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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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Foto: archiv REAL SPEKTRUM 

hned v úvodu navážu na záhlaví této stránky 
– Proč čtu Komoru?
Především proto, že dlouhá léta pracuji 
v představenstvu RHK (dříve OHK) Brno 
a členství své firmy v hospodářské komoře 
považuji za standardní zapojení do odborných 
podnikatelských struktur stejně jako aktivní 
účast v práci profesních svazů Asociace realit
ních kanceláří ČR i mezinárodních profesionál
ních společenstvích.
Protože si vážím svého času, pečlivě vybí
rám, co číst. Obvykle tak přecházím spole
čenské rubriky a články, které nemají vztah 
k mé branži, realitnímu trhu, k ekonomice či 
podnikání obecně. 

Proto vítám příspěvky, které mapují obecné 
podnikatelské prostředí, nové trendy řízení 
podniků, mikro a makroekonomické analýzy 
a samozřejmě především informace o obcho
du s nemovitostmi, developmentu, stavebnic
tví a realitních investicích. Těch není z mého 
pohledu v Komoře nikdy dost.
Vítám každý komentář k vývoji obchodní a da
ňové legislativy, zvláště dnes, kdy se rozjíždí 
reforma veřejných financí. V tomto kontextu 
musím pochválit článek o změnách v pojištění 
zaměstnanců. Praktického průvodce reformou 
a jakousi aktuální poradnu během náběhu 
jednotlivých reformních opatření by jistě uvítali 
i další podnikatelé. 
Na stránkách Komory hledám i aktuality ze 
světového byznysu, vždyť naše realitní skupi
na REAL SPEKTRUM významně kooperuje se 
zahraničními partnery a pravidelně vystavuje 
na prestižních zahraničních investičních a rea
litních veletrzích. 
Zajímám se o moderní trendy v podnikání, 
o příklady sdílení úspěšných obchodních 
konceptů, neboť značka REAL SPEKTRUM 
expanduje tvorbou sítě realitních kanceláří 
a poskytováním realitní franchisy.
Určitě budu podporovat další profilaci Komory 
jako profesionálního a aktuálního periodika 
pro celou obchodní a hospodářskou sféru, 
praktické podnikatelské příručky a spolehli
vého průvodce světem byznysu. Tak ostatně 
vnímám i roli celé hospodářské komory, 
coby platformy pro spolupráci a obchodní 
partnerství a současně nástroje prosazování 
profesionálních zásad, kvalitativních standardů 
a etických norem v podnikání.
A takovou Komoru budu i nadále rád číst, 
stejně jako budu i nadále rád aktivně pracovat 
pro hospodářskou komoru.

František Kokna, 

zakladatel evropské realitní skupiny REAL SPEKTRUM

proč čtu komoru

 Vážení a milí čtenáři,



str. 4 str. 5únor 08

Obsah

proč čtu komoru.CZ...3  komora pomáhá...Navigace a pomoc při podnikání...6  
SLoVo prEZIDENta...Pomocník i rádce v různých situacích...7  Z bruSELu...Energetická 

politika pro Evropu...8 – 9  ENErgEtIka...Energie – vzácná a drahá...10 – 13  roZhoVor...

Nejsem Američanka ani Češka, doma jsem prostě v Evropě...14 – 18  ZáSah Na komoru...

Chtěl jsem napsat milostný dopis...19  oChraNa majEtku...Bezpečnostní služby 

v nebezpečí?...20 – 23  tImE maNagEmENt...Objevte svého časožrouta...24  EuroSkILLS...

Šance pro mladé a šikovné...25  žIVNoStNík roku...Zásady Živnostníka 2007: výdrž, důvěra 

a slušnost...26 – 27  LEaDErShIp...Všechno se vším souvisí...28  pokr...POKR pro 

podnikatele...29  mýtNé...Kamiony přivezly státu pět a půl miliardy korun...30 – 32  
turISmuS...Česká republika – symfonie zážitků...33  čESký ÚSpĚCh...Americký sen v českém 

provedení...34 – 35  FIrEmNí FINaNCE...Jak se vyhnout kurzovému riziku...36  Burzovní rok 

2007...37  oSobNí FINaNCE...Budeme se mít letos lépe?...38  Renesance spořicích účtů...39  
Životní pojištění – otázky a odpovědi...40  EVropa... Proměny Evropy 2008...41  práVo a DaNĚ...

Rozhodčí řízení? Jen když jde o majetek...42 – 44  Vždy jen jeden rozhodce...44  Interim manažer – 

povolání budoucnosti...45  Změny v nemocenské platné od letošního roku...46 – 47  Názor daňového 

specialisty...47  jméNo jako ZNačka...Aby ve vlastním divadle zůstala opona nahoře...48 – 49  

ZDraVí a rELaX...Zaktivujte tělo i mysl (II.)...50  
Co se snídá v které zemi...50  StyL...Pracanti 

na čtyřech kolech...51  bIoFIrmy...BIO 

boom po česku!...52 – 55  proStor pro 

ÚSpĚCh...Podnikání s rostlinou se špatnou 

pověstí...56 – 57  tEChNomáNIE...

Hudba do her, hry místo písní...58 – 59  paN 

ÚSpĚšNý...Jak seveřané naučili svět telefonovat 

zdarma...60  poZVáNka...Na veletrhy 

v Mnichově...61  řEmESLa...Jdi za tajemným 

barevným světlem...62 – 63  VíNo...Vinařské 

perly na Dunaji...64  aktuaLIty...Větší důvěra 

v ekonomiku...65  Zboží reklamované v rámci 

EU...65  Stejná šance...65  V příštím 

číSLE...Co najdete březnovém vydání  

KOMORY.CZ...66

10

14

19

60

42

45

52

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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PROCENTUáLNí PřEHLED VYřEŠENýCH  
POŽADAVKů DLE KATEgORIí ZA ROK 2007

Zdroj: InMP

pomocník i rádce  
v různých  
situacích

Vážení čtenáři,  spolu s tímto vydáním 
měsíčníku komora.cz se vám 
do rukou dostává také příručka pro 
podnikání v roce 2008, kterou vydala 
v prvních týdnech tohoto roku 
hospodářská komora čr. Svým 
členům ji pochopitelně hospodářská 
komora čr předává jako prvním, 
a já doufám, že pro vás bude 
dobrým pomocníkem i rádcem 
v nejrůznějších situacích. 

Koncipována je tak, aby obsahovala také 
novinky platné od počátku tohoto roku, 
takže v ní naleznete informace o změnách 
v podnikatelské legislativě. Za touto aktivi
tou je snaha usnadnit vám orientaci v kom
plikovaném prostředí, v němž realizujete své 
aktivity. 

Informace i upozornění
V publikaci naleznete informace týkající se 
podnikání fyzických i právnických osob, 
zejména možné formy společností včetně 
popisu jejich výhod a nevýhod, typy smluv, 
náležitosti v pracovněprávních vztazích, 
systém daní a sociálního pojištění, informa
ce o ochraně hospodářské soutěže, práv 
duševního vlastnictví a ochraně životního 
prostředí. 

přehledně a čtivě
Kromě těchto informací jsou zde k nale
zení i ryze praktické záležitosti, mezi nimi 

výčet možných rizik podnikání, upozornění 
na specifika obchodování se zahraničím, 
možnosti získání podpory podnikání zejmé
na ze strukturálních fondů, a také zmínka 
a apel na sociální odpovědnost firem. Text je 
podle mého názoru přehledný a čtivý, proto 
věřím, že se pro vás příručka stane užiteč
nou publikací, k níž se budete často vracet. 

Vždy aktuálně
Vzhledem k častým legislativním úpravám 
podnikatelské legislativy předpokládáme, že 

bude přinejmenším v ročních intervalech pří
ručka průběžně aktualizována, a to alespoň 
ve své elektronické podobě. 
Letošní vydání  naleznete v elektronické po
době na www.komora.cz a v tištěné podobě 
bude k dispozici v celé síti hospodářských 
komor. 
A jen pro úplnost a na samý závěr ještě při
pomínám, že nejde o první z řady příruček, 
které Hospodářská komora České republiky 
v uplynulém období vydala. Pokud se chce
te podívat do některé z těch, které se týkají 
jednotlivých oborů, doporučuji opět webové 
stránky Hospodářské komory ČR, konkrét
ně odkaz www.komora.cz/inmp  a sekci 
Oborové příručky.
Přeji vám příjemné a především užitečné 
listování našimi publikacemi a těším se opět 
za měsíc na tomto místě nashledanou.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLoVo prEZIDENta

příručka je koncipo-
vána tak, aby obsa-
hovala také novinky 
platné od počátku 
tohoto roku

Vzhledem k častým úpravám podnikatelské legislativy  
předpokládáme, že bude příručka průběžně aktualizována

Navigace a pomoc  
při podnikání

hoSpoDářSká komora 
čr NEuStáLE poSILujE 
SVojI Síť koNtaktNíCh 
míSt pro poDNIkatELE, 
aby mohLa VyhoVĚt 
roStouCímu počtu 
DotaZů. S tĚmI SE Na NĚ 
obraCEjí ZkušENí 
poDNIkatELé I ÚpLNí 
„NoVáčCI“. praCoVNíCI 
rEgIoNáLNíCh 
koNtaktNíCh míSt hk čr 
řEší kLaSICké otáZky, 
čaSto oVšEm přICháZEjí 
DotaZy I Na orIgINáLNí 
poDNIkatELSké ZámĚry. 

