalách, nebo se svým synem létá na ultralightu 
vlastní konstrukce. Jednou za rok vyráží do hor 
severního Norska nebo Kanady. 
„Sir Joseph“ si tak splňuje sny o horách, kam 
lidská noha ještě nevkročila a které stojí vně záj-
mů profilezců. Jak říká, jezdí si tam odpočinout 
od lidí a od podnikání. Ale vždy se rád vrací. 
„Podnikání mi dává pocit, že po mně něco zů-
stává. Přenáším zkušenosti, zhmotňuji je. Vždy 
mě bavilo něco vyrábět a těší mě, když udělám 
něco, co převyšuje standard. Nechci vyrábět 
co nejvíc a mít za to hromadu peněz. Chci dělat 
něco extra.“

Mikuláš Černý

DOBÝVAL NEJVYŠŠÍ 
VRCHOLY PLANETY. 
OHROMOVAL SVĚT SVÝMI 
PRVOVÝSTUPY, JAKO 
JEDINÝ HOROLEZEC 
DVAKRÁT ZDOLAL BEZ 
KYSLÍKU ZÁKEŘNOU K2. 
VŽDY S VLASTNORUČNĚ 
VYROBENÝM SPACÁKEM 
A V „HOME-MADE“ 
PÉŘOVÉM OBLEČENÍ: BYLO 
TEPLÉ A PŘITOM LEHČÍ 
NEŽ VYBAVENÍ OSTATNÍCH 
HOROLEZCŮ. VYRÁBÍ JE 
DÁL A ÚSPĚŠNĚ PRODÁVÁ 
PO CELÉM SVĚTĚ. JOSEF 
RAKONCAJ NEBOLI 
„SIR JOSEPH“.

JMÉNO JAKO ZNAČKA
JMÉNO JAKO ZNAČKA

Josef Rakoncaj se proslavil úctyhodnými spor-
tovními výkony a také špičkovou sportovní 
značkou. Jeho „Sir Joseph“ patří mezi přední 
firmy světa, které vyrábějí expediční péřové vy-
bavení. Vytvořil uznávaný brand s tradicí, která 
začala dvacet let před pádem socialismu.

Udělej si sám!
Nedávno za ním přišel kamarád, jestli by 
mu nevyměnil spacák, který od něj před lety 
koupil. Za nový. Bylo s ním něco v nepořád-
ku? Ne, jen byl párkrát politý polévkou, nic víc. 
Josef Rakoncaj ho svému kolegovi ušil v roce 
1978!!! „Spacáky a péřové ošacení do ex-
trémních výšek jsem začal vyrábět pro ostatní 
v roce 1974,“ vzpomíná Josef Rakoncaj. Na 
tehdejším trhu podobné zboží nebylo abso-
lutně k dostání. Nejlepším horolezcům bylo 
dovoleno koupit si patřičné vybavení v zahra-
ničí – za valuty. „Profi spací pytel pro expedice 
vyšel asi na tisíc tehdejších korun.“ Tedy na víc 
než třetinu průměrného platu. A s tuzemským 
vybavením to do velehor nešlo... „Přitom ma-
teriál tu k sehnání byl! Nakupoval jsem nejkva-

litnější prachové husí peří ve dvou farmách při 
ministerstvu zemědělství a sám si peří doma 
upravoval.“ Na povrchové materiály měl další 
„subdodavatele“. Brzy se rozhodl pokusit se 
svoje podnikání v socialistických podmínkách 
legalizovat. „V roce 1977 jsem získal speciální 
povolení od národního výboru.“

Diktát sponzoringu
Klientelu tvořila československá horolezecká 
komunita, která v prvních letech potřebovala 
kolem čtyřiceti spacích pytlů ročně. Josef 
Rakoncaj jenom stěží zvládal poptávku uspo-

kojit, současně totiž vykonával civilní povolání 
konstruktéra. „Brzy jsem přibral zaměstnance. 
Vypracovával jsem návrhy a střihy, přitom dál 
aktivně lezl.“ Zkušenosti z expedic zpětně in-
vestoval do výroby. Vymýšlel praktické detaily 
a upravoval design svých výrobků tak, aby 
co nejvíce usnadňovaly pohyb v náročných 
lezeckých terénech. Brzy začal vybavovat 
celé horolezecké expedice – třeba prvovýstup 
na Nanda Devi v roce 1981. Tedy českoslo-
venské expedice, kde nešlo o sponzoring 
a loga. Přitom sponzoring má v horolezectví 
snad ještě větší vliv než v ostatních sportech. 
Sponzor určuje trasy výstupů, aby byly co 
nejbombastičtější. Zároveň horolezcům diktuje 
vybavení. Josef Rakoncaj se o tom přesvědčil 
ještě v pos ledních letech socialismu, kdy se 
stal naším prvním profesionálním horolezcem. 
Nejdřív lezl ve francouzské profiskupině, kde 
zastupoval Pragosport. Musel přistoupit na 
kompromis kvůli sponzorům a jen s nevo-
lí oblékal těžší a méně pohodlné oblečení 
sponzorských firem. Všechno péřové chtěl mít 
vždycky svoje.

Marketing firma zalo-
žila na jméně zaklada-
tele, který jako jediný 
na světě dvakrát zdolal 
druhou nejvyšší horu 
světa bez kyslíku.

Josef Rakoncaj (56)

V roce 1983 vylezl na K2 (8611 m)
1984 Lhoce Shar (8383 m)
1986 K2 a Broad Peak (8047 m)
1988 Annapurna (8078 m)
1989 Manasla (8156 m)
1990 Shisha Pangma (8013 m)
1990 Čho Oju (8153 m)
1992 Nanga parbat (8125 m)

Je autorem čtyř knih, filmu 
a řady výstav fotografií. V roce 
1990 přetvořil pololegální 
firmu Rakoncaj na Sir Joseph. 
Je ženatý (jeden z mála 
profesionálních horolezců, co 
se nerozvedl), syn Lukáš i dcera 
Lucie pracují ve firmě.

„Většímu výrobci se 
může podařit vyrobit 
ve střední cenové třídě 
třeba stejně lehký spa-
cák, ale ten bude znač-
ně pokulhávat jinak.“ 

Výstup 
na jinou horu
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Kříženec 
motorky a saní

STYL

Sněžný skútr je kříženec motorky a saní. Má 
zadní pásový pohon, přední nápravu pak tvoří 
lyže, které umožňují řízení. Ovládání skútru 
je sice podobné jako u motorky, ale způsob 
jízdy je odlišný, protože jezdec se musí při jízdě 
naklánět a udržovat rovnováhu tělem. První 
sněžné skútry začaly brázdit sněhové plochy 
v Kanadě, a to zhruba před sto lety. Od té 
doby prošly dlouhým vývojem a tento praktický 
dopravní prostředek se rozšířil snad do všech 
končin, kde alespoň občas padá sníh. Kanada 
je však dodnes zemí sněžným skútrům zaslí-
benou – k provozu je jich zde registrováno na 
170 000. Místní si je oblíbili pro jejich extrémní 
mobilitu. Pro svůj provoz totiž skútry nepotřebují 
upravované cesty a lze se s nimi rychle dostat 
všude, kde je zasněženo.

Projet se „jen tak“
U nás jsou díky tomu užitečnými pomocníky pro 
horské obce, lyžařské areály, horskou službu, ho-
tely, ale také sportovní oddíly. Přepravují materiál, 
upravují běžecké stopy i sjezdovky, či umožňují 
rychlý transport zraněných k ošetření. Mobilita 
skútrů však svádí i k jejich jinému než pracovní-
mu využití. Čím dál více lidí láká vozit se na nich 
krajinou jen tak. Proto se dnes vyrábějí i skútry 
pro sportovní a turistické účely. Jsou stavěny na 
rychlou a agresivní jízdu. Motory těch nejvýkon-
nějších mají kubaturu až 800 ccm3 a výkon kolem 
150 koní, díky čemuž některé skútry mohou 
dosáhnout rychlosti blížící se k 200  km/h. 

Po loukách a mezích NE!
Nemusíte ale hned jezdit dvě stě, abyste z pro-
jížďky měli radost. Stačí se jen příjemně svézt za-
sněženou krajinou. Pokud si však myslíte, že se 
skútrem lze jezdit po loukách a mezích českých 
hor, jste na omylu. Silniční zákon na skútry pohlíží 
stejně jako na motocykly a smí se s nimi jezdit jen 
po silnicích (v národních parcích dokonce jen se 
speciálním povolením) nebo v areálech k tomu 

vyhrazených. Je to proto, že motorismus do vol-
né přírody nepatří. Skútry krom toho, že produkují 
škodlivé zplodiny, jsou velice hlučné a jízda mimo 
cesty ničí flóru pod sněhem. Jejich řidiči by se 
proto měli chovat ohleduplně a jezdit tam, kde 
to neškodí. V českých horách to je ale trochu 
problém. Podmínky pro ježdění na sněžných mo-
torkách u nás díky přírodním podmínkám nejsou 
ideální jako třeba v Kanadě nebo Skandinávii, kde 
jsou rozsáhlé zasněžené plochy a tisíce kilometrů 
tratí. Přesto ale mohou skútry nabídnout zajímavé 
zážitky i českým milovníkům motorů.