komora pomáhá

Ekosystémové zahrady
Jedním z mnoha spokojených tazatelů je Petr 
grigorov. Manželé grigorovi jsou ekologicky 
smýšlející lidé, kteří chtějí žít v souladu s přírodou 
a toto soužití spojit s podnikáním. Nedaleko 
jihočeského Husince vlastní několik hektarů 
pozemků a jsou rozhodnuti na nich ekologicky 
hospodařit. „Chystáme se je přeměnit v multi
funkční ekosystémové zahrady. Chceme na nich 
pěstovat ekologickým způsobem plodiny, ale 
počítáme i s dalším využitím,“ vysvětluje Petr 
grigorov. Jedním ze záměrů je pěstovat produkty 
ekologického zemědělství, kterých je na českém 
trhu nedostatek, bio ovoce a bio zeleninu. Tuto 
aktivitu plánují začínající podnikatelé spojit s eko
turistikou. „Naše zahrady budou sloužit i k aktiv
nímu odpočinku, soustředit se chceme hlavně 
na děti a mládež,“ pokračuje P. grigorov. „Pojem 
turistika používám jen opatrně, vše musí být ma
ximálně šetrné k přírodě. Malí návštěvníci si u nás 
budou rozvíjet vztah k živým ekosystémům. Mimo 
to zde plánuji provozovat tradiční řemesla. Dlouhá 
léta jsem vyráběl keramiku. Proto uvažuji o stavbě 
přírodní keramické pece vytápěné dřívím. Naši 
hosté v ní samozřejmě budou moci tvořit také.“ 
Manželé grigorovi na pozemku zatím budují 
zázemí. „Jsme teprve na začátku, na projektu 
pracujeme zatím jen pro sebe. Stavíme zde 
dům, teprve po jeho dostavění chceme přikročit 
k otevření vlastních zahrad.“ Podle svých slov 

vstupují do nepoznaných podnikatelských vod. 
Proto se pan grigorov vydal na kontaktní místo 
hospodářské komory v Prachaticích. „Požádal 
jsem o zpracování dosti obšírného dotazu. Zají
maly mě podmínky získání živnostenského listu, 
koncese, jaké existují pro tento druh podnikání 
úpravy, které instituce se jím zabývají. Nevěděli 
jsme, jakým způsobem vše zahájit.“ Pan grigo
rov byl mile překvapen přístupem pracovníků 
kontaktní kanceláře. „Kvůli časovému vytížení se 
mi obyčejně špatně s úřady spolupracuje, tady 
se mi naštěstí přizpůsobili. A hlavně jsem získal 
všechny potřebné informace. Posunuli jsme se 
dál, do dvou let chceme ekozahrady otevřít.“

Dotace na retenční nádrž
Zabezpečit svůj podnik před hrozbou záplav 
se rozhodla paní Lucie Šmídová, která šestým 
rokem provozuje v Lounech soukromou čerpací 
stanici spolu se skladem paliv a maziv. Ke zbu
dování speciální retenční nádrže se rozhodla 
vyhledat vhodnou dotaci. Bez váhání se obrátila 

na kontaktní místo při hospodářské komoře 
v Lounech. Informačního servisu pro podnikatele 
prý využila už popáté. „Vždy mi dobře poradi
li – když jsem s podnikáním začínala, i později. 
Nejlepších výsledků jsem dosáhla, když jsem se 
ptala ústně. Proto jsem i teď volila raději osobní 
návštěvu,“ svěřuje se podnikatelka. „Odpověď 
byla hotova za čtyři dny. Pan Vondrák z hospo
dářské komory mi zjistil, jaký dotační program 
v mém případě nejlépe vyhovuje. Dostala jsem 
o něm podrobné informace i pár užitečných 
odkazů. Včetně adres několika státních institucí, 
s nimiž je nutno projekt konzultovat.“ Paní Šmído
vá postupovala podle instrukcí, podala žádost 
o dotaci. „Problém nastal na odboru životního 
prostředí. Podle jeho rozhodnutí není možné 
nádrž v dané lokalité vybudovat.“ Od plánu byla 
paní podnikatelka nucena ustoupit, s podni
katelskou informační službou je ale spokojená. 
Také máte dotaz související s Vaší podnikatelskou 
činností? Poradíme vám na www.inmp.cz
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Image Conference & Consulting s.r.o., realizátor 
projektu BuildingBridges, ve spolupráci s Hospodářskou
komorou České republiky Vás zve na:

ČSOB ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM
obchodní, kulturní a vzdělávací výměna
2. ročník

Akce probíhá pod osobní záštitou ministra průmyslu 
a obchodu Martina Římana a prezidenta Hospodářské
komory Jaromíra Drábka

3. 3. 2008
Hotel Kampa Praha

Účastníci z více než 15 asijských států navštíví Prahu, aby
na ČSOB Česko-asijském fóru navázali konkrétní spolupráci 
s českými podnikateli v řadě odvětví průmyslu, obchodu 
a služeb.

Své programy na podporu obchodní výměny a umístění 
investic představí v konferenční části fóra českým firmám 
vládní agentury z více než 15 asijských států a České republiky.

Hybnou sílu pro Vaše asijské projekty v podobě správných 
a dostupných finančních nástrojů představí ČSOB. 

Partnery, které potřebujete oslovit ve více jak 15 asijských
zemích, zde potkáte tváří v tvář a informace obdržíte 
v reálném čase.

Panelová diskuse poskytne právě Vám jasné odpovědi na
konkrétní otázky zadané průmyslovým leaderům, kteří
česko-asijské projekty realizují v praxi jak u nás, tak v Asii.

Společenský program probíhající dva dny Vám přinese nové
zážitky při poznávání rozmanitých asijských kultur 
a neformální kontakt s lidmi, které zde potkáte, Vaši cestu
k úspěchu v Asii jistě podpoří.

Pro přihlášení k účasti, jakož i pro informace o Vaší možné
prezentaci v rámci fóra, nás prosím kontaktujte na
info@icac.cz , info@buildingbridges.cz 

Bližší informace najdete na 
www.ceskoasijskeforum.cz

Těší se na Vás Image Conference & Consulting s.r.o.,
realizátor projektu BuildingBridges – stavíme s Vámi
mosty, které Vás do cíle dovedou dříve!

caf-inzerce-hkcr.qxd  24.1.2008  13:18  Page 1
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Proces liberalizace evropského trhu s elektřinou 
a plynem byl zahájen před 10 lety, přesto jeho 
současný stav stále nesplňuje kritéria fungujícího 
vnitřního trhu (vysoká míra koncentrace a vertikál
ní integrace a naopak nízká míra výběru pro spo
třebitele). V tomto ohledu je nutné upravit platnou 
směrnici o elektřině a plynu z června 2003. 

Dvě verze oddělení
Na podzim Evropská komise (EK) schválila 3. 
energetický balíček (KOM 2007/530), ve kte
rém dává zelenou právnímu unbundlingu, čili 
oddělení. To může být provedeno buď naprostým 
„odtržením“, nebo zřízením provozovatelů sítí 
jako právních subjektů v rámci integrovaných 
výrobních podniků s elektřinou či plynem. 
Existenci takovýchto právních subjektů však 
Komise považuje za problematickou, což se 
projevuje zejména v podobě omezeného přístupu 
k informacím, v deformaci investičních pobídek 
a v nízké míře transparentnosti (pozn. redakce: 
Oddělení dodávek od výroby dosahuje v Evro
pě většího pokroku v elektroenergetickém než 
plynárenském odvětví). Navrhovaný unbundling 
je závazný pro veřejné i soukromé vlastníky bez 
ohledu na formu vlastnictví. Žádná společnost ani 
koncern nemohou samostatně ani s pomocí jiné 
společnosti získat kontrolu nad jinou společností, 
tj. ovlivnit složení jejího představenstva, rozdělení 
hlasovacích práv a nastavení rozhodovacích 
procesů provozovatelů sítí nebo výrobců či 

dodavatelů. Jinými slovy menšinový akcio nář, 
který má podíl v přenosové soustavě ale zároveň 
i dodavatelském podniku, nesmí disponovat 
oprávněním blokovat rozhodnutí v obou pod
nicích, ani nesmí jmenovat členy jejich předsta
venstev a dozorčích rad, ani nesmí žádná osoba 
být členem představenstva a dozorčí rady obou 
podniků. Cílem je zajistit, aby například veřejný 
vlastník vyrábějící a dodávající elektřinu nebo plyn 
nezasahoval do nezávislosti veřejných provozo
vatelů sítě. Komise však nabízí i jinou alternativní 
možnost – kdy je nezávislý provozovatel soustavy 
spravující přepravní síť v integrované společnosti 
zcela odděleně.

Informace a informovanost
Vedle třetího energetického balíčku nás letos 
čeká schválení Energetické charty spotřebitelů, 
která by se měla zaměřit na jejich informova
nost ohledně výběru dodávek, aktivity vedoucí 
ke snížení schodku při změně dodavatele energie 
a na ochranu občanů před podvodnými cenami. 
Důkazem informování občanů v oblasti energie je 
kampaň nazvaná Evropský týden udržitelné ener
gie. Sdružení velkých spotřebitelů energie ČR 
požaduje závazná legislativní opatření namísto 
kosmetických úprav, nastolení liberální soutěže, 
vytváření podmínek pro investice, neopomíjení 
sociální otázky v oblasti energetiky. Vyjadřuje 
podporu jaderné energii a odmítá další náklady 
např. v podobě ekologických daní a mechanismu 
obchodování s emisními povolenkami. 

jak to vidí  europoslanci?
Zajímavé jsou názory některých europoslanců. 
Pro větší přehlednost jsme  vybrali osobnosti 
z pravého i levého spektra.

Evropská pravice:
•  Roger Helmer (člen Výboru pro změnu klimatu) 

klade primární důraz na zajištění bezpečnosti 

Ek nabízí i možnost, 
kdy je nezávislý pro-
vozovatel soustavy 
spravující přepravní síť 
v integrované společ-
nosti zcela odděleně

V Bruselu se uskutečnil druhý Evropský 
týden udržitelné energie (informace 
na www.eusew.eu). 

•  Hlavními tématy konference Energising 
SMEs“ byly obnovitelné zdroje a úspory 
energie. Více na www.eusew.eu. 

•  Brožurka s informacemi o tom, jak 
hospodářské komory v EU podporuji 
podnikatele při vytváření úspor energie 
a využívání obnovitelných zdrojů 
http://www.eurochambres.eu/PDF/
pdf_environment/energy%20efficiency_
chamber%20offer.pdf

•  V lednu proběhl v Bruselu informační den 
k programu Intelligent Energy Europe. 
Další informace na http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/call_for_proposals/
index_en.htm 

•  Finanční podpora při organizaci 
seminářů, konferencí k tématům ohledně 
obnovitelné energie, energetické 
účinnosti a mobility a dopravy v rámci 
programu Managenergy Programme. 
Informace na eu@komora.cz

•  Finanční podpora pro organizaci konferencí 
na téma ekologický výrobní a prodejní 
proces. Informace na eu@komora.cz

•  Projekty na podporu úspor energie 
v rámci 7. rámcového programu inovací 
a konkurenceschopnosti, českých 
operačních programů a programu Life. 
Informace na projekty@komora.cz

EVROPSKý  
TýDEN ENERgIE

PODPORA ENERgE
TICKýCH PROJEKTů

ELEktřINa a pLyN jSou pro EVropSký průmySL kLíčoVýmI VStupy, 
a tuDíž VýZNamNýmI ZDrojI koNkurENCESChopNoStI EVropy. EFEktIVNí 
VNItřNí trh S ELEktřINou a pLyNEm by mĚL SpotřEbItELům ZajIStIt 
VoLNý VýbĚr DoDaVatELE a přImĚřENé CENy. SoučaSNĚ pLatí, žE 
koNkurENčNí trh S tĚmIto VStupy jE poDmíNkou pro řEšENí otáZky 
ZmĚNy kLImatu SpojENé S obChoDoVáNím S EmISNímI poVoLENkamI 
a ZáVaZky Eu StaNoVENýmI V obLaStI ZDrojů obNoVItELNé ENErgIE 
(Do roku 2020 má 20 % ENErgIE V Eu poCháZEt Z obNoVItELNýCh ZDrojů), 
bEZpEčNoStI DoDáVEk ENErgIE a SIgNáLEm pro rEaLIZaCI INVEStIC.

Energetická  
politika pro Evropu

dodávek namísto snižování emisí CO2 a posi
lování vztahů s Ruskem. Jako jedinou efektivní, 
levnou a bezpečnou energii pak spatřuje 
jadernou energii. 

•  giles Chichester (člen Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku, Skupina Evropské lidové 
strany a Evropských demokratů) podporuje 
diverzifikované energetické zdroje, unbundling 
a vznik Agentury pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů.

•  Jan Březina (člen Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku) zdůrazňuje, že obnovitelné zdroje 
nemohou nahradit konvenční zdroje energie, 
tudíž se nelze soustředit pouze na obnovitelné 
zdroje. Za nejčistší energetický zdroj považuje 
jadernou energii. 

Evropská levice:
Vladimír Remek (člen Výboru pro průmysl, 

výzkum a energetiku) – dle jeho názoru jaderná 
energie je zdrojem zajištujícím energetickou 
nezávislost a bezpečnost. Za neefektivní po
važuje soustředit se pouze na procento podílu 
obnovitelných zdrojů. Miloslav Ransdorf (první 
místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku) podporuje kombinaci energetic
kých zdrojů a diverzifikované importy. 

a co říkají spotřebitelé?
FIEC (Evropská federace stavebníků) volá 
po zatraktivnění certifikátů o energetické 
účinnosti, tak aby byly spojeny s nárokem 
na specifické pobídky/úlevy především v po
době snížené DPH (např. pro výrobky a služby 
v oblasti stavebnictví spořící energii jako je 
izolační materiál, energeticky úsporné žárovky, 
ohřívače vody, atd.). 
Sdružení velkých spotřebitelů energie ČR 
požaduje závazná legislativní opatření namísto 
kosmetických úprav, nastolení liberální soutěže, 
vytváření podmínek pro investice, neopomíjení 
sociální otázky v oblasti energetiky. Vyjadřuje 
podporu jaderné energii a odmítá další náklady 
např. v podobě ekologických daní a mechanis
mu obchodování s emisními povolenkami. 

Alena Vlačihová,

CEBRE – Česká podnikatelská

 reprezentace v Bruselu

...závazná legislativní 
opatření namísto kos-
metických úprav, na-
stolení liberální soutě-
že, vytváření podmínek 
pro investice...
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Cíle státní energetické koncepce
Základním cílem je maximální energetická 
efektivnost, která spočívá v maximálním zhod
nocování energie a tedy ve snížení energetické 
náročnosti tvorby hrubého domácího produktu. 
Preferovány budou technologie, výroby a pro
cesy, které maximálně zhodnotí spotřebovanou 
energii přidanou hodnotou HDP. 
Do uvedeného hlavního cíle dále patří:
• snížení ztrát v dopravě,
•  využívání kombinované výroby elektrické 

energie a tepla,
• využívání druhotných zdrojů energie,
• zvyšování úspor tepla v budovách,
•  využívání energeticky úsporných typů spotře

bičů, pohonných jednotek, 
• maximální efektivnost rozvodných soustav. 

Dalším cílem je zajištění efektivity a struktury 
spotřeby prvotních energetických zdrojů. Mezi 
hlavní priority tohoto cíle patří:

•  dosažení maximální nezávislosti ČR na cizích 
energetických zdrojích,

•  podpora výroby elektřiny a tepelné energie 
z obnovitelných zdrojů energie,

•  optimální využití všech vytěžitelných zásob 
hnědého i černého uhlí a dalších paliv, 

• optimální využívání jaderné energie. 

V pořadí třetím cílem je zajištění energetické 
efektivnosti zahrnující efektivní využití energe
tických zdrojů v celém cyklu, to je od pořízení, 
dopravy, skladování, přeměn až po konečné 
užití energie. S tím souvisí i další cíl, kterým 
je zajištění maximální šetrnosti k životnímu 
prostředí. Posledním z hlavních cílů je dokon
čení transformace a liberalizace energetického 
hospodářství.

Dopady na podnikatelské prostředí
K zajištění cílů Státní energetické koncepce 
slouží řada nástrojů – jednak legislativní nástroje 
(zákony, prováděcí předpisy ve formě vyhlášek 
a nařízení vlád), periodické hodnocení cílů ze 
strany MPO, a dále např. řada programů vyhlá
šených příslušnými rezorty (MPO, MŽP, MMR, 
MD a dalšími). Například:
•  Státní program na podporu úspor energie 

a využití obnovitelných zdrojů energie  
pro rok 2008, 

česká republika se řadí 
mezi členy Eu, kteří 
jsou nejméně závislí 
na dovozech energie, 
a to především díky 
podílu pevných paliv 
a jaderné energie 
domácí produkce

•  Národní program hospodárného nakládání 
s energií a využívání obnovitelných zdrojů 
2006 – 2009, 

•  programy podpory výzkumu a vývoje včetně 
Národního programu výzkumu, 

•  ekologická daňová reforma, jejímž cílem je 
snížit spotřebu primárních zdrojů energie 
ekonomickými nástroji,

•  zavedení systému obchodování s emisemi 
skleníkových plynů. 

Realizace Státní energetické koncepce ČR 
vyvolá ekonomické dopady do podnikatelské 
sféry, které by mohly být zmírněny přechodem 
na méně energeticky náročné výroby, využí
váním alternativních zdrojů energie (dřevo, 
štěpky, biomasa), využíváním obnovitelných 
zdrojů energie, zavedením hospodárných 
dopravních prostředků na zemní plyn apod. 
Dopady do podnikatelské sféry přináší také 
růst cen paliv a energií, který v důsledku jejich 
nedostatku bude pokračovat. Zvýšení cen 

energií se promítne také v souvislosti s plánem 
Evropské komise na změnu systému v obcho
dování s emisními povolenkami na vypouštění 
emisí oxidu uhličitého. 
 