Z půjčoven i z obchodů
Co všechno tedy v případě zájmu o svezení se 
na sněžném skútru potřebujete? Předně řidič-
ský průkaz skupiny A. Ten dostačuje pro řízení 
všech klasických skútrů, které jsou určeny pro 
jednu až tři osoby. Všichni jezdci musejí mít 
helmu. A samozřejmě také skútr samotný. Ten 
si dnes již je možné v mnoha českých zimních 
střediscích zapůjčit. A to za cenu pohybující 
se zhruba okolo pěti tisíc korun za den, záleží 
ale na období. Půjčovny fungují například 
v Peci pod Sněžkou, v Trutnově, na Klínovci 
či v Rejdicích. Skútr si ovšem můžete půjčit 
i jinde než na horách, například v Praze-Kun-
raticích či na Vysočině v Karasíně. Pokud se 
vám jízda opravdu zalíbí, můžete popřemýšlet 
o koupi vlastního stroje. V tuzemsku jsou 
k dostání skútry mnoha světových značek 
– k renomovaným patří například Bombardier, 
Arctic Cat, Yamaha, Tajga, Buran či Polaris. 
Jejich cena se pohybuje v rozmezí od 150 do 
400 tisíc korun v závislosti na vlastnostech 
a výbavě. Levnější alternativou je pořídit si 
ojetý stroj, v internetových bazarech narazíte 
na nabídky skútrů za cenu pod sto tisíc korun. 
Důležité je, aby skútr byl homologován pro 
provoz na českých komunikacích. Ať už si ale 
vyberete jakýkoliv, se skútrem můžete zažít 
hodně zábavy. Stačí si jen najít správné místo 
pro ježdění a být opatrný, protože tyhle divoké 
motorové sáně se snadno splaší.

vk

Motory mají kubaturu 
až 800 ccm3 a výkon 
kolem 150 koní, díky 
čemuž mohou dosáh-
nout rychlosti blížící se 
k 200 km/h 

SNĚŽNÉ SKÚTRY BYLY 
NA ČESKÝCH HORÁCH 
DONEDÁVNA VÝSADOU 
HORSKÉ SLUŽBY, VLEKAŘŮ 
A DALŠÍCH LIDÍ, KTEŘÍ JE 
POUŽÍVAJÍ KE SVÉ PRÁCI. 
V POSLEDNÍCH LETECH 
SE ALE TATO MOTORKA 
PŘIZPŮSOBENÁ PRO JÍZDU 
NA SNĚHU A LEDU ZAČALA 
TĚŠIT PŘÍZNI MILOVNÍKŮ 
ADRENALINOVÝCH SPORTŮ. 
ZE SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ SE 
STÁVÁ MÓDNÍ ZÁLEŽITOST 
A V NAŠICH ČESKÝCH ZIMNÍCH 
STŘEDISCÍCH JIŽ NENÍ 
PROBLÉM ZAPŮJČIT SI JE. 
A STÁLE ČASTĚJI SI ZÁJEMCI 
KUPUJÍ SKÚTRY VLASTNÍ.

Zaktivujte tělo 
i mysl (I.)

ZDRAVÍ A RELAX

Postačí pár minut – zamkněte svou kancelář zevnitř, zakažte přepojovat telefonické hovory 
a na mobilu nastavte režim: Tichý. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky (jen ve spodním 
šuplíku připravenou podložku), hlavně však mějte chuť do cvičení. V každém čísle Komora.cz 
vám přineseme tři cviky specializované na určitou oblast, které můžete posléze kombinovat 
podle vlastních představ.

Sedněte si na židli, pohodlně se opřete 
– ruce položte na područky nebo na sedák: 
pokrčte obě nohy v kolenou a přitáhněte je 
k hrudníku. Opakujte cvik osmkrát – ve třech 
sériích s krátkou pauzou.

Pro změnu si lehněte nejlépe na podložku 
a nohy položte na židli tak, aby kyčle a kolena 
byly v pravém úhlu. Jednu ruku dejte za hlavu, 
druhou se pokoušejte dosáhnout na špičky. 
Trup mírněte zvedněte z podložky. Pokuste se 
mít zpevněné břicho a uvolněné krční svaly. 
Strany střídejte – každou procvičte osmkrát.

Časová náročnost manažerského 
zaměstnání převyšuje běžnou pracovní 
dobu. Tělo dokáže vyčerpat nejen fyzická, 
ale i psychická zátěž. Jedna z metod „re-
laxace“ při psychické zátěži je ještě větší 
fyzická zátěž, při které dotyčný přivede 
své tělo do stavu absolutního vyčerpání 
v posilovně, na kole nebo vytrvalostním 
během s pořádným převýšením. Dal-
ší možnou formou relaxace je vybudit 
organismus do stavu nejvyšší bojové 
pohotovosti – extrémního stresu, a pak to 
přežít. Vyplavování stresových hormonů 
dalo této oblasti dokonce název – adre-
nalinové sporty. 
Patří k nim:
BUGGYKITING - jízda na speciální tříkolce
KITEBOARDING - kombinace „prkna“ 
na vodě s padákem ve vzduchu, ten se 
používá jako „pohon“
BOULDERING - lezení na velké kameny
MOUNTAINBOARD - terénní varianta 
skateboardu
BUNGEE JUMPING ale také running nebo 
swimming - kromě varianty, kdy se jen 
skáče, se lano také používá k tomu, abyste 
se sním přetahovali, a to jak na zemi, tak 
na vodě
CANONYING - slézání kaňonů, kombinace 
horolezeckých technik, plavání a podobně
CAVING - lezení v jeskyních
PARAGLIDING - létání s padákem
SNOWKITTING - kombinace lyží nebo 
snowboardu s padákem (drakem)
SNOWBUNGEERAFTING - je podobný 
raftingu, člun se však pohybuje na zasně-
ženém svahu
WAKEBOARDING - jízda na prkně za 
motorovým člunem
ZORBING - člověk se kutálí z kopce v obří 
plastové kouli in

Zůstaňte na podložce: zvedněte trup a zá-
roveň také paže kousíček nad zem, dlaněmi 
nahoru. Jednu nohu pokrčte, přitáhněte 
k hrudníku. Pak ji položte a totéž udělejte 
s druhou. Po dvou sériích s 10 cviky toho 
budete mít akorát – a můžete pokračovat 
v přípravě na další pracovní schůzku.

ZAČÍNÁME S CVIKY NA POSÍLENÍ BŘIŠNÍHO SVALSTVA

Libor Hrubý, Gym Manager
Balance Club Brumlovka

POKUD PATŘÍTE K TĚM, CO SI NEPROZŘETELNĚ 
DALI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ, ŽE BUDOU VÍCE 
MYSLET NA SVÉ ZDRAVÍ A TUDÍŽ I CVIČIT – 
SPĚCHÁME VÁM NA POMOC: ZAHAJUJEME SERIÁL 
CVIKŮ, KTERÉ VÁM POMOHOU AŤ UŽ ROZHÝBAT 
ZÁDA, ZMÍRNIT AKUTNÍ STRES PŘED JEDNÁNÍM, 
UVOLNIT ZTUHLOU ŠÍJI, ROZPROUDIT ENERGII, 
ZVÝŠIT KONCENTRACI – CELKOVĚ ZAKTIVOVAT 
TĚLO I MYSL.

Z extrému
do extrému...
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Ve střední Evropě prosluly od 14. století ve vý-
robě skla české země. Je to dosti kuriózní, ne-
boť sklářskou výrobu u nás zakládaly německé 
rody, které přicházely do českého pohraničí. 
Vedle dutého skla se vyráběla především tzv. 
zapalovaná, lazurovaná i malovaná kostelní 
okna. Čeští skláři se neustále zdokonalovali. 
Přebírali a vylepšovali nejrůznější metody. 

Češi lepší Italů
A ve druhé polovině 17. století již zastiňují čeští 
mistři italskou výrobu českým křišťálem – silno-
stěnnými skleněnými nádobami, zdobenými 
řezbou. Ten záhy ovládá doslova celý svět. 
Tou dobou, a hlavně pak počátkem 18. století, 
vznikají typicky české a slezské formy balust-
rových pohárů a ozdobných číší. Zapomenout 

nemůžeme ani na křišťálové lustry a zrcadla 
podle benátského vzoru včetně techniky řezby 
ve vysokém reliéfu. Ta byla napodobována 
v celé Evropě, především v hutích norimber-
ských, frankfurtských a postupimských, v Sas-
ku, Durynsku i samotných Benátkách.
„Koncem 18. století přichází nebývalá kon-
kurence, a to v podobě anglického těžkého 
olovnatého skla, jehož technika broušení lépe 
odpovídala vkusu doby. Čeští skláři odpově-
děli zvýšenou výrobou draselnovápenatého 
skla, kdy kombinovali domácí techniku řezby 
s brusem. A znovu své pozice obhájili v po-
lovině 19. století obnovou starých či vynále-
zem nových technik. Začali chemicky barvit 
kupříkladu zlatem – rubínové sklo, stříbrem 
– žluté, uranem – zelené sklo nebo kobal-
tem,“ popisuje situaci PhDr. Helena Koenig-
smarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze. Světové pověsti českého 
skla napomohly i objevy a patenty ve druhé 
polovině 20. století – především byly uvedeny 
na trh nové druhy technického skla, skleněné-
ho vlákna, tavených hornin i optického a tzv. 
pěnového skla. České sklo zůstalo význačnou 
značkou i po znárodnění průmyslu v osma-
čtyřicátém. O tom svědčí řada prestižních cen 
především z výstav Expo. 

Vyřeší vše neviditelná ruka trhu?
Dějinné zvraty, ne nepodobné situaci koncem 
18. století, kdy české sklo těžce postihla ne-
příznivá politická a hospodářská situace, nebo 
znárodnění v osmačtyřicátém roce minulého 

století, které zase zpřetrhalo rodinné a vlast-
nické vazby, připomínají i polistopadová léta. 
Ta zase naopak drolí velké zaběhlé celky na 
menší a malé firmy, které dublují svoji činnost 
a těžko nacházejí cestu k nové jedinečnosti 
a osobitosti svých výrobků. A dobrý nápad se 
pak platí zlatem. Nepříznivě působí i roz-
klad původních trhů a české sklářství začíná 
mít obtíže, na které nebylo po desítkách let 
prosperity nejenom zvyklé, ale ani připravené. 
Vyrábí se takříkajíc na sklad, leckdy se prodá-
vá i pod cenou, jen aby se vydrželo. 
A už je tady pohroma největší v podobě zápla-
vy levného asijského skla. Jak jí čelit? „Jedině 
unikátními kousky, ruční prací, uměleckým 
designem. Vším tím, co nejde okopírovat 
a vyrábět jak na běžícím pásu.“ říká náš přední 
výtvarník, umělec Bořek Šípek. „Všechno je 
o nápadu nebo o tradici!“
„Chce to jen čas,“ doplňuje Miroslav Vajs, 
známý brusič a kreslíř skla z Krásné Lípy, jehož 
práce zdobily vládní dary kupříkladu pro lady 
Dianu či šejky z Arabských Emirátů. „Lidé mají 
rádi hezké, jedinečné a originální věci. Brzy 
se naplní potřeba laciných leč ohavných litých 
skleniček a nejrůznějších půllitrů i průmyslově 
sekaného barevného skla. A opět, díky život-
nímu stylu, bude hlad po krásných a jedineč-
ných uměleckých kouscích...“

České vánoce z asijských skláren 
Celkem dobrou situaci mají specializované 
provozy na nejrůznější druhy technického 
a průmyslového skla, včetně skel automo-
bilových. V duchu rčení o tom, že v jednotě 
je síla, prosperuje třeba Jablonex Group, 
zaměstnávající dva a půl tisíce lidí. Je to 
společnost, která vznikla sloučením řady firem, 
jako kupříkladu Jizerské sklo, Bižuterie Česká 
Mincovna či Železnobrodské sklo. Ale i zde 
museli přijít s nejrůznějšími změnami. „Zrušit 
ztrátové provozy, skončit s výrobou některých 
komodit, jako třeba vánočních ozdob, kde nás 
už asijské produkty zcela vytlačily,“ vypočítává 
na prstech PR manager Lukáš Jankovský 
a dodává, že z hlediska marketingu je neustále 
aktuální otázka úspěšného vyhledávání novi-
nek, jako je třeba výroba skleněných zátek. 

Sklo místo korku
„Vyrábíme sklářské suroviny, barevné sklo 
které částečně prodáváme a částečně je 
používáme pro výrobu skleněných polotovarů. 
Skleněné polotovary pak částečně prodáváme 
a částečně používáme pro výrobu bižuterie. 
Tady je určitá vazba a my samozřejmě chceme 
využít naše kapacity ve skle. A zrovna, když 
se nedařilo oboru skleněných doplňků, hledala 
se cesta, jak použít kvalitní sklářskou surovinu 
pro jiné účely,“ pokračuje Lukáš Jankovský. 
„A proto jsme ve spolupráci s jednou němec-
kou firmou přišli na výrobu skleněných špuntů, 
což je reakce na nedostatek korku, který Fo
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„Ve spolupráci 
s jednou německou 
firmou jsme přišli na 
výrobu skleněných 
špuntů, což je reakce 
na nedostatek korku...“

SKLÁŘSKÁ 
VÝROBA V ČR

2001
1,2 mil. tun

2006
1,6 mil. tun

TOP 10 ZEMÍ PODLE 
VÝVOZU (V MIL. KČ)

Spojené arabské emiráty

558. 6

Německo

540,5

Polsko

290,4

USA

216,9

Francie

165,5

Itálie

131,1

Belgie

127,2

Velká Británie

110,9

Rusko

105,8

Slovensko

92,2

České sklářství
na tisíce 
kousků?

VÝROBA SKLA JE TRADIČNĚ OPLETENA ŘADOU MÝTŮ A POVĚSTÍ. 
LÁKÁ SVOU ALCHYMIÍ A VÝSLEDNOU KRÁSOU. V ČESKÝCH ZEMÍCH 
TRADIČNĚ PATŘÍ K TAKZVANÉMU RODINNÉMU STŘÍBRU. ZDÁ SE VŠAK, 
ŽE PO NĚKOLIKA STALETÍCH ÚSPĚCHŮ MU ZVONÍ HRANA. ROZTŘÍŠTÍ 
SE NAŠE SKLÁŘSKÁ TRADICE NA TISÍCE KOUSKŮ, NEBO JSOU ZVĚSTI 
O TLAKU BEZKONKURENČNĚ LACINÉHO ASIJSKÉHO SKLA NA NÁŠ 
TRH PŘEHNANÉ? 
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Dekorativní ručně dělané sklo, především vázy a mísy, jdou ještě pořád dobře na odbyt

Špičková kolekce určená Číně. Ani ta však slavnou sklárnu v Chřibské nezachránila

Šéf odbytu z Chřib-

ské Václav Růžička 

marně připomínal, že 

značkou kvality této 

hutě je vročení 1414

REPORTÁŽ
REPORTÁŽ

zavinilo drastické vytěžení lesů s korkovými 
duby. Je to nápad, jak to vyřešit materiálem 
ušlechtilým tak, aby odpovídal ušlechtilému 
vínu. Řeší se při tom i takové věci, aby zvuk 
při otevírání vína byl co nejpodobnější tomu, 
který slyšíte při otevření vína s korkovým 
špuntem. Vyrábíme jich okolo půl milionu 
kusů ročně a převážná většina z nich končí 
v letadlech, kde mohou pasažéři tuto novin-
ku vyzkoušet na lahvích o menším objemu.“ 
Dalším severočeským projektem je bio-
sklo, které dostalo zelenou ve Španělsku. 
Manažeři Jablonexu s ním postupně chtějí 
dokázat „velké věci“ v celé Evropské unii. „Je 
to unikátní technologie, kdy se sklo rozpouští 
ve vodě v čističkách a zároveň hubí bakterie. 
Naše optická skla do automobilových reflek-
torů a technické kuličky do sprejů už jsou na 
trhu dlouhodobě umístěné.“ 

Pohár pro vítěze v sumo – z Čech!
Dalším příkladem zvládnutí nelehké situace je 
společnost Moser, která oslavila sto padesát 
let. Sklárna zaznamenala za loňský rok 
rekordní výsledky exportu, který každoroč-
ně roste asi o patnáct procent. Trhem číslo 
jedna jsou Spojené státy americké. Dalšími 
klíčovými odbytišti jsou Rusko, Japonsko, 
Tchaj-wan a Velká Británie. 
Moser v loňském roce realizoval více než 
sto zahraničních zakázek. K nejzajímavějším 
patřila zakázka pro jordánský královský palác 
či pro norský královský dvůr. Z hlediska pro-
pagace na významných trzích jsou neoceni-
telné dodávky pohárů pro vítěze v tradičním 
japonském zápase; Moser je dlouholetým 
partnerem Japonské asociace sumo. Daří se 
rovněž velkým výrobcům hromadných sérií. 
Více než dvojnásobný zisk oproti předmi-
nulému roku a miliardový nárůst zakázek 
zaznamenal v roce 2006 největší tuzemský 
výrobce a exportér užitkového skla skupina 
Bohemia Crystalex Trading. „V současnosti 
pociťujeme zvýšenou sháňku zejména po au-
tomaticky vyráběném barnatém nápojovém 
skle – křišťálu, kde máme nově nasmlou-

vanými zakázkami už nyní vykrytu kapacitu 
výroby až do pololetí roku 2008,“ uvedl 
pro server iHned generální ředitel Bohemia 
Crystalex Trading Ivan Konečný. Uskupení, 
do kterého patří například továrny Crystalexu 
Nový Bor, Sklárny Kavalier Sázava nebo Sklo 
Bohemia Světlá, zaměstnává celkem 5400 
lidí a skoro devadesát procent produkce 
vyváží. V prvním pololetí loňského roku utržilo 
i přes stále posilující kurs koruny k dolaru 
sumu 2,6 miliardy korun, tedy stejně jako ve 
stejném období loňského roku. 

Hand made – záruka úspěchu?
Chtělo by se říci: Ano. Mezi ty úspěš-
né doposud patří akciová společnost 
Ceasar Crystal Bohemia, kde se vychází 
ze slavných a osvědčených vzorkovníků, 
doplněných malými kolekcemi moderního 
designu a certifikovanými unikáty. Cea-
sar Crystal Bohemia je dokonce tak silný 
v kramflecích, že své jedinečnosti vyváží 
do celého světa, včetně Číny! Stejně tak 
dobře je na tom díky svým klasickým 
vzorům Crystalex, a. s., a samozřejmě 
novoborský Egermann. 
Co ale kupříkladu historická sklárna 
v Chřibské na Šluknovsku, založená v roce 
1414? Donedávna se pyšnila predikátem 
nejstarší sklárny ve střední Evropě s nepře-
tržitým provozem. Během loňského roku 
omezila výrobu a část pracovníků si muse-
la vzít dovolenou. Majitelé hutě pak marně 
řadu měsíců intenzivně jednali o tom, jak 
výrobu zachovat. A to i přes to, že pro-

KAM NA VELETRH
ŘEMESLA – SKLO 2008 7. 2. – 9. 2. 2008 Výstaviště Lysá nad Labem

EUROPACADO 10. – 13. 2. 2008 Brusel

GLASSEX 8. 4. 2008 – 10. 4. 2008 Birmingham

ART 2008 25. 4. 2008 – 4. 5. 2008 Florencie

GLASS SOUTH AMERICA 8. 5. 2008 – 10. 5. 2008 Sao Paulo

CERANOR 4. 9. – 8. 9. 2008 Porto

GLASSTEC 21. 10. 2008 – 25. 10. 2008 Düsseldorf

AMBIENTE RUSSIA listopad 2008 Moskva

2005

116 mld. Kč

2006

118 mld. Kč

Zdroj: ČSÚ

dukce sklárny je založena na pečlivé ruční 
práci. Sklady praskaly doslova ve švech 
nabité krásným a jedinečným hutním sklem 
nádherných vzorů i tvarů. Každý z kousků 
je originál s etiketou „hand made“. Jádro 
sortimentu tvoří tradiční hutní sklo v mnoha 
kolekcích. Nechybí ale ani novinky – výrobky 
v moderním duchu. Sklárna pracovala pou-
ze s nezávadnými, ekologickými surovinami, 
její výrobky mají potřebné certifikáty. Prove-
dení je chráněno u patentového úřadu ČR . 
Jak říká propagační leták: „Spolupracujeme 
s obchodními partnery z celého světa, um 
a zručnost našich sklářů obdivují zákazníci 
na všech kontinentech. Od Austrálie po 
Aljašku.“ A přes všechna uvedená slova jsou 
dnes vrata této skoro šest set let staré hutě 
zavřena. „Do finančních potíží se sklárna 
dostala především kvůli špatné platební 
morálce obchodních partnerů,“ konstatuje 
Ing. Jozef Izrael, jednatel společnosti. „Ne-
gativní roli sehrály i další skutečnosti: stále 
dražší plyn, elektrická energie a suroviny...“ 
Do naprosto stejné situace se dostala i ne-
daleká sklárna Rubín – Glass. „Je to trage-
die i pro celý náš mikroregion,“ tvrdí starosta 
Chřibské Jan Navrátil. „V obci i v širokém 
okolí je poměrně vysoká nezaměstnanost. 
Propouštění sklářů ji jen zhoršuje.“ Uvede-
né sklárny nezachránily ani organizované 
turistické exkurze v letních měsících i přes 
to, že se nalézáme v jedné z nejkrásněj-
ších českých lokalit, na pomezí Národního 
parku České Švýcarsko. Jiných zkušeností 
a jiného názoru je však JUDr. František 
Novosad, majitel pros perující hutě v Harra-
chově. „My jsme naopak vsadili nejenom na 
tradici, ale i na turistický ruch“ vysvětluje. 
„Naše nabídka cestovnímu ruchu zahrnuje 
zajímavý zážitkový balíček. Součástí je pro-
hlídka sklárny s možností nákupu suvenýrů 
a skla za rozumné ceny, exkurze a posezení 
v našem minipivovaru. Nabízíme i ubytování 
v hotelu domácího typu. Ten rovněž slouží 
jako východiště k výletům do přitažlivého 
horského kraje.“