Co je nezbytné?
Státní energetickou koncepci je třeba aktualizo
vat z důvodu nových skutečností – zejména ne
dostatku elektrické energie v Evropě a růst cen 
všech druhů energií, ke kterým přispívá i zave
dení ekologické daně, růst cen ropy na světo
vém trhu a připravovaná změna v obchodování 
s povolenkami na vypouštění oxidu uhličitého. 
Tyto skutečnosti řadí do popředí nutnost rozšířit 
kapacity pro využívání jaderné energie k výrobě 
elektrické energie, což podmiňuje i výstavba 
nových bloků jaderných elektráren. Jak známo, 
jejich výstavba je pozastavena na základě 

politického rozhodnutí vládnoucích politických 
stran a tato skutečnost je součástí koaliční 
dohody a programového prohlášení vlády. 
K řešení nedostatku energií ve značné míře 
může přispět jejich úspora. V tomto smyslu 
by bylo zapotřebí uvažovat o vyhlášení dalších 
programů úspor energií a důsledné prosazová
ní zákona o hospodaření s energií.
Tyto otázky řeší Státní energetická koncepce 
ČR. Jde nejen o úspory primárních zdrojů 
energie, ale i o využívání obnovitelných zdrojů 
energie a úsporných zdrojů. S tím souvisí zá
měry na zvýšení podpory výroby kombinované 
energie (tepla a elektřiny). Pro snižování energe
tické náročnosti má význam rychlejší obměna 
domácích energetických zdrojů za úspornější 
zdroje v energetické třídě „A“. 

možnosti ovlivňování cenového vývoje
V tržním hospodářství jsou možnosti ovlivňo
vání cenového vývoje státem velmi omezené, 

Energie
– vzácná 
a drahá

pokuD byChom SE už ZačátkEm roku pokuSILI SEStaVIt 
žEbříčEk NEjčaStĚjI SkLoňoVaNýCh VýraZů a SLoV příštího 
obDobí, Na mEDaILoVé míSto by SE ZřEjmĚ probojoVaLa 
ENErgIE. SpotřEba VšECh jEjíCh Druhů Stoupá a tuDíž 
LogICky buDE Stoupat I jEjí CENa... preferovány budou 

technologie, výroby 
a procesy, které maxi-
málně zhodnotí spotře-
bovanou energii přida-
nou hodnotou hDp
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Poznejte všechny aspekty energetické bezpečnosti

I. BUSINESS BREAKFAST

Roční cyklus na téma:

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
JAKO SOUČÁST ENERGETICKÉHO MIXU ČR

„Energetika bezpečná a udržitelná – potenciál pro české podnikatele“

Kdy: 18. 2. 2008 Kde: Hotel Josef, Rybná 20, 110 00 Praha 1
Registrace: info@amo.cz
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Hospodářská komora ČR
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přestože se v úvodu Státní energetické kon
cepce uvádí, že stát má mimo jiné odpověd
nost za přijatelné ceny energie. Cenu např. 
elektrické energie v České republice stanoví 
Energetický regulační úřad a podle prognózy 
by tato cena měla růst v následujících třech 
letech v tuzemsku o cca 10 %. V souvislosti 
s celosvětovým nedostatkem všech dru
hů energií je růst jejich cen trvalý. Nově by 
ceny energie měly zdražovat též v důsledku 
změny v systému obchodování s povolenkami 
na vypouštění emisí skleníkových plynů, které 
půjdou do aukce. 
Česká republika se řadí mezi členy EU, kteří 
jsou nejméně závislí na dovozech energie, a to 
především díky svému podílu pevných paliv 
a jaderné energie domácí produkce. Dovoz se 
omezuje na zemní plyn a ropu z Ruska. Koneč
ná spotřeba energie, které stále dominuje prů
myslový sektor, se v letech 2000 – 2005 mírně 
zvýšila poté, co v roce 1999 došlo k významné
mu propadu. Také se zvýšil podíl obnovitelných 
zdrojů energie, přestože stále zůstává pod 
průměrem EU. K úplné liberalizaci českého trhu 
s elektřinou došlo 1. ledna 2006, kdy poslední 
zbývající kategorie zákazníků, domácností, 
získaly možnost volit si svého dodavatele. 
Co se týká plynu, dostali tuto možnost všichni 
zákazníci s výjimkou domácností k témuž datu, 
domácnosti možnost volby dodavatele zís
kaly 1. ledna 2007. Oba trhy zůstávají vysoce 
koncentrované a přechod zákazníků k jinému 
dodavateli je doposud omezený. U elektřiny byl 
provozovatel přenosové soustavy ustaven jako 
samostatná společnost vlastněná státem s plně 
odděleným vlastnictvím, zatímco distributoři 
pokrývající největší část trhu provedli právní 
oddělení svých činností, nikoliv však vlastnictví.
V plynárenství bylo provedeno právní oddělení 
u provozovatele přenosové soustavy, při
čemž u velkých distribučních plynárenských 
společností se mělo právní oddělení uskutečnit 
do konce roku 2006. Průměrné ceny plynu 

a elektřiny pro všechny zákaznické segmenty 
jsou u nás pod celoevropským průměrem. ČR 
se potýká s vysokou hladinou intenzity emisí 
z energetiky a emisí CO2.
Legislativním nástrojem výše zmíněné liberali
zace je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energe
tických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a příslušné prováděcí předpisy. V sou
časné době je v mezirezortním připomínkovém 
řízení velká novela energetického zákona.

Novela energetického zákona
Návrhy na úpravu zákona vycházejí rovněž ze 
zkušeností účastníků trhu s elektřinou a s ply
nem i státní správy s uplatňováním ustanovení 
zákona. Směřují k odstranění nedostatků, resp. 
k upřesnění textu tak, aby byl jednoznačně 
a jednodušeji aplikovatelný. V neposlední řadě 
úpravy sledují zjednodušení povolovacích 

procedur a procesů při vstupu do podnikání 
v energetických odvětvích, při zřizování nových 
energetických kapacit, uplatňování opatření při 
nestandardních provozních stavech energetic
kého systému atd. 
Novela by měla mít příznivé dopady do podni
katelského prostředí, neboť zjednodušuje ně
které procedury, jasně vymezuje práva a povin
nosti a usnadní podmínky na trhu obchodování 
s elektřinou. Současně se novelou odstraňují 
i některé nepřesnosti a nejasnosti energetic
kého zákona. Účinnost novely energetického 
zákona se navrhuje od 1. 1. 2009.

Novela zákona o hospodaření energií
Zákon č. 406/2000 Sb., patří mezi nejčastěji 
novelizované zákony v energetické legislativě. 
Dne 1. ledna 2008 nabyla účinnosti další novela 
tohoto zákona (ve Sbírce zákonů 393/2007 Sb.). 
Předmětem této novely jsou některá opatření 
na zvyšování hospodárnosti užití energie a povin
nosti fyzických a právnických osob při nakládání 
s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetic
ké koncepce, Územní energetické koncepce 
a Státního programu na podporu úspor energie, 
využití obnovitelných zdrojů energie a požadavky 
na ekodesign energetických spotřebičů. 
Z hlediska přínosů pro podnikání je významné 
jasné vymezení kontroly kotlů v bodě 10 novely, 
což v praxi znamená, že kontroly kotlů nad 200 
kW mohou provádět osoby splňující požadavky 
§ 10 tohoto zákona nebo osoby autorizované 
podle prováděcí vyhlášky ministerstva průmyslu 
a obchodu a přezkoušené tímto ministerstvem. 
V minulosti bylo v uvedené věci nesprávně 
odkazováno na prováděcí předpisy ministerstva 
životního prostředí, což komplikovalo provádění 
kontrol kotlů.

Další změny energetické legislativy
Pro nejbližší období se očekávají legisla
tivní návrhy týkající se návrhů prováděcích 
právních předpisů. V současné době byla 
v mezirezortním připomínkovém řízení novela 
vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti způ
sobu určení množství elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla a určení množství 

elektřiny z druhotných energetických zdrojů. 
Významná bude i nově připravovaná vyhláška 
ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví kvalita paliv. Předešlé návrhy této vy
hlášky byly podnikatelskou veřejností zásadně 
odmítnuty, neboť navrhované emisní limity 
pro obsah síry u tuhých paliv (hnědé uhlí) byly 
obtížně splnitelné, což by znamenalo faktický 
zákaz používání hnědého uhlí jako paliva pro 
malá lokální topeniště. 

Dražby povolenek
Na základě evropského systému obchodování 
s emisemi (ETS) Komise navrhuje posílit v EU 
jednotný trh s uhlíkem, který bude zahrnovat 
větší množství skleníkových plynů (v součas
nosti je zahrnut pouze CO2) a do něhož budou 
zapojeni všichni největší průmysloví znečišťo
vatelé. Povolenky obchodovatelné na trhu se 
budou rok od roku snižovat, aby bylo do roku 
2020 možné snížit emise v rámci systému ETS 

oproti úrovni z roku 2005 o 21 %. 
Odvětví energetiky, jež má na svědomí největší 
podíl emisí v EU, bude podléhat dražbě všech 
povolenek hned v okamžiku zahájení nového 
režimu v roce 2013. Jiná průmyslová odvětví, 
jakož i letectví, se budou do dražby všech 
povolenek zapojovat postupně. Lze však učinit 
výjimku pro odvětví, která jsou obzvlášť ohrože
ná konkurencí ze strany producentů v zemích, 
v nichž neexistuje srovnatelné omezování uh
líku. Dražby budou navíc otevřené, čímž bude 
každému provozovateli v EU dána možnost na
koupit povolenky v kterémkoli členském státu.
Příjmy z ETS budou plynout členským státům. 
Měly by podpořit EU na její cestě k ekonomice 
šetrnější k životnímu prostředí tím, že budou 
podporovány inovace v takových oblastech, 
jako jsou obnovitelné energie, zachycování 
a uchovávání uhlíku a výzkum a vývoj. Část 
příjmů by měla rovněž směřovat do rozvojových 
zemí, aby jim usnadnily přizpůsobení se změ
nám klimatu. Komise vychází z toho, že příjmy 
z dražeb by mohly do roku 2020 činit okolo 50 
miliard EUR ročně.
Evropský systém obchodování s emisemi, který 
funguje již čtvrtým rokem, se ukázal jako účinný 
tržní nástroj, který vytváří podněty ke snižování 
emisí skleníkových plynů. Systém v současnosti 
zahrnuje přibližně 10 000 průmyslových zařízení 
po celé EU – včetně elektráren, ropných rafinérií 
a oceláren – která způsobují téměř polovinu 
emisí CO2 v EU. V rámci nového systému bude 
systémem ETS pokryto 40 % z celkového 
počtu emisí. Za účelem snížení administrativní 
zátěže se průmyslová zařízení produkující méně 

než 10 000 tun emisí CO2 nebudou muset 
zapojovat do systému ETS. 
V odvětvích nespadajících pod ETS, jako např. 
budovy, doprava, zemědělství a nakládání 
s odpady, sníží EU do roku 2020 emise oproti 
úrovni z roku 2005 o 10 %. Komise pro každý 
členský stát navrhuje konkrétní cíl pro snížení 
emisí do roku 2020, přičemž v případě nových 
členských států navrhuje cíl pro jejich největší 
možné zvýšení. Tyto změny se pohybují v roz
sahu 20 % až +20 %. 
Kromě vytvoření řádně fungujícího trhu se zne
čišťujícími látkami musí všechny členské státy 
začít se změnou struktury spotřeby energie. 