Existuje recept na úspěch?
Zdá se, že ano i ne. Výhodou českých skláren 
je špičková výrobní technika a automatizované 
provozy ve výrobě technických a průmyslo-
vých výrobků. U uměleckých děl a věcí, které 
nám zkrášlují život, pak nápaditost, jedineč-
nost a zručnost „zlatých českých ručiček“.
„Ale ani to není vždycky pravidlem,“ upozorňu-
je JUDr. Renata Letková ze Sklářského svazu. 
„Vyhrává ten, kdo umí vyrobit laciněji. Velkou 
a všeobecnou překážkou je již zmiňované neu-
stálé zdražování energií a surovin. Jak již to tak 
bývá v tržním mechanismu, přežívají jen velcí 
a silní. Proto se firmy opět sdružují, jako třeba 
Jablonex Group nebo Porcela plus, která má 
pod svými křídly původní sklárny ze Sázavy, 
Poděbrad, Světlé nad Sázavou i Nového Boru. 
Jiní sázejí na zahraniční společníky, jako třeba 

Sklárna Jenštejn, kde je spolumajitelem Ital. 
Jedno je ale jisté. Trh si to rozhodne sám.“
„O přežití českého skla rovněž rozhoduje stav 
našeho školství,“ dodává na závěr naší sondy 
Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské 
společnosti. „Naštěstí se můžeme pochlubit 
systémem našeho sklářského vzdělávání, 
které je doslova světovým unikátem a které se 
do dnešní doby vyvíjelo minimálně posledních 
sto padesát let, od vzniku našich prvních škol. 
Vzorem pak je světově známá Sklářská škola 
v Novém Boru se stovkami skvěle připra-
vených absolventů, z nichž se dlouhá řada 
prosadila i v zahraničí.“

Ivan Kochánecký,

s použitím www.ihned.cz

Sklady doslova pras-
kaly ve švech nabité 
krásným a jedinečným 
hutním sklem nádher-
ných vzorů i tvarů...

Výhodou českých sklá-
ren je špičková výrobní 
technika a automatizo-
vané provozy ve výrobě 
technických a průmys-
lových výrobků

CELKOVÉ TRŽBY FIREM 
VYRÁBĚJÍCÍCH SKLO, 
KERAMIKU A STAVEBNÍ 
HMOTY

Od roku 2004 dodává 

sklářská firma Moser 68 cm 

vysoký pohár pro vítěze

mistrovského turnaje Japon-

ské asociace sumo.
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Netradičně – užitečně
Velmi zjednodušeně řečeno, teambuilding je 
metoda stmelování týmu v mimofiremním pros-
tředí při netradičních aktivitách. „Teambuilding je 
užitečný nástroj personální politiky a nefinančních 
benefitů, které může zaměstnavatel nabídnout, 
a zvýšit tak sekundárně i atraktivitu a produk-
tivitu vlastní firmy,“ uvádí nás do problematiky 
teambuildingu Michal Bartoš, jednatel společnosti 
Lemon production, s. r. o., která pořádá kurzy 
týmové spolupráce již od roku 1996. Základním 
stavebním kamenem všech produktů v tomto 
oboru jsou zážitky a míra práce s nimi. Martin 
Hoidar, manažer další úspěšné firmy Learn2Lead, 
s. r. o., zabývající se teambuildingem, upřesňuje: 
„Můžete si představit naprosto vše od jízdy na 
čtyřkolkách, přes tajný závod noční Prahou, 
až po tzv. zážitkové vzdělávání, kdy se snažíte 
změnit postoj zaměstnanců či firemní kulturu. Na 
jednom konci spektra jsou více či méně outdo-
orové aktivity všeho druhu, které s budováním 
týmu nemají moc společného a jsou v podstatě 
jen formou incentivů pro zaměstnance. Na dru-
hém konci jsou dlouhodobé programy obsahující 

sofistikovaně propojené a přesně načasované 
intervence směřující ke zvýšení výkonu týmu či 
společnosti.“ 

Vše záleží na cílech
Radka Maňáková, ředitelka společnosti Adventu-
ra, s. r. o., rozděluje práci s pracovním týmem do 
tří kategorií. Do první kategorie zařazuje vzdělává-
ní a rozvoj týmů. To probíhá formami teamspirit, 

teambuilding a trénink. „Teamspirit pracuje na 
stmelení týmu, odbourání komunikačních bariér 
a uvědomění si jinakosti ostatních. Teambuilding 
už znamená skutečné budování týmu se 

zaměřením na komunikaci, týmovou spoluprá-
ci, leadership, podporu kreativity a change / 
time management. Kategorie trénink umožňuje 
na základě vlastní zkušenosti lépe pochopit 
a tedy následně i implantovat probíranou teorii. 
Nejčastějšími tématy jsou řízení porad, projektový 
management, prezentační dovednosti, efektivní 
zpětná vazba atd.” 
Do druhé kategorie spadají sportovní a zá-
bavné programy, jako například „family dny”, 
sportovní firemní dny, ale i adrenalinové a kre-
ativní programy. Jejich společným jmenovate-
lem je odměna zaměstnancům či partnerům, 
podpora loajality k firmě, často bývají součástí 
firemních benefitů. Poslední kategorií jsou kur-
zy přežití, výsadky do neznáma nebo nejrůz-
nější putování, což Radka Maňáková považuje 
právě za specialitu Adventury. Tyto produkty 
mají potenciál jak v oblasti čistě zážitkové, tak 
rozvojové. I zde samozřejmě záleží na cílech 
definovaných na základě potřeb zadavatele. 

Od zábavy po přežití
Jak podotýká Michal Bartoš, není úplně pravda, 
že každý firemní výjezd nebo outdoor aktivi-
ta vedou k budování teamu na bázi principů 
teambuildingu. „Tam, kde neproběhne reflexe 
aktivit, nebo kde program nebyl sestaven na 
základě aktuální situace a potřeb teamu, tam se 
může odehrát nanejvýš nestrukturované stmelení 
kolektivu. Stmelování kolektivu a budování týmu 

PROSTOR PRO ÚSPĚCH
PROSTOR PRO ÚSPĚCH

je samozřejmě kvalitativně jinde.“ Každý kurz 
musí v první řadě reflektovat potřeby týmu. Vždy 
je třeba mít předem jasno o tom, co je cílem celé 
akce. Právě proces nastavení cílů a následné 
přípravy je na celém kurzu nejdůležitější. Vždy je 
třeba perfektně vědět, co klient od kurzu očekává 
a podle toho pak sestavit program, který tudíž je 
vždy svým způsobem originální. „Klient si u nás 
může vybrat ze širokého spektra programů. V na-
bídce nalezne vše od jednohodinových programů 
až po několikadenní tematicky zaměřené kurzy. 
Na každém takovémto kurzu je vždy profesio-
nální vedoucí celé akce a více či méně početný 
instruktorský tým – podle velikosti skupiny a ná-
ročnosti akce. Nabízíme svým klientům jak tzv. 
indoorové, tak outdoorové programy,“ říká Martin 
Hoidar. Kurzy mohou probíhat stejně dobře 
uvnitř velkých měst jako i v malých městečkách 
a vískách, v prostředí hotelů a penzionů, a pře-
devším pak ve volné přírodě, kam bývají kurzy 
lokalizovány nejčastěji. „Čím větší možnosti využití 
přírodního prostředí lokalita nabízí, tím lepší jsou 
obecně podmínky pro daný kurz,” dodává Radka 
Maňáková. Záleží na tom, v jaké fázi se nachá-
zí konkrétní tým. „Pokud je stěžejním úkolem 
posilování sociálních vazeb a komunikace, může 
i strategická hra s legendou nebo jiný outdoorový 
program posloužit jako bohatý materiál pro spon-
tánní situace. Zpravidla je vyhodnocuje psycholog 
ve spolupráci s účastníky teambuildingu. Cílem je 
ilustrovat specifické vzorce fungování ve skupině. 
Následně je důležité správné vzorce identifikovat 
a upevnit a naopak se pokusit o rekonstrukci 
těch špatných. Jiné je to u týmu, kde se řeší 

konkrétní problém. Tam může teambuilding 
proběhnout i na pracovišti a je orientovaný více 
na kratší specifické indoor aktivity,” vysvětluje 
Michal Bartoš. 

Nejlepší je dvacítka
Optimální počet účastníků se vždy odvíjí od toho, 
jaký je cíl kurzu; čím větší je počet účastníků kur-
zu, tím menší je možnost působit na skupinu jako 
celek. Všechny námi oslovené firmy se shodují, 
že optimální počet účastníků kurzu teambuildingu 
je kolem dvaceti, což dává každému z účastní-
ku kurzu možnost plně se zapojit a vyjádřit své 
pocity a nabyté zkušenosti z proběhnuté aktivity. 
S menším počtem účastníků se také zároveň 
snižuje i počet takzvaných pasivních hráčů. Na 
druhé straně, u kurzu, jehož cílem je pouze stme-
lení kolektivu (nikoli řešení problémů), je možný 
i vyšší počet účastníků. 

Jeden víkend nestačí
Pokud ovšem máte pocit, že absolvováním 
jednoho kurzu se z vašeho týmu stane dokonale 
fungující mechanismus, musím vás bohužel zkla-
mat – teambuilding je běh na dlouhou trať. Jeden 
kurz může celý proces pouze dobře nastartovat, 
ale zdaleka tím nekončí. „Optimální je pracovat se 
svými zaměstnanci alespoň jednou ročně. A to 
v případě, že skupina nevykazuje známky váž-
nějších problémů. Tam, kde se čekají intenzivní 
výsledky, je užitečné pracovat se zaměstnanci 
i několikrát za sebou. Náročný outdoor víkend 
i s několika psychologicky podbarvenými indoor 
aktivitami může být dobrým startem pro další 
práci přímo v sídle firmy,” dodává Michal Bartoš. 

Lenka Vaňková

Kurz teambuidingu není 
nejlevnější záležitostí. „Záleží 
na všem, co budete chtít do 
kurzu zahrnout. Základní ceny se 
odvíjejí od počtu nutných lektorů. 
To znamená, že k rozvojovému 
kurzu pro dvacet osob potřebujete 
čtyři lektory a jednoho šéflektora 
kurzu. Jednodenní program 
vedený pěti lektory vás vyjde na 
cca 45 000 korun. Se zvyšujícím 
se počtem dní i počtem účastníků 
cena v poměru na účastníka 
klesá,” uvádí Radka Maňáková.

O prospěšnosti forem zážitkového 
vzdělávání vypovídá nezávislý 
průzkum firmy AVE Marketing 
v lednu 2007. Z oslovených sto 
společností (výběr byl uskutečněn 
na základě seznamu TOP 
společností ČR 2006) jich 72 % 
využívá zážitkové vzdělávání; 
84 % z těchto společností 
hodnotí vybranou metodu jako 
výbornou, 13 % jako dobrou, 
tři procenta jako dostatečnou. 
Žádná z oslovených společností ji 
nehodnotila jako nedostatečnou. 
Nejčastěji využívaná témata 
těchto společností jsou: efektivní 
komunikace, týmová spolupráce, 
řízení týmu a pracovní motivace.

Teambuilding 
– možnost, jak stmelit
pracovní tým

KOLIK ZA KURZ?

„ NEDOSTATEČNÁ“ 
NEBYLA

„Můžete si představit 
naprosto vše od jízdy 
na čtyřkolkách, přes 
tajný závod noční 
Prahou, až po tzv. 
zážitkové vzdělávání.“

V ČELE ÚSPĚŠNÉ FIRMY STOJÍ SCHOPNÝ MANAŽER, ALE MÁLOKDY 
JE ÚSPĚCH DÍLEM ONOHO SCHOPNÉHO JEDINCE. PLATÍ SICE, ŽE 
SCHOPNÝ ŠÉF JE DŮLEŽITOU A NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÝMU, ALE 
BEZ DOBRÉHO PRACOVNÍHO KOLEKTIVU, STOJÍCÍHO ZA NÍM, BY 
NEJSPÍŠ NEOBSTÁL. CO TEDY DĚLAT, POKUD NEJSTE SPOKOJENI 
S VÝSLEDKY SVÝCH PODŘÍZENÝCH, EFEKTIVITA KLESÁ A MUSÍTE SE 
NEUSTÁLE POTÝKAT S PROBLÉMY? JDE O TO, JAK SE SPECIFICKÝMI 
VLASTNOSTMI PRACOVNÍHO TÝMU NALOŽIT A PŘÍPADNÁ NEGATIVA 
VYUŽÍT VE VÁŠ PROSPĚCH. A V TOM JE PRÁVĚ SÍLA TEAMBUILDINGU. 

Teambuilding je stmelování týmu v mimofirem-
ním prostředí a při netradičních aktivitách

Kurzy mohou probíhat 
uvnitř velkých měst 
stejně jako v malých 
městečkách a vískách, 
v hotelech, a přede-
vším pak ve volné 
přírodě
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už se jedná o přenosné verze (např. od Portab-
leApps), které si s sebou můžete pohodlně nosit 
jen na flash disku, nebo o internetová rozhraní 
umožňující připojení z jakéhokoli počítače. Ta jsou 
umístěna buď na oficiálních stránkách klasických 
messengerů (např. ICQ, které u nás spolupracuje 
s Atlasem), nebo se jedná o multi-protokolové 
online aplikace (Meebo). Stačí si pak pamatovat 
svůj účet, heslo a nemusíte se omezovat na po-
užívání IM jen doma. Občas sice dochází k prob-
lémům v kompatibilitě u neoficiálních aplikací, 
odměnou pro uživatele je absence reklam a větší 
možnost různých vzhledových nastavení. V po-
slední době se přenášejí messengery i na mobilní 

telefony a podle americké ankety z října 2007 
čtvrtina uživatelů IM posílá zprávy právě tímto 
způsobem. Dnešní telefony s velkou klávesnicí 
jsou k tomu jako stvořené. Čeští mobilní operá-
toři už tuto službu svým zákazníkům také začali 
zprostředkovávat. Vodafone využívá interne-
tové rozhraní, naproti tomu O2 se rozhodlo 
pro Java aplikaci, která ale není kompatibilní 
se všemi mobily na našem trhu. Mobilní IM se 
dá občas velmi těžko nazvat instantním, jeho 
popularita však přesto rychle roste a vzniká 
čím dál více specializovaných aplikací. Bohužel 
jsou proluky mezi odesláním a přijetím zprávy 
oproti klasickému IM o hodně delší. Přestože 
se mobilní připojení stále zrychlují, odborníci 
věří v to, že obě tyto služby dokáží koexistovat. 
Výhodou SMS stále totiž zůstávají doručenky, 
chybí jim však kvalitní šifrování.

Miliarda denně
Po celém světě používá instant messaging 
28 milionů lidí v zaměstnání a za den tak 
stihnou odeslat téměř miliardu zpráv. Tři 
čtvrtě těchto uživatelů si službu pochvaluje 
a tvrdí, že jim zlepšila profesní i osobní život. 
Čtvrtina pak díky ní kontroluje své děti, aby 
mohla beze strachu a klidněji pokračovat 
v práci. Většinou ale zaměstnanci využívají, 
IM tehdy, potřebují-li se poradit s kolegy 
nebo spojit se zákazníky. Stydliví pracovníci 
(12 %) upřednostňují messaging před osob-
ním stykem. Ve vyspělých zemích začíná být 
běžné, že kromě telefonu a e-mailu uvádí 
lidé na vizitku i číslo svého IM účtu. Všichni 
ale takovou radost z používání messenge-
rů v práci nemají. IT manažerům to jenom 
přidělává další starosti. Zaměstnancům to 
už ale nelze jen tak zakázat a ti se většinou 
nespokojí s programy určenými jen ke komu-
nikaci v rámci firmy. Instalují si na počítače 
různé aplikace, které však představují pro 
vnitřní síť závažné bezpečnostní riziko. Jeden 
kolaps se pak může pořádně prodražit a úto-
kům přes internet se dá ubránit jen těžko, 

zvlášť když správce neví, co všechno na 
počítači spouštíte. V USA za opravu počíta-
čových systémů utratí společnosti v průměru 
289 000 dolarů ročně. Přísnější zákazy na 
pracovištích se ale zřejmě konat nebudou. 
Firmy se spíše snaží podporovat komunikaci 
a vzájemnou interakci mezi spolupracovní-
ky a zpřísnění podmínek by nebylo zrovna 
krokem kupředu. Podle odborníku bude 
mít 90 % zaměstnanců, kteří dnes používají 
firemní e-maily, v roce 2010 IM účet spravo-
vaný IT manažerem. Instant messaging se 
v posledních letech šíří jako nakažlivá ne-
moc. Doufejme, že nevymítí všechny ostatní 
způsoby komunikace. Byla by určitě škoda, 
kdyby se na schůzku nejen zvalo přes IM, ale 
kdyby přes něj i probíhala... 

Jan Švelch

DO DEVATENÁCTÉHO 
STOLETÍ ZABRALO PSANÍ 
DOPISŮ CELOU VĚČNOST. 
PAK SE ALE OBJEVIL 
TELEGRAF A V ROCE 
1876 SI GRAHAM BELL 
POPRVÉ ZATELEFONOVAL. 
V DEVADESÁTÝCH LETECH 
MINULÉHO STOLETÍ 
JSME SI ZAČALI ZVYKAT 
NA E-MAILY A ZJISTILI 
JSME, KDE SE VLASTNĚ 
NA KLÁVESNICI PÍŠE 
ZAVINÁČ. ELEKTRONICKÉ 
POŠTĚ TEĎ ALE SILNĚ 
KONKURUJE INSTANT 
MESSAGING, A TO HLAVNĚ 
MEZI TEENAGERY, ČÍM 
DÁL VÍCE HO POUŽÍVAJÍ 
ALE I LIDÉ V PRÁCI.

TECHNOMÁNIE
TECHNOMÁNIE

IM snadno a rychle
Co vlastně znamená anglické sousloví instant 
messaging? Umožňuje dvěma a více lidem poví-
dat si v reálném čase pomocí psaného textu. Na 
rozdíl od e-mailu jasně vidíte, jestli je adresát vaší 
zprávy připojen. Ikonky, které reprezentují stav 
uživatele, vám pak napoví, co dělá a proč třeba 
neodpovídá. Většina messengerů také dovo-
luje odesílání zpráv i momentálně odpojeným 
uživatelům a dovoluje používat VoIP (Voice over 
Internet Protocol – volání přes internet) a web-
-kamery. Dokonce si přes IM můžete zahrát 
piškvorky nebo lodě...
IM aplikace se poprvé začaly objevovat v sedm-
desátých letech na operačních systémech pro 
více uživatelů (např. UNIX). V osmdesátých letech 
pak vznikla online služba Quantum Link pro 
vlastníky Commodore 64. Tu provozovala firma, 

která se v roce 1991 přejmenovala na dnes na 
americkém trhu dominující America Online (AOL). 
Do té doby chladné textové a většinou černobílé 

uživatelské rozhraní nahradily až v 90. letech 
moderní instant messengery plné ikonek a ava-
tarů – ICQ (1996), o rok později pak AOL Instant 

Messenger (AIM). Ostatní firmy posléze začaly vy-
tvářet své vlastní protokoly a instant messengery 
(Yahoo, MSN). V roce 2000 byl spuštěn Jabber, 
decentralizovaný protokol s otevřeným zdrojovým 
kódem. Ten umožňoval spojení účtů z různých ji-
ných IM a zjednodušil uživatelovu situaci, který už 
nemusel mít zapnuto deset různých programů, 
aby si mohl povídat se všemi kamarády. Dnes 
vzniká množství multi-protokolových aplikací, 
mezi ně patří třeba Miranda nebo Pidgin.

Messenger stále při ruce
Většina IM programů funguje zdarma. Finance 
firmy získávají především z reklam, kterými je větší 
část messengerů přesycena. U nás jsou nejroz-
šířenější ICQ, Skype a Windows Live Messenger, 
který je součástí operačních Windows XP a Vista. 
K oficiálním aplikacím existuje řada alternativ, ať 

Instant messaging 
umožňuje dvěma a více 
lidem povídat si v reál-
ném čase pomocí psa-
ného textu. A je vidět, 
zda je adresát připojen.

Většina IM programů 
funguje zdarma. Finan-
ce firmy získávají hlav-
ně z reklam, kterými je 
větší část messengerů 
přesycena.

Podle průzkumu AP (Associated Press) 
využívá IM k pozvání na rande 43 % 
teenagerů, osmina se jich dokonce přes 
internet i rozchází. Podle slov uživatelů je to 
v mnoha případech uchránilo před fyzickou 
újmou, které by se při bližším kontaktu 
asi nevyhnuli. Osobní vzkazy si ale posílají 
i dospělí v práci, v anketě se k tomu přiznalo 
80 % lidí využívajících IM. Co se týká času 
stráveného u psaní zpráv a počtu osob, 
se kterými se dokáží najednou bavit, vede 
na celé čáře mládež. Pětina teenagerů 
pošle denně více než sto vzkazů, to je 
třikrát víc než u dospělých. Jeden z deseti 
pak prosedí u messengera tři hodiny nebo 
déle. Rozšířeným fenoménem je také tzv. 
multitasking. Málokdo si jenom píše: 8 z 10 
uživatelů si při tom stačí kontrolovat e-maily, 
někdo zas surfuje na internetu. 
Z ankety také vyplývá, že 60 % náctiletých 
přes IM konzultuje domácí úkoly, což je 
o 16 % víc než minulý rok.