právně vymahatelné cíle
Za tímto účelem Komise navrhuje pro každý 
členský stát individuální, právně vymahatelné 
cíle. Každý členský stát má k dispozici různé 
možnosti pro další vývoj využívání obnovitelné 
energie. Lhůty pro její zavádění bývají dlouhé, 

a proto by každá země měla mít jasno, v jaké 
oblasti hodlá jednat. 
Pokud se splní celkový cíl EU, budou členské 
státy s ohledem na obnovitelné energie moci 
přispívat k celkovému evropskému úsilí, a ne
budou tak muset činit pouze na území vlastního 
státu. Tím by se umožnilo přesunout investice 
tam, kde je produkce zdrojů obnovitelných ener
gií nejefektivnější, čímž by se náklady na dosa
žení cílových hodnot snížily o 1,8 miliard EUR. 
Návrh se také zabývá minimálním cílem 10 % 
podílu biopaliv na dopravě v EU, jehož má být 
dosaženo do roku 2020. Tohoto podílu bude 
muset dosáhnout každý členský stát.
 
Energetika vers. klima
Komise rovněž přijala nové pokyny ke stát
ním podporám týkajícím se ochrany životního 
prostředí, které členským státům pomohou při 
vypracování udržitelné evropské politiky v oblasti 
klimatu a energetiky. Tyto nové pokyny rozšiřují 
ve srovnání s pokyny z roku 2001 rozsah pro
jektů podpory a zároveň zvyšují míru podpory. 
Pokyny stanovují nové podmínky pro opatření 
státní podpory, které mají vést k posílení ochra
ny životního prostředí a k vytvoření potřebné 
rovnováhy mezi vyššími environmentálními 
přínosy na jedné straně a snížením případů 
narušování hospodářské soutěže na minimum 
na straně druhé.
Nebudeli podpora cílená, nepřinese výsledky 
v oblasti ochrany životního prostředí a může 
mít za následek snížení hospodářského růstu 
v Evropské unii.

zdroj: www.komora.cz

ENErgEtIka
téma

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: „Ně
které země v Evropské unii mají vysoký podíl 
obnovitelných zdrojů, my nemáme potenciál 
ani ve vodě, ani v některých jiných zdrojích. 
Na ministerstvu životního prostředí jsou 
připraveny scénáře dramatičtějšího navýšení 
obnovitelných zdrojů, ale náklady na toto 
navýšení výroby jsou enormní vůči tomu, jaký 
podíl na energetickém mixu obnovitelné zdroje 
budou mít. Moc bych si přál, aby se daleko 
rychleji pohybovaly nové technologie typu pa
livové články, vodíkové, apod., ale to, myslím, 
není hudba nejbližších dvaceti let.“

Jaromír Drábek, prezident Hospodářské 
komory ČR: „Systém, tak jak byl zaveden, se 
příliš neosvědčil. Administrativní rozdělování 
povolenek od stolu nebyl správný pokus. 
Nové podmínky sice napomohou tomu, 
že se vytvoří tržní cena těchto povolenek, 
nicméně nesníží riziko ztráty konkurence
schopnosti evropských firem. Neumím si 
v praxi představit, jak toto riziko ve vztahu 
k ekonomikám třetích zemí odbourat. Pokud 
si evropské podniky budou muset koupit 
povolenky, ale firmy v Asii nikoli, bude třeba 
udělat další celní opatření pro subjekty třetích 
trhů? Riziko ohrožení konkurenceschopnosti 
českých firem je v tomto případě příliš vysoké. 
Pokud dojde k avizovanému zvýšení cen 
energií, pak samozřejmě porostou také vstupy 
na výrobu, což se týká v podstatě všech 
výrobních oborů.“

Dopady do podnikatel-
ské sféry přináší také 
růst cen paliv a ener-
gií, který bude v dů-
sledku jejich nedostat-
ku pokračovat komise navrhuje pro každý členský stát 

individuální, právně vymahatelné cíle
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Nejsem američanka  
ani češka, doma jsem  
prostě v Evropě

roZhoVor

DoNEDáVNa Z boStoNu ZNaLy čEšky NEjSpíš jEN aLLy mCbEaLoVou, SLaVNou 
to SErIáLoVou poStaVu. aLE V boStoNu přECE VyStuDoVaLa a ZahájILa 
karIéru I NEjVLIVNĚjší žENa čESkého byZNySu V roCE 2007 – magDaLENa 
SoučEk! ktErá jE oVšEm přESVĚDčENa, žE ZE VšECh amErIčaNEk jE 
V čECháCh NEjZNámĚjší maDELEINE aLbrIght a SouhLaSí S tím, žE V DobĚ 
NašEho roZhoVoru, kDy VrChoLILy VoLby amErICkého prEZIDENta, NEjVíCE 
poZorNoStI u NáS poutá hILLary CLINtoN.

A ta také „nahrála“ na úvodní otázku pro 
vlivnou osobnost amerického byznysu v Če
chách: 

oceňujete, nebo zazlíváte hillary Clin-
ton její slabší neboli „lidštější“ chvíli 
v New hampshiru, kdy dala průchod 
svým emocím?
„Mně se to líbilo. Jsem pro, aby ženy neměly 
za každou cenu tvrdou masku. Já sama také 
dávám občas někdy průchod citům. Někdy 
je to dobré, ale někdy také ne. K ženám 
to ovšem patří. A mimochodem – fandím 
Hillary,“ řekla partnerka věhlasné mezinárodní 
poradenské společnosti Ernst & Young a pre
zidentka Americké obchodní komory v ČR 
Magdalena Souček.

kDyž poDNIká žENa… 
jaký je váš osobní názor na žebříčky? 
Sledujete i ty, které se zabývají hodno-
cením zpěváků, výkony sportovců či 
oblíbeností politiků? a co pro vás titul 
Nejvýznamnější žena českého byznysu 
znamená?
Snažím se různé ankety a žebříčky sledovat, 
považuji to za dobrý způsob, jak ocenit vý
znamné osobnosti té které oblasti či profe
se. Také my vyhlašujeme Podnikatele roku 
(soutěž, která vybírá nejúspěšnější průkopníky 
v oblasti podnikání, založila společností Ernst 
& Young v USA v roce 1986, dnes se pravidel

ně vyhlašuje v téměř 50 zemích světa včetně 
ČR – více o tom přinesla Komora.cz 11/07, 
pozn. red.), čímž se snažíme ocenit výrazné 
osobnosti na podnikatelské scéně, a tím 
přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí 
v České republice. Samozřejmě mě kromě 
profesních žebříčků zajímají i další, ale že 
bych tím žila, či čekala u televize na vyhlášení 
výsledků, to opravdu ne. 

Ve všech dosavadních třech ročnících 
ankety jste bodovala, letos ovšem nejvíce 
– vyhrála jste s velkým náskokem. Co 
k tomu podle vás přispělo nejvýrazněji? 
Určitě práce v Americké obchodní komoře. To, 
že kromě práce v poradenské firmě se snažím 
napomoci podnikatelskému prostředí České 
republiky i něčím navíc. Přiznávám, že mě 
prvenství příjemně překvapilo a potěšilo. 

málokdo je tudíž povolanější zodpovědět 
otázku, zda konkurence mezi ženami – 
podnikatelkami u nás sílí? 
To bych přímo neřekla. Myslím si, že ženy 
v České republice nejsou zrovna moc pro
pagovány, zviditelňovány – nejsou totiž tak 
asertivní. Když to porovnáte s Američankami 
či ženami anglosaského světa nebo i celkově 
se Západem, ta asertivita tady pořád přece jen 
chybí.

oceněné podnikatelky významně 
ovlivňují dění v české republice. jakým 
způsobem?
Na to je těžké odpovědět. Kromě několika 
političek, které skutečně to dění ovlivňují, se 
každá svým podílem snažíme ovlivňovat obor, 
ve kterém působíme. V mém případě to hodně 
souvisí s Americkou obchodní komorou.

k té se ještě dostaneme, jelikož však 
náš časopis čtou převážně muži, 
schválně jim, prosím, vyzraďte sama 
za sebe, jaké vlastnosti jsou pro kariéru 
ženy nejdůležitější…
Když pomineme odborné schopnosti – které 
beru jako samozřejmost – tak je to schopnost 
se prodat. Mám více než pocit, opravdu vím, 
že specifickou vlastností žen je, že se věnuje
me práci, snažíme se ji dělat dobře a čekáme, 
že za to budeme oceněny. V tomto případě 
„Sedávej panenko v koutě“ rozhodně neplatí. 