Jak jednoduše lze teď pozvat dívku 
na rande? Přes IM nikdo neuvidí, jak 
se červenáte, nebo neuslyší, jak vám 
přeskakuje hlas. Všechno si můžete 
pečlivě dopředu připravit a pustit se na 
lov je bezpečnější než kdykoli předtím. 
Odpadá také strach z neúspěchu. 
Překvapivě ale IM využívají k těmto 
účelům více dívky. Skoro polovina se 
jich přiznala, že přes IM píše věci, které 
by se normálně neodvážila říct. Mužské 
pohlaví má tedy větší šanci dozvědět se 
tímto způsobem něco nového...

RANDE I ÚKOLY

NEJČASTĚJŠÍ...

Nejpoužívanější IM protokoly ve světě 
(podle aktivních uživatelů roku 2006):

AOL Instant Messenger

53 mil.

Windows Live Messenger (dříve MSN)

27 mil.

Tencent QQ

20 mil.

Skype 

10 mil.

ICQ 

4 mil.

KONEC STRACHU 
Z NEÚSPĚCHU

E-mail je mrtev, 
ať žije IM!
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Jim začal svůj produkt propagovat netradičně – obešel na dva 
tucty bostonských hospod i barů a nechal svůj ležák ochutnat

V roce 1985 Jim Koch 
založil Boston Beer 
Company a pomocí po-
stupu zachyceném na 
zažloutlém listu uvařil 
první várku ležáku

PAN ÚSPĚŠNÝ

ASI KAŽDÝ BY SI PŘÁL 
ŽIVIT SE TÍM, CO HO BAVÍ. 
AMERICKÝ SLÁDEK JIM 
KOCH (58) SI TO PŘÁL TAKÉ, 
MĚL ŠTĚSTÍ I POTŘEBNOU 
VYTRVALOST – A SPLNILO 
SE MU TO. VYBUDOVAL 
MALÝ PIVOVAR, VE KTERÉM 
ZAČAL VAŘIT SPECIÁLNÍ 
PIVO PODLE DÁVNÉHO 
RODINNÉHO RECEPTU. 
PROTOŽE VSADIL NA 
KVALITNÍ A POCTIVOU 
VÝROBU, DOKÁZAL 
SVOU VÁŠEŇ PRO PIVO 
PŘETAVIT V ZISKY V ŘÁDU 
DESÍTEK MILIONŮ DOLARŮ. 
JEHO PRÁCE MU VŠAK 
PŘINÁŠÍ NEJEN PENÍZE, 
ALE I RESPEKT A UZNÁNÍ 
ODBORNÍKŮ I MILOVNÍKŮ 
ZLATAVÉHO MOKU.

PAN ÚSPĚŠNÝ

Začátky jeho pivního podnikání však byly 
plné paradoxů. Jim Koch se narodil v roce 
1949 v Cincinnati do rodiny, v níž se umění 
výroby piva dědilo z otce na syna. Jimův 
otec byl již pátým Kochem – sládkem 
v řadě. Ale vypadalo to, že také bude tím 
posledním. 

Z Bavorska do Ameriky
Pivovarnická tradice rodiny Kochů přišla do 
Ameriky v sedmdesátých letech 19. století 
spolu s potomkem emigrantů z Bavorska 
Louisem Kochem, který otevřel v Saint 
Louis malý pivovar. Jenže v době vrcholící 

průmyslové revoluce začaly vznikat obří 
pivovarské koncerny a malovýrobci jim 
nemohli dlouhodobě konkurovat. A ty, kteří 
nebyli převálcováni, položila slavná pro-
hibice. Přesto však byli Kochové nadále 
propojeni s pivem. Louisův syn i jeho syno-
vé totiž pracovali jako sládkové v různých 
pivovarech a až Jimův otec – tedy Louisův 
pravnuk – s prací v pivovarnictví skončil 
a věnoval se jiné živnosti.

Ležák podle pradědy...
Jim sám nejprve vystudoval na Harvardu 
a několik let pracoval jako horolezecký 

instruktor. Potom se vrátil do školy, získal 
právnický titul a začal působit jako finanční 
konzultant v prestižní společnosti. Po šesti 
letech však této kariéry zanechal a rozhodl 
se pokračovat v rodinné tradici. Jeho otec 
z toho nebyl zrovna nadšený, protože se 
domníval, že Jim jako malý hráč nemůže 
soupeřit se zavedenými pivovary. A že jeho 
podnikání nemá budoucnost. „Jenže já si 
myslel přesně totéž, a proto jsem s nimi ani 
soupeřit nechtěl. Chtěl jsem prostě vyrábět 
něco jiného a věřil jsem, že se najdou lidé, 
kteří to budou pít,“ vzpomíná dnes Jim. Roz-
hodl se proto oživit recept svého praděda. 

Sladký život 
jednoho 
sládka
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Jméno podle vlastence
V roce 1985 založil Boston Beer Copany 
a pomocí postupu zachyceného na zažlout-
lém listu papíru, který našel na půdě u své-
ho otce, uvařil první várku ležáku. Pojmeno-
val jej podle známého amerického vlastence  
a bojovníka za americkou nezávislost Sa-
muela Adamse. Když Jim posléze své pivo 
ochutnal, bylo prý výtečné. „Věděl jsem, že 
je to skvělé pivo. Ale taky jsem věděl, že to 
nevědí všichni,“ říká Koch. Neměl ale kapitál 
a ani chuť na vybudování velkého pivovaru 
a spuštění velké reklamní kampaně. Lokální 
distributoři jeho pivo odmítli, a proto Jim 
začal svůj produkt propagovat poněkud 
netradičním způsobem. Osobně obešel na 
dva tucty bostonských hospod, restaurací 
a barů a nechal jejich vlastníky svůj ležák 

ochutnat. Jak se ukázalo, byla tato nápa-
ditá forma reklamy velice efektivní. Většina 
oslovených hospodských hned poznala 
kvalitu vyplývající z malovýroby a poctivé-
ho přístupu. Za necelé dva měsíce již byl 
Kochův Sam Adams Boston Lager zvolen 
nejlepším americkým pivem na velkém piv-
ním festivalu v Denveru. Společnost Boston 

Beer Company začala prudce expandovat. 
Nadále však kladla důraz na kvalitu.

Renesance minipivovarů
Jim Koch odstartoval úspěchem svého ležá-
ku Sam Adams renesanci minipivovarů
v Americe. Počet malovýrobců piva se rych-
le zmnohonásobil a na trh se dostala zá-
plava rozličných produktů. Kochova Boston 
Beer Company si dokázala udržet výsadní 
postavení a mezi malovýrobci speciálního 
piva je jasnou jedničkou. Dokázala to hlavně 
díky zachování poctivého přístupu k výrobě 
svého piva, během níž jsou využívány tradič-
ní postupy vaření. A často také procedury, 
které při výrobě piva zdaleka nejsou nezbyt-
né, jako je například druhotná fermentace. 
Velký důraz se klade také na výběr těch 
nejlepších surovin. Kochova pivovarnická 
filozofie je jednoduchá – veškerá rozhodnutí 
týkající se jeho produktů činí s ohledem na 
kvalitu, nikoliv na cenu. A nedělá v tomto 
ohledu žádné kompromisy. I když je pak ve 
výsledku pivo o něco dražší, Jim ví, že jeho 
zboží svého kupce snadno najde. A to mezi 
gurmány, znalci a milovníky piva, kteří si za 
kvalitu rádi trochu připlatí. 

Nesilnější pivo – 25 % alkoholu!
Logo Boston Beer Company na etiketě 
výrobku se pro tyto lidi stalo spolehlivou 
zárukou, že budou spokojeni. Řady věrných 
příznivců bostonského piva se zatím nadále 
rozšiřují, a o odbyt se proto společnost ne-
musí bát. Navíc neustále přichází s novinkami 
a pivními specialitami, které budí zájem. Před-
loni se například proslavila ležákem nazvaným 
Utopias, který je s obsahem pětadvaceti 
procent alkoholu považován za nejsilnější 
pivo kdy uvařené. Jim Koch je také hrdým 
vlajkonošem pivní osvěty. Dlouhodobě usiluje 
o povznesení obrazu amerického „řemeslně 
vyráběného“ piva hojnou účastí na různých 
soutěžích, festivalech a výstavách po celém 
světě. A jeho piva zde pravidelně bodují.   

Zlatavý mok zlatým dolem
Roční tržby společnosti Boston Beer Com-
pany se v posledních letech blíží ke třem 
stům milionů dolarů. Dnes nabízí více než dvě 
desítky různých druhů piva a ročně vyrobí 
skoro čtyři sta milionů láhví. Na spolčnost 
tak připadá půl procenta celého amerického 
trhu s pivem, což je jistě na minipivovar dost. 
Kochův podnik se už dokonce objevil ve vý-
ročním seznamu 200 nejúspěšnějších malých 
firem časopisu Forbes. Časopis Time zase její 

nejvěhlasnější produkt – Sam Adams Boston 
Lager – ohodnotil jako nejlepší pivo dekády 
a podle odborného amerického magazínu 
Vše o pivu získal tento ležák více ocenění než 
jakékoli jiné americké pivo v historii. 

Šťastný to člověk...
A tak si právník, konzultant, horolezec 
a sládek Jim Koch ke svému rozhodnutí 
pokračovat v rodinné tradici může jen a jen 
gratulovat. „Jsem velmi šťastný člověk, pro-
tože si svou práci náramně užívám. Kdyby 
tomu tak nebylo, nestál by život za nic,“ 
říká k tomu. Ve vztahu k práci prý dospěl 
k jednomu zásadnímu poznatku. Pokud ho 
něco nebaví, je lepší, když to prostě nedělá 
a někoho na to najme. Není ten Jim Koch 
opravdu šťastný člověk? 

Vojtěch Kučera

V době vrcholící prů-
myslové revoluce 
začaly vznikat obří 
pivovarské koncerny 
a malovýrobci jim ne-
mohli konkurovat
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Důkazem dovednosti pasířů je i vstupní hala budovy 

ČSOB (foto č.1), svítidla Gröbeho vily (2), Jubilejní syna-

goga (3) a dveře kostela sv. Františka (4) – vše v Praze

PASÍŘSTVÍ PATŘÍ K MÉNĚ FREKVENTOVANÝM ŘEMESLŮM, JEJICHŽ PŮVOD SAHÁ AŽ DO 
STŘEDOVĚKU. DNES SI JIŽ MÁLOKDO DOVEDE PŘEDSTAVIT, ČÍM SE DÁVNÍ ŘEMESLNÍCI – 
PASÍŘI ZABÝVALI. PO DLOUHÉM HLEDÁNÍ LZE ZJISTIT, ŽE PŮVODNĚ ZHOTOVOVALI KOVOVÉ 
OZDOBY, PŘEZKY A NÁKONČÍ KOŽENÝCH PÁSŮ DOPLŇUJÍCÍCH ODĚV. POSTUPNĚ SE 
JEJICH ČINNOST ROZŠÍŘILA NA ZPRACOVÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH PŘEDMĚTŮ Z KOVU, KTERÉ 
BYLO TŘEBA SESADIT TAK, ABY, JAK SE ŘÍKÁ, K SOBĚ DOBŘE „PASOVALY“, COŽ VŠAK MÁ 
S PŮVODNÍ ČINNOSTÍ JEN MÁLO SPOLEČNÉHO.

ŘEMESLA
ŘEMESLA

cích těles a užitných předmětů pro dobové 
interiéry – například ozdobné mřížky těles 
ústředního topení, nástěnné svícny, lustry 
a podobně. Této činnosti se věnuje v naší 
republice několik firem. K nejvýznamnějším 
příkladům patří rekonstrukce kavárny hotelu 
Imperial v Praze. Sám jsem uplatnil svou 
řemeslnickou zručnost při nově navržených 
osvětlovacích tělesech v rekonstruovaném 
prostoru proslulé kavárny Slavia na pražské 
Národní třídě. K velkým akcím, které jsme 
realizovali ve vlastní dílně, kde pracuji nyní 
se synem Davidem, byla osvětlovací tělesa 
Zítkovy Mlýnské kolonády a dřevěné Tržní 
kolonády v Karlových Varech včetně návrhů 
a realizace pouličního osvětlení v historické 
části města. V současné době zhotovuje-
me měděné střechy s lucernami a cibulemi 
s Davidovými hvězdami pro synagogu 
v Plzni nebo kovové prvky do Staronové 
synagogy v Praze.  

I nadále se tedy pasířství soustřeďuje na 
zpracování kovového materiálu. Jak se 
liší práce pasíře od příbuzných oborů, 
jakými jsou umělecký kovář a zámečník, 
v současné době znovu se objevující 
platnéř, bižuterní pasíř a další? 
Pasíř zpracovává kovový materiál, hlavně 
mosaz, případně i další obecné kovy, vyjma 
drahých kovů, především zlata a stříbra. 
Od kováře a zámečníka se liší jeho činnost 
způsobem zpracování materiálu. Mosaz se 
zpracovává převážně za studena. Oheň se 
používá pouze k vyhřátí zpracovávaného ma-
teriálu pro jeho snadnější tvarování. Platnéř 
má s pasířem mnoho společných pracovních 
postupů, ale pracuje převážně se žele-
zem. Bižuterní pasíř je spíše monumentální 
šperkař. Toto povolání vzniklo na požadavky 
chudších vrstev obyvatel, zejména však 
obyvatelek, které se chtěly zdobit šperky, ale 
neměly na drahé kovy a kameny. Proto tito 
pasíři vyráběli obdobné šperky, ale z takzva-
ného obecného kovu, kterým je například 
mosaz, a kameny se brousily ze skla.

Ve které oblasti se může podle vašeho ná-
zoru uplatnit pasířství i v budoucnosti?
Každá doba potřebuje manuálně zručné a jak 
se dnes s oblibou říká kreativní pracovníky, kteří 
šikovností svých rukou a citem pro řemeslo 
dokáží ztvárnit jak prvky posledního designu, tak 
provádět restaurátorské zásahy na dochovaných 
předmětech. 

S jakými problémy se setkáváte při zhotovo-
vání nových výrobků? 
Člověk se má učit řemeslo celý život. Mimo zá-
kladních osvojených dovedností, uplatňovaných 
vždy hlavně při zakázkové výrobě nebo individu-
ální realizaci výtvarného návrhu, musí realizátor 
volit většinou nový přístup ke zhotovení díla. 
Hlavní problém je v získávání materiálu. Zrušením 
domácí výroby profilované mosazi a plechů se 
musejí teď dovážet ze zahraničí a jejich kvalita ani 
sortiment nejsou nejlepší. Plechy jsou dodávány 
již v leštěném provedení, ale bohužel s příměsí 
hliníku, takže mají i jinou barevnost. To pasířům 
vadí při restaurování památek.

Dlouhá léta se věnujete také záchraně kul-
turního dědictví. V čem vidíte nejpalčivější 
problém zmíněného restaurování památek, 
zejména spadajících do oblasti vašeho 
řemesla?
Jako dlouholetý pracovník konzervátorských 
dílen nynějšího územního pracoviště Národního 
památkového ústavu pro střední Čechy jsem 
se věnoval restaurování památek příbuzných 
oborů – chladných zbraní ze zámku Konopiště 
a zbroji ze zámku Žleby, ale i pracím z jiných 
obecných kovů na památkových objektech. 
Z pasířských prací to byly holandské lustry pro 
církevní a židovské objekty i Pražský hrad, jmeno-
vitě například socha Atlanta na věži hvězdárny 
pražského Klementina. Problém nevidím v oblasti 
mého řemesla ani jiných uměleckých řemesel. 
Máme ještě dostatek odborníků, kteří by se rádi 
podíleli na záchraně našeho kulturního dědic-
tví. Smutnou kapitolou uměleckého řemesla je 
však nedostatek prostředků na údržbu a opravy 
našich památek. Z těchto důvodů se potom na 
opravy památek najímají pracovníci ze zahraničí 
bez patřičné kvalifikace. U nás se po revoluci 
vrátilo umělecké řemeslo do své historické podo-
by, to znamená malých dílen většinou rodinného 
charakteru. V nich je předáván základ zkuše-
ností po generace. Zde je záruka udržení tradic 
uměleckého řemesla a zároveň záchrany jeho 
četných památek.

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení pro 

umělecká řemesla Rudolfinea

Kdo dneska ví, 
co dělá pasíř?

„Kromě pásů k mužskému oděvu pasíři vyráběli i pásy cudnosti, 
kterými rytíři chránili čest svých dam před možnými soky v lásce.“

O minulosti a současném využití řemesla toho 
ví hodně pasíř a restaurátor Robert Ritschel, 
Mistr uměleckého řemesla, prezident sdružení 
Rudolfinea.

V kterém období nastal nejzávažnější zvrat 
ve vývoji pasířského řemesla a jaké byly 
jeho důsledky? 

Kromě pásů k mužskému oděvu pasíři vyrá-
běli také pásy cudnosti, kterými rytíři chránili 
čest svých dam před možnými soky v lásce. 
Doplňky oděvu by však pasíře nemohly uživit 
a proto museli od pozdního středověku svoji 
zručnost uplatňovat ještě jiným směrem. 
Z mosazi dělali kování na pochvy mečů, tepa-
né mísy, kování na nábytek a různá osvět-

lovací tělesa. A to je jen malý výčet z jejich 
pracovních činností.

Jaké má pasířství postavení dnes, v době 
rozvinuté techniky a průmyslové výroby? 
V dnešní době je pasířství využíváno v desig-
nu při tvarování kovů. Výrazného uplatnění 
dosahuje výroba kopií historických osvětlova-

„Pasíř zpracovává 
kovový materiál, hlavně 
mosaz, případně i další 
obecné kovy, vyjma 
drahých kovů, přede-
vším zlata a stříbra.“

hliníku, takže mají i jinou barevnost. To pasířům 
vadí při restaurování památek.

Dlouhá léta se věnujete také záchraně kul-
turního dědictví. V čem vidíte nejpalčivější 
problém zmíněného restaurování památek, 
zejména spadajících do oblasti vašeho 
řemesla?
Jako dlouholetý pracovník konzervátorských 
dílen nynějšího územního pracoviště Národního 
památkového ústavu pro střední Čechy jsem 
se věnoval restaurování památek příbuzných 

kovový materiál, hlavně 
mosaz, případně i další 

drahých kovů, přede-
vším zlata a stříbra.“
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Audienci – tedy oficiální představení vín 
Grand Cru Classé Bordeaux 2005 a jejich 
uvedení na trh – pořádá spolu s francouz-
skými partnery společnost Merlot d’Or. Již 
čtvrtým rokem se tak mohou na Pražském 
hradě milovníci velkých vín z Bordeaux 
seznámit s výjimečným mokem. Na audi-
enci lze degustovat poprvé vína poté, co 
je před dvěma lety při en-primeur testovali 
obchodníci. Vína potom nikdo neměl mož-
nost ochutnat, ležela v sudech ve sklepích, 
pak se lahvovala a po dobu šesti měsíců 
ještě v lahvích zrála. Toto bude tedy první 
degustace vín před tím, než se dostanou 
na trh. 

30 stolů s vinařskými legendami
Audienci tvoří dvě na sobě nezávislé akce. 
Během dne se bude ve Velké míčovně 
Pražského hradu konat degustace vín, 
večer ve dvoraně pražského Rudolfina 
banket s večeří. Pečlivě sestavené menu 
doplní vína kategorie Grand Cru Classé 
včetně tradiční dekantace Château Guiraud 
z 6litrové lahve „jeroboam“ nebo servisu ra-
ritních ročníků z jednotlivých Château. Jako 
v minulých letech bude i letos připraveno 
celkem více než 30 stolů, u kterých se 
mohou milovníci vína seznámit s vinařskými 
legendami a ochutnat jejich vína z rodinné-
ho archivu. 

Vína za 4 miliony
Pražská Audience Grand Cru Classé Bor-
deaux je jedinou akcí podobného rozsahu 
a významu v zemích bývalého východního 
bloku. Za jediný den se otevře a vypije více 
než 1000 lahví během degustace a dal-
ších více než 400 při večeři, včetně lahví 
magnum – dohromady víno za více než 
4 miliony korun. Cena vstupenek je tisíc 
korun na degustaci (dnes již beznadějně 
vyprodaných) a 7500 korun na slavnostní 
banket (vstupenky na www.audience-bor-
deaux.cz). 

Jindřich Dušek,

www.vinorevue.cz

Audience Grand Cru 
Classé Bordeaux 2005
DEN VELKÝCH VÍN Z BORDEAUX SE BUDE KONAT V PÁTEK 15. ÚNORA! TO SE 
V PRAZE PŘEDSTAVÍ VÍCE NEŽ 30 CHÂTEAU KLASIFIKOVANÝCH JIŽ V ROCE 1855 
JAKO GRAND CRU CLASSÉ. JEJICH ZÁSTUPCI PŘIJEDOU OSOBNĚ UVÉST NA 
ČESKÝ TRH VÍNA SKVĚLÉHO ROČNÍKU 2005.