„americká obchodní 
komora například 
pomáhala prosadit 
nový zákon 
o bankrotech, nový 
režim rejstříkových 
soudů, zavést stropy 
sociálního pojištění.“
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magdalena  
Souček (46)

rodiče – lékaři – byli před rokem 1968 
ve Velké británii na dlouhodobé stáži. 
Vrátili se, ale když bylo magdaleně 
dvanáct, všichni emigrovali – poprvé. 
Stesk však byl silnější. po návratu 
byly rodičům sebrány pasy a oba 
museli změnit zaměstnání. po čase 
jim byly pasy vráceny a v roce 1980 
emigrovali všichni opět. magdalena 
přes anglii zamířila do uSa. V bosto-
nu vystudovala ekonomii a business 
management. V roce 1984 nastoupila 
na místo asistentky u auditorské 
firmy arthur andersen, posléze se 
stala manažerkou. V listopadu 1990 
otevřela v praze československou 
pobočku kanceláře andersena – 
v bytě své babičky. po pádu ander-
sena v souvislosti s krachem kon-
cernu Enron, přešla s týmem do sítě 
mezinárodní poradenské společnosti 
Ernst & young. k ideální dovolené 
potřebuje moře a teplo. má ráda golf 
(„ale zabere strašně moc času“), 
dobrou hudbu („ráda chodím na kon-
certy, na operu, do divadla“), čerstvé 
plody moře, z nápojů upřednostňuje 
víno, z měst benátky a prahu („v 
praze mám nejraději ulici pařížskou, 
Staroměstské náměstí a malou 
Stranu“). má americký pas, manžela 
a přála by si, aby její dvanáctiletá 
dcera anna byla po mamince v tom, 
jak se „dokáže do věci zakousnout 
a vytrvale se jí věnovat“.

Na druhé straně je dobré dát pozor, aby již 
zmiňovaná asertivita nebyla přehnaná. Ale 
myslím, že českým ženám to nehrozí, víc se 
to projevuje v americkém prostředí. I já jsem 
někdy kritizována, že jsem příliš asertivní, ale 
věřím, že už jsem se trošku změnila.

Nepochybně odlišný je i ženský způsob 
řešení úkolů či problémů.
My, ženy, si vše více bereme. Ponoříme se 
do detailů a někdy to není dobře. Na projekty 
pro některé klienty se proto snažím nasadit 
muže, kteří mají více nadhledu. 

Za léta v dravém podnikatelské světě 
jste se zajisté dopracovala k pravidlu 
magdaleny Souček pro složitá jednání.
Vyznávám zásadu – nahrát člověku v tom, 
v čem je silný. Tudíž vytvořit situaci tak, aby 
působila na jeho silné stránky. To znamená 
správně sestavit tým, být schopna vybalan
covat, kde je potřeba mužský a kde ženský 
pohled či přístup a jak to nejlépe skloubit. 
Když sestavuji tým pro nějaký úkol, je důleži
té vědět, kdo se pro jakou práci hodí…

je pravda, že jste zastánkyní pomě-
ru 50:50, pokud jde o složení týmů 
z mužů a žen?
Ne, nejsem zastánkyní tohoto poměru. Ale při 
letmém pohledu to tak může působit – naše 
firma má velkou potřebu nových kolegů, roč
ně přijímáme osmdesát až sto lidí přímo ze 
škol. A většinou děvčata, protože jsou prostě 
v interview lepší. Mají lepší známky, vědí, jak 
se chovat na pohovoru, jsou lépe oblečená – 
celkově působí připraveněji. A nakonec to tak 
vyjde – půl na půl a někdy i více žen. Ale, co 
přinese pak vývoj, to už je jiná otázka. Ženy 
si posléze ujasňují své priority – kariéra nebo 
rodina a postupně odcházejí. Když se podí
váme na vrchol, na celosvětové vedení, tam 
už je žen málo – kolem deseti procent. 

takřka celou svou dosavadní kariéru 
jste si vybudovala v jedné firmě, s nad-
sázkou jste nevyloučila ani možnost, 
že firemní věrnost dotáhnete možná 
i do důchodu… takže nejste zastánkyní 
nepsané české zásady: po sedmi letech 
to chce změnu?
Toto sedmileté „pravidlo“ slyším poprvé. Ale 
pochopitelně vidím, že v této zemi se profese 
a zaměstnavatel mění velmi často, mnohdy 
častěji než jednou za sedm let. A to se mi 
tedy rozhodně nelíbí. Každého uchazeče 
s takovým životopisem se na to přímo ptám 
a nebudí to ve mně důvěru. Dnes je sice jiná 
doba, já však patřím ke generaci, která ctí 
loajalitu a firemní věrnost. Dnešní generace 
chce pořád postupovat dál a jinam, hledat 
další příležitosti. Firemní věrnost není v módě, 
nicméně já nemohu popřít sebe sama. 

máte stejný názor i na radikální pře-
stup například z vrcholového manage-
mentu potravinářské firmy do vedení 
firmy dopravní, z oblasti financí do ob-
lasti médií a podobně?
Vnímám to pozitivněji než přeskakování 
od jedné firmy k druhé v podobném oboru. 
Takový přechod může být příležitostí k růs
tu, rozšíření si obzorů. Přestup z jednoho 
odvětví do zcela jiného, kde se musíte opět 
učit, to je výzva.

V poslední době je stále více stížností 
na akutní nedostatek domácích odbor-
níků, kvalifikovaných kádrů. potýkáte 
se v Ernst & young, která patří mezi 
nejvýznamnější světové společnosti 
poskytující odborné poradenské služ-
by, se stejným problémem?
Všichni se s tím potýkáme! A nejen tady, 
ale v celé Evropě. Česká republika má 
kvalifikovanou pracovní sílu, školy jsou 
na dobré úrovni, absolventi mají velmi dob
ré technické znalosti, takže i z ostatních 
zemí je vyhledávají a nacházejí tady. Pro 
absolventy je určitě atraktivní vyjet do světa 
za zkušenostmi. My jsme malá země a od
liv kádrů je hodně znát. 

V roce 2006 vaše společnost zveřejnila 
výsledky průzkumu, podle nichž mimo 
jiné pouhých 6 % dotázaných věřilo, že 
politici mají při rozhodování o ekono-
mických otázkách na mysli především 
dobro a prosperitu podnikatelů. Zara-
zilo vás to? 
Nezarazilo. Ale toto ani není specificky 
český problém. Nemám o politice – celo
světově – velké iluze.

a tak se nemohu nezeptat: neuvažu-
jete o vstupu do politiky? Úspěšné 
ženy přece mohou mít takovéto pnutí, 
případně mohou být lanařeny těmi, co 
to pnutí mají…
Ne. V žádném případě. 

V další části zmíněného průzkumu, kdy 
jste se v osmi zemích Evropy (včet-
ně polska, maďarska) ptali na postoj 
zaměstnanců k neetickému chování 
a podvodům, bylo procento odpovědí 

v čr na přítomnost korupce a podvodů 
vyšší než v jiných zemích. Souhlasíte, že 
je tady podnikatelské prostředí pro-
lezlejší korupcí než jinde?
S korupcí bojujeme stále. Etika v podnikání 
tady rozhodně není na úrovni rozvinutých 
zemí. Ale počkejte si na výsledky novější
ho průzkumu, které zveřejníme v průběhu 
února.

Neláká vás to tudíž – zabalit to a odjet 
do země vyspělejší? 
Já jsem pracovala deset let v Americe a sem 
jsem přijela otevřít kanceláře a podnikat. 

Tady je to „doma“ a táhne mě to sem. Ne
mám potřebu jet někam jinam.

Z emigrace jste se do prahy vrátila hned 
po revoluci. poznala jste na vlastní kůži 
změnu nálady i v tom, kdy začalo vlád-
nout přesvědčení, že z prosovětského 
extrému jsme přešli k proamerickému? 
jak jste to vnímala? Zrovna máme ob-
dobí Valentýna…
Setkávala jsem se s tím, ale podle mne jde 
o přirozený vývoj. Hranice se otevřely a sil
nější vlivy sem pronikly... Možná je Amerika 
specifická v tom, že některé její tradice se 
ujmou všude ve světě. Třeba zrovna ten 
Valentýn – nenapadá mě jiná země a svátek, 
který by se mohl tak dobře zabydlet v jiných 
kulturách… Jestli se pak naše politika 
neorientovala příliš na Ameriku, zda neměla 
zůstat zaměřena více na Evropu, to už je 
otázka jiná a pro někoho jiného…

Co vy sama jste si do čech přivezla 
z amerického prostředí?
Já si myslím, že hodně, že jsem dost americká. 
I když sama o sobě říkám, že nejsem ani Ameri
čanka ani Češka, ale Evropanka. Protože v Evro
pě se cítím být doma. Ale myslím, že můj projev 
a vystupování jsou silně ovlivněny pobytem, 
studiem a prací v zámoří. Například přímočarost.

přitom vy osobně prý patříte k těm, co se 
vyznačují „jemností u vyjednávání“. je to 
metoda pro vás zcela přirozená, případně 
trochu natrénovaná, či daná genetickou 
výbavou?