VÍNO

Kanadský humr s bramborami „Charlotte“ 
a Bormoaz zeleninou s černými lanýži,
Château Latour Martillac blanc, Grand 
Cru Classé Pessac Léognan.

Pečená křepelka podávaná s brambora-
mi, Viollette Noir a demi glacé.

1. Z trojice vín kategorie Grand Cru 
Classé (dle jednotlivých stolů)

Telecí svíčková pečená dorůžova s domá-
cími mrkvovými ravioly a ragú z lišek.

2. Z trojice vín kategorie Grand Cru 
Classé (dle jednotlivých stolů)

Francouzský ovčí sýr Ossau Iraty podáva-
ný s višňovým džemem.

3. Z trojice vín kategorie Grand Cru 
Classé (dle jednotlivých stolů)

Speciální čokoládová variace šéfkuchaře 
Château Guiraud, 1er Cru Classé Sau-
ternes.

Coralie de Boüard, Château Angélus
Coralie je představitelkou čtvrté generace 
rodinného vinařství ze Saint Emilion (založeno 
okolo roku 1850). Přiveze do Prahy skvostné 
bordeaux a také vůbec jedno z nejdražších vín 
Audience.

Comte Eric d’Aramon, Château Figeac
„Byl jsem na Audienci již vloni, oceňuji vaší 
gastronomii, myslím si, že alespoň v Praze je 
určitě na vzestupu. A vína kategorie Grand Cru 
Classé, která během této akce uvádíme na 
trh, jsou určena pro gastronomii. Myslím si, že 
i v České republice se projevuje trend pít méně, 
ale kvalitně.“

Nicolas de Bailliencourt, Château Gazin
„Prezentuji naše víno v Praze letos již podruhé 
a jsem rád, že i tady stoupá zájem o velká vína. 
Jsou to vína, která tvoří v Bordeaux jen 4 až 
5 % produkce u červených vín a jen 0,2 % 
objemu výroby bílých vín. Jde o vína určená 
k dlouhodobé archivaci a k potěšení.“

Fabien Teitgen, Château Smith Haut Lafitte
Jedno z nejvýznamnějších vinařství v Pessac-
-Léognan změnilo v roce 1990 majitele. Noví 
vlastníci (manželé Daniel a Florence Cathiardovi)  
zámek, jehož historie sahá až ke křižáckým 
výpravám, pečlivě zrekonstruovali, zavedli tra-
diční způsob vinohradnictví, zrenovovali sklepy 
a zbudovali vlastní bednářství.

Banket – slavnostní menu 
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Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsled-
ku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez 
ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které 
by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně 
dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze 
kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či do-
bou působení MSP na trhu. Pozitivní diskriminace 
malých a středních podniků musí být uskuteč-
ňovaná správně, nestačí ji pouze deklarovat. 
Malým a středním podnikům je třeba poskytnout 
příležitosti, jak ji využít, a to např. prostřednictvím 
opatření zajišťujících jejich přístup k veřejným 
zakázkám, a tedy dalším kapitálovým zdrojům 
pro růst, inovace a jejich produktivitu. Koncept 
pozitivní diskriminace MSP musí být vnímán 
jako průřezový a přijímaná opatření na úrovni EU 
nesmí ztěžovat podnikatelské prostředí MSP.

Žádná nová GŘ
Small Business Act by měl vést k tomu, že prin-
cipy „think small first“ – „mysli nejdříve na malé“ 
budou zahrnuty průřezově do všech relevantních 
politik, což přispěje k ulehčení podnikání v rámci 
EU a růstu konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky. Pozitivní diskriminace MSP nesmí 
v žádném případě vést k vytváření nových 
byrokratických struktur v podobě například Ge-
nerálního ředitelství pro MSP či k neefektivnímu 
prodlužování přijímaných legislativních návrhů na 
komunitární úrovni.
 
Co by měl obsahovat balík SBA
Opatření pro podporu podnikání a dovedností 
a inovací. MSP potřebují zajistit (zprostředko-
vat) efektivní ochranu duševního vlastnictví ke 
zvýšení vlastního inovačního úsilí a ochraně proti 
prostředkům nespravedlivé soutěže mimo EU. 
MSP je třeba vhodnými nástroji, ať již za finanční 
podpory plynoucí z fondů a programů EU nebo 
legislativními opatřeními EU, podporovat ve 

využívání jejich inovačního potenciálu, v jejich 
podnikatelských dovednostech a schopnostech 
dosáhnout např. energetických úspor.
Zlepšení přístupu na trhy 
MSP je třeba umožnit přístup na trh veřejných 

zakázek a zavádět opatření na podporu zadávání 
veřejných zakázek MSP. Dále MSP potřebují 
opatření pro podporu svého vstupu na zahraniční 
trhy, zejména evropský trh a odstranění stávají-
cích překážek obchodu.

Zjednodušení administrativy 
a lepší regulace 
MSP požadují maximální transparentnost 

a zjednodušení pravidel pro podnikání, 
nejlépe ve formě jednoho zákona o podni-
kání. MSP dále potřebují flexibilnější přístup 
v otázkách pracovně-právních vztahů a za-
jištění pracovní síly odpovídající požadované 
kvalifikaci. Dalším problémem ohrožujícím 
konkurenceschopnost MSP zejména ve 
službách náročných na práci je neohlášená 
práce, jejíž příčiny by odbouralo správné 
nastavení daňového a sociálního systému. 
Systémy standardizace a certifikace musí 
rovněž odpovídat potřebám a prostředkům 
MSP.
 
Důraz na informovanost
MSP nemají dostatečné kapacity na zpraco-
vání a analýzu informací, které se týkají jejich 
každodenního podnikatelského života a pro-
sazování jejich stanovisek. Pozitivní diskrimi-
nace MSP tudíž musí klást důraz nejen na 
potřebu zajištění dostatečné informovanosti 
MSP o připravovaných opatřeních, ale též 
na důležitost role jejich zástupců zajišťujících 
jejich informovanost a hájících jejich zájmy.

in

PODNIKÁNÍ

Pravidla volné soutěže 
na trhu ve svém 
důsledku znevýhodňují 
malé a začínající 
podniky, bez ohledu na 
kvalitu jejich nabídky

Podpora malých 
a středních podniků 

Small Business Act by se měl týkat všech malých a středních podniků. Hospodářská 
komora ČR v této souvislosti podporuje v diskusi o evropské definici malých 
a středních podniků zejména zvýšení horní hranice pro limit počtu zaměstnanců 
na 500. Praxe totiž například ukazuje, že typická „střední“ firma v průmyslu, která 
splňuje charakteristiky efektivního podniku schopného potenciálně obstát na 
globálním trhu, zaměstnává 50–500 zaměstnanců. České ani evropské malé podniky 
nepotřebují pevné kvóty po americkém vzoru, ale solidní závazky evropské i národní 
byrokracie učinit konkrétní opatření ke zjednodušení života MSP a zvýšení jejich 
přístupu k inovacím a růstu. Hospodářská komora ČR věří, že Small Business Act 
k těmto cílům přispěje.

DEFINICE MSP

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČESKÉ REPUBLIKY VÍTÁ 
INICIATIVU EVROPSKÉ KOMISE 
PŘEDLOŽIT V TOMTO MĚSÍCI 
A NÁSLEDNĚ NA PŘELOMU 
KVĚTNA A ČERVNA SCHVÁLIT 
BALÍK OPATŘENÍ NA PODPORU 
MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ (MSP) VE FORMĚ 
„EVROPSKÉHO ZÁKONA PRO 
MALÉ PODNIKÁNÍ – SMALL 
BUSINESS ACT“ (SBA).
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Rozhovor 
s Magdalenou Souček 
nejvlivnější ženou českého byznysu  v loňském roce. 
Která navíc, jakožto prezidentka Americké obchodní 
komory ovlivňuje i pověst ČR za hranicemi.

Podnikáni 
v ochraně majetku

Už i české firmy jsou BIO
Tři písmena znamenající dobrou zprávu pro 
naše zdraví. Víme o tom? 

je u nás ve znamení chaosu. Takže více pod-
nikání než ochrana? Kdo za to může a kdo 
z toho těží? 

Karel a Hana Heřmánkovi,
herec a moderátorka, ale také ředitel a mana-
žerka. Čím se cítí být víc? Pomáhá jim jméno při 
podnikání? 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

HARMONOGRAM 
VYDÁNÍ – 2008
únor
redakční uzávěrka . . . . . .  11. 1.
expedice . . . . . . . . . . . . .  19. 2.
březen
redakční uzávěrka . . . . . . .  8. 2.
expedice . . . . . . . . . . . . .  19. 2.
duben
redakční uzávěrka . . . . . . .  7. 3.
expedice . . . . . . . . . . . . .  15. 4.
květen
redakční uzávěrka . . . . . .  11. 4.
expedice . . . . . . . . . . . . .  20. 5.
červen
redakční uzávěrka . . . . . . .  9. 5.
expedice . . . . . . . . . . . . .  20. 5.
červenec – srpen
redakční uzávěrka . . . . . .  27. 6.
expedice . . . . . . . . . . . . . .  5. 8.
září
redakční uzávěrka . . . . . . .  8. 8.
expedice . . . . . . . . . . . . .  16. 9.
říjen
redakční uzávěrka . . . . . .  12. 9.
expedice . . . . . . . . . . . .  21. 10.
listopad
redakční uzávěrka . . . . .  10. 10.
expedice . . . . . . . . . . . .  18. 11.
prosinec
redakční uzávěrka . . . . . .  8. 11.
expedice . . . . . . . . . . . .  16. 12.

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 hier-
archie a začleněná živnostenská 
společenstva,

•  vládním agenturám,
•  státní správě, 
•  81 senátorům,
•  200 poslancům, 
•  všem 6248 starostům v ČR. 
•  Vychází 11x ročně.
•  Náklad 22 000 výtisku.
•  Odebírá jej více než 13 000 firem v 

České republice.
•  Jeho cílem je hájit zájmy 

podnikatelů, přinášet stanoviska 
HK ČR a podnikatelů k legislativě, 
přispívat ke zlepšení podnikatel-
ského prostředí v ČR.



Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – podnika-
telské mise českých firem do zahraničí, setkání zahranič-
ních podnikatelů s jejich potenciálními partnery v ČR 
a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace: Komplexní a kva-
lifikované poradenské služby v otázkách Evropské unie 
a poskytování informací podnikům na požadavky jednot-
ného trhu EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání členů Eurok-
lubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění služeb
CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

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

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

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

Prosazujeme
jasný směr 
ve světě
podnikání
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