řekla bych, že kolega, který se takto o mně vy
jádřil, mi trochu lichotil. Já bych sebe rozhodně 
takto necharakterizovala. V některých situacích 
jsem méně diplomatická, než by se čekalo. 

jEštĚ StáLE čESkoSLoVENSko...
mezi komorami v české republice patří 
ta americká k nejsilnějším, nejvlivnějším. 
Vy jste byla podruhé zvolena její prezi-
dentkou. má na tomto postu ženu i jiná 
komora? 
Byla v čele Britské komory, ale už tam není. 
Jinak ani nevím…

Cílem té „vaší“ pro nastávající období je 
mimo jiné zlepšit podnikatelské prostředí. 
jak?
Komora má dvě hlavní zaměření. Jedním je 
oblast legislativní, kde se snažíme zákony 
ovlivňovat k lepšímu, a tudíž judikativní cestou 
ovlivňovat podnikatelské prostředí. Komora 
například pomáhala prosadit nový zákon 
o bankrotech, nový režim rejstříkových soudů, 
zavést stropy sociálního pojištění… Druhý 
směr, to je podpora krajů, propagace jejich 
silných stránek, rozvoj jejich ekonomiky a infra
struktury. Tady se snažíme zlepšit spolupráci 
univerzit s podnikatelskou sférou, propojit je. 

… a také ovlivnit nový Zákoník práce, 
který prý staví podnikatele a tudíž za-
městnavatele často do patových situací. 
je americká obchodní komora s ním 
spokojena? 
V Zákoníku práce je víc problémových oblastí 
a je potřeba na nich postupně pracovat. 

komora bývá prvním kontaktem pro cizí 
investory – s čím se na vás obracejí nej-
častěji, co jim musíte nejčastěji vyvracet?
Pochopitelně se nejvíce zajímají, jaké je 
podnikatelské prostředí v České republice, jak 
tady nejlépe podnikat, v jakých regionech, zda 
založit pobočku, nebo s. r. o. a podobně. 

po tolika letech „otevřeného česka“ ještě 
existují dezinformace ohledně země nebo 
jen kolem měnícího se podnikatelského 
prostředí?
Snad už moc ne. Pořád jsou však někteří 

„Vyznávám zásadu – 
nahrát člověku v tom, 
v čem je silný. tudíž 
vytvořit situaci tak, aby 
působila na jeho silné 
stránky.“
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„myslím si, že ženy 
v české republice 
nejsou zrovna 
moc propagovány, 
zviditelňovány – nejsou 
totiž tak asertivní.“
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Paní Magdalena Souček je veskrze 
pragmatický člověk, který o svých 
iluzích nemluví a nesplněné sny 
veřejně nevyzrazuje. Zabrousit 
do oblasti, která má k pragmatismu 
daleko jako americká žvýkačka 
na české pulty před emigrací paní 
Magdaleny, bylo skoro až riskantní: 
„Na to já moc nejsem, ale schválně, 
říkejte… Ale i to nepříjemné.“
Podle čínského znamení je paní 
Souček buvol, který je údajně 
silný, hrdý i rezervovaný, umí tvrdě 
pracovat, je originální, výmluvný, 
trpělivý, přísný, rozvážný, žárlivý 
i srdečný. Rozčílí se málokdy, ale 
pokud se tak stane...
A podle znamení zvěrokruhu je 
Magdalena Souček ve znamení 
Vah, což je nejspolečenštější 
znamení, lidé v něm narozeni se 
vyznačují příjemným vystupováním, 
jsou to velcí diplomaté a mistři 
společenské konverzace, ale 
také kompromisu. Jejich hlavním 
úkolem je naučit se hrát na klid. 
Váhy zůstávají nestranné, vyhýbají 
se extrémům. Jsou to chytří 
stratégové, kteří počítají i s kroky 
ostatních. 
Paní Souček se při čtení těchto 
„charakteristik“ vyloženě bavila, 
občas pronesla: „To není zase 
tak úplně špatné,“ nebo „No 
to je docela zábavné,“ jednou 
dokonce „To je opravdu zajímavé“. 
Zejména když jsem uvedla 
seznam známých Vah: „Příjemná 
společnost, většiny z nich si 
vážím.“ Při výčtu jmen mužů ji 
nejvíce pobavilo to páté: Václav 
Havel, B. Springsteen, Michael 
Douglas, M. Mastroanni, Miloš 
Zeman („Na něj také sedí uvedené 
charakteristika?“), M. Ghándhí, 
Sting, Vl. Menšík, John Lennon, 
Verdi, Pavarotti, van Damme, 
Alfred Nobel. Ženy: M. Navrátilová, 
C. Deneuvevová, B. Bardotová, 
S. Williams, G. Paltrow – a Hillary 
Clinton…

A CO NA TO HVěZDY?

roZhoVor

překvapeni, jak vysoká je tady životní úroveň, 
a ještě stále se zaměňuje Slovensko se 
Slovinskem, Austria s Austrálií a často je 
Česko Československem. Ale ti, co to myslí 
opravdu vážně, už jsou připraveni.

hodně na vás záleží, jakou má česká 
republika pověst „venku“. tudíž, prosím, 
jakou? 
Někdo řekne: v České republice je to úžas
né. Někdo: Česká republika? Tam mě okradli 
v taxíku. Někdo pronese: je daleko, jiný si 
vybaví, že je tam levná pracovní síla, což už 
dneska neplatí. Nedovolila bych si zevšeo
becňovat.

Stále nás reprezentují „stará známá 
jména“ jako havel, Lendl, Forman, jágr?
Ano, ta jména stále platí, přitahují. V odbor
ných kruzích jsou pak, pochopitelně, známá 
jména Čechů z určité oblasti. Vše je otázka 
medializace a popularizace. 

americká obchodní komora přišla 
s nápadem založit něco jako asociaci 
zahraničních obchodních komor půso-
bících v české republice. Cílem by bylo 
obnažit největší naše slabiny a pomoci 
je odstranit. V jaké je „asociování“ fázi?
Rádi bychom zjistili, jak si Česká republika 
vede v konkurenci s ostatními evropskými 
zeměmi a jaké jsou priority pro zlepšení hos
podářské politiky. Proces zakládání pokra
čuje, snažíme se vybrat oblasti a problémy, 
které nás zajímají či trápí společně, které 
ovlivňují nás všechny. Volná spolupráce už 
úspěšně probíhá, doufám, že k samotnému 
založení dojde v nejbližší době.

NEjSEm FEmINIStka
Nevím, do jaké míry berete otázky 
„kdyby“, nicméně to zkusím: kdybyste 
neemigrovala, čím byste dneska byla? 
Lékařkou. Pediatrem. V Praze jsem začala 
studovat medicínu, ale po emigraci už jsem 
se k ní nevrátila. 

kdyby měla Nejvýznamnější žena české-
ho byznysu přiznat svůj první výdělek – 
co by se jí vybavilo? 
Kdysi dávno, ještě jako žákyně základ
ní školy, jsem prodávala s kamarádkou 
hračky v pražské Stromovce. Prostě 
jsme doma nějaké sebraly – ale vůbec si 
nepamatuji, zda jsme něco prodaly. První 
brigáda? Celé léto v Motole na oddělení 
nedonošených dětí. Zřejmě ještě před ná
stupem na medicínu. Pamatuji si, že jsme 
začínali brzo, snad v sedm, vstávat jsem 
musela o hodně dřív, pak jsem se vracela 
asi ve dvě, totálně unavená. Z toho dne 
jsem neměla vůbec nic. Z celé brigády si 
pamatuji právě toto. Vůbec jsem nechá

pala, jak lze takto brzo vstávat a pak ještě 
zbytek dne fungovat. 

kdybyste mohla, prosím, přiblížit, jak se 
může stát, že právě vy se prý věnujete 
pěstování vína…
 To je rodinná záležitost. Babička pochází 
z Moravy, je jí mimochodem už 95 let a jejím 
koníčkem bylo pěstovat! Bylo mi osm, když 
jsme si pořídili vinohrad ve Štětí. A tam lze 
pokračovat v rodinné tradici, ale přiznávám, 
že letos jsem tu tradici moc nepodpořila. 
Dělat víno přímo z hroznů neumím, ale jinak 
mě práce na vinohradu opravdu baví. Je to 
dřina, která pak přináší radost.

žijete sice opět v čechách už od roku 
1990, co z toho, co nás zaskočí, vás nechá-
vá po amerických zkušenostech v klidu?
To byste se mě musela ptát konkrétně.

tak třeba poplatky u lékaře?
Tak ty mě nechávají zcela v klidu, to je 
normální…

Výrazně nižší stupeň feminizace?
Já nejsem feministka – jsem ráda, že to tady 
není, jsem ráda, když dostávám od mužů 
květiny, když mi otevřou dveře, když mi 
pomohou do kabátu…

Dovolím si konstatovat, že jste ve věku 
zralé ženy. Svoji práci zvládáte výtečně, 
nicméně, nebo právě proto, máte dosta-
tek energie, ale hlavně chuti pokračovat 
v nastoupené cestě? Nebo vás někdy 
napadne: Chci radikální změnu?
Ne, nechci. Ráda bych si uspořádala věci 
kolem lépe, měla trochu více volného času. 
Lhala bych, kdybych řekla, že jsem nebyla ni
kdy z práce otrávená, že mám neustále hodně 
energie. Umím relaxovat, odejít z práce, užít si 
dovolenou. Mně stačí tři dny – vypnu totiž oka
mžitě. Ani nepotřebuji taková opatření, že bych 
večer nebrala telefon. Jsou prostě věci osobní, 
které se musí vyřešit přes den a taktéž věci pra
covní, které večer či v noci. Už i kvůli časovému 
posunu vzhledem k Americe… Mobil mám sice 
jenom jeden – ale nikdy ho nevypínám.

Andrea Žbodáková

ZáSah Na komoru

Že by žena měla menší plat proto, že je „jen“ ženou 
je idiocie minulosti a v moderní nebo spíš civilizova
né společnosti je to jev nepřijatelný. Že u nás pořád 
tento jev existuje, je ostudou signalizující jistou míru 
zaostalosti.Boj za rovné příležitosti ale končí, při
znejme si, milé dámy, u skutečnosti, že ne všechny 
ženy se líbí mužům stejně. A muž je pro ženu jed
nou z nejdůležitějších životních příležitostí. Nemyslím 
samozřejmě hmotně, ale z hlediska vzájemné lásky, 
životního naplnění a samozřejmě – štěstí.
Právě s ohledem na skutečnost, že jsou typy žen, 
které u mužů vyvolávají hromadné toužebné bučení, 
a jiné, které takové pozdvižení nevyvolávají, je třeba 
se vyrovnat s faktem, že totální „rovnosti příležitostí“ 
nelze dosáhnout ani očekávat, protože ženy nejsou 
(a doufejme, že nikdy nebudou) ve svém vzhledu 
unifikovány. Přitom i tady platí, že podstata toho, 
co se mužům na ženách líbí, je někdy velmi 
primitivní, ale nedá se s tím nic dělat, protože muž 
(ale ani žena) se svých pudů nezbaví. Ženy proti 
tomuto druhu diskriminace možná bojují záměrně 
šířenými pověstmi o tom, že pěkné ženy jsou 
hloupé, nehodí se do domácnosti, jsou často ne
věrné a marnivé. Přes všechnu šířenou propagan
du je to mužům jedno, bučí po nich jako jednotné 
stádo, hnáni svými pudy. 

To jen, že rovné příležitosti žen mají své meze, dané 
přírodou, možná právě v oblasti, kde by je muži rádi 
a ochotně akceptovali. Kolik ošklivých žen jste viděli 
řídit luxusní vůz? Když je ale žena nespravedlivě 
podceňována v zaměstnání, má vždy větší příležitost 
na rovnou příležitost v podnikání. Poznal jsem už 
dost podnikatelek, jejichž osobní charisma připo
mínalo vichr nejsilnější kategorie. Jeli navíc taková 
žena ještě nadprůměrně pohledná, válcuje konku
renční prostředí snadno a zcela nevybíravě. Navíc 
jistá exaktnost uvažování takového typu podnikatel
ky umí zahrnout do svého projektu právě i fakt vědo
mosti si svého půvabu a jeho destrukčního efektu 
na případné zesláblé muže působící v konkurenci. 
Je zajímavé, že muži v takovém případě o „rovných 
příležitostech“ nemluví, většinou jen s pochopením 
a uznale vzdychají nad skutečností, že přírodním 
živlům konkurovat nelze. Poznal jsem řadu žen 
na postech šéfů či vedoucích, jejichž pevnost vyza
řovala takovou míru oddané brutality k pracovním 
výsledkům, že leckterý muž by se to od nich mohl 
učit. Ženy jsou často ve své práci nejméně o třídu 
lepší než muži. Možná i díky jejich větší dispozici 
umět se oddat čemukoli, včetně práce. Muž často 
dře jen proto, aby se vlastně zalíbil ženám. Žena 
má takovou motivaci, myslím, zřídka. Chce být jen 

ve svém oboru, funkci, povolání, službě, 
poslání víc než dobrá. A vůbec jí přitom 
nevadí, že ji za to muži nenávidí. Často ji 
to naopak posiluje.
Myslel jsem na „rovné příležitosti“, když 
jsem byl na slavnostním představování 
nových modelů jedné luxusní automobi
lové značky. Hemžilo se to tam nezvykle 
nevyrovnanými dvojicemi: málokde 
jsem viděl tolik párů starších mužů 
a nepoměrně mladších žen. Do nových 
modelů aut si ale s vervou sedaly mladé 
dívky, vrtěly volantem, testovaly sezení, 
stahování a zatažení střechy rychlých ka
brioletů. Vedle aut postávaly připlešatělé 
mužské peněženky a většina z nich mru
čela něco ve smyslu: „Jak ti to, pusinko, 
vyhovuje? No zkus si když tak ještě to 
géelesko..“ Holky přeskakovaly z vozu 
do vozu a peněženkám se po chvilce 
na pleši objevily první krůpěje potu. Až 
po chvíli motoristická zlatovláska uvízla 
v některém modelu definitivně a v jejích 
očích bylo patrné, že po mrkací panen
ce, kterou třímala v ruce ještě před pár 
lety, konečně našla zaslíbenou hračku. 
To byl signál pro mírně unavenou prkeni
ci s naditou jednou zadní kapsou kalhot, 
aby se odebrala za majitelem obchodu 
k jednání. Některé trochu kulhaly.
Rovnost příležitostí končí tam, kde ji 
tradičně rozmetá příroda. Mohli by
chom se ptát, my muži, jakým právem 
jsme navždy odsouzeni k tomu, že 
něco podobného ve většině nikdy 
nemůžeme zažít? Málokdo z nás se 
ve svém mládí může vřítit do života 
s tak drahou elegancí jen proto, že 
má vlasy až na záda a pohledný nosík 
přesně tam, kde ho má mít? Tady je, 
aspoň pro mne, zakopán pes smíření 
a pochopení. Rovnost příležitostí má 
svá pevná ohraničení. V podstatě je 
velmi úzká a její řešení velmi jedno
duché. Ženy mají být na stejných 
funkcích stejně odměňovány jako 
muži. Je myslím nezvratitelné, že tomu 
tak za čas bude. 
Pokud jsem tímto textem kterou
koli krásnou ženu pobouřil, pak se 
omlouvám, nemyslel jsem to tak, jen 
jsem se unáhlil, občas takhle bezhlavě 
plkám, možná by bylo lepší se sejít 
osobně, abych vám to mohl všechno 
vysvětlit. Ne, opravdu, to by mě mrze
lo, myslel jsem to původně vlastně 
jako milostný dopis…

SVĚt poDLE krauSE

Chtěl jsem  
napsat milostný 
dopis…

boj za rovné příležitosti končí, přiznejme si, milé dámy, 
u skutečnosti, že ne všechny ženy se líbí mužům stejně
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„Dnešní generace chce 
pořád postupovat dál 
a jinam, hledat další 
příležitosti. Firemní 
věrnost není v módě, 
nicméně já nemohu 
popřít sebe sama.“
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Stav, který panuje v podnikání bezpečnostních 
služeb u nás, nemá nikde v Evropě obdoby. Díky 
chybějící legislativě si u nás může založit bezpeč
nostní agenturu každý – třeba i bývalý zločinec. 
Zaměstnat může rovněž každého, klidně s krimi
nální minulostí. Stovky pokoutních firem deformují 
trh, srážejí ceny, okrádají stát na daních. Velmi 
špatná je také situace ve strategickém odvětví 
tzv. cashových služeb, tedy převozu a počítání 
peněz. Privátní bezpečnostní agentury operují 
s biliony korun ročně a zajišťují tak finanční oběh 
ve státě. Přitom se však musejí potýkat s řadou 
problémů, jako jsou legislativní překážky, zvyšo
vání agresivity útočníků a tlak velkých finančních 
ústavů na nízkou cenu.

Vítejte v české džungli
PhDr. Michal Danišovič spolu s partnerem před 
rokem provedli fúzi svých bezpečnostních 
agentur FAS a Zenit. Vznikla tak středně velká 
společnost Zenit, s. r. o. „Přineslo to výhodu 
oběma, snížili jsme náklady na administrativu.“ 
Navíc tak rozšířili portfolio služeb a zajistili si větší 
konkurenceschopnost v džungli, kterou před
stavuje český trh bezpečnostních služeb. Přesto 
neustále narážejí na problémy. „Uvedu konkrétní 
příklad: Zúčastnili jsme se výběrového řízení 

na ostrahu jednoho z pražských parků. Nabídli 
jsme co možná nejnižší cenu, protože jsme vědě
li, že je to rozhodující faktor. Ale vyhrála jiná firma, 
která nabídla ještě nižší cenu. Takovou, ze které 
nemůže pokrýt ani zákonnou minimální mzdu. 
Proto jsme se odvolali… Podle smlouvy měli být 
v sadech dva pracovníci, ale zjistili jsme, že vítěz 
konkurzu tam má pouze jednoho, který dostává 
i plat druhého, fiktivního pracovníka,“ prozrazuje 
dr. Danišovič. Jak se od podnikatelů dovídáme, 
je to běžná praxe. „Taková výběrová řízení raději 
ani nevyhrát,“ připojuje se Zdeněk Kučera z firmy 
RAAN. „Spíše nabídnu vyšší cenu, za kterou vím, 
že zaplatím kvalitní pracovníky, než abych potom 
verboval hlídače mezi bezdomovci, jako to dělají 
mnozí takzvaní podnikatelé.“

koncese pro každého
„Podle kvalifikovaných odhadů je kapacita české
ho trhu, pokud jde o zisky bezpečnostních agen
tur, 28 miliard korun ročně. Zatím však dosahu
jeme jen 18 až 20 miliard,“ říká PaedDr. František 
Novák, akademický pracovník Katedry bezpeč
nostních služeb na Policejní akademii ČR, autor 
několika publikací o privátních bezpečnostních 
agenturách. „Vinu za to nese špatné konku
renční prostředí. Na trhu je spousta firem, které 
pracují za dumpingové ceny. Nabízejí mizernou 
kvalitu, protože pro ně neexistují žádné normy.“ 
Zatímco všude na světě upravují fungování firem 
zákony, u nás nikoliv. „Jsou tu pouze tři zmínky 
v zákoně o živnostenském podnikání,“ pokračuje 
dr. Novák. „V České republice jsou udělovány 
na tento druh podnikání koncese. Existují tři typy: 
pro zajišťování ostrahy majetku a osob, poskyto
vání technických služeb k ochraně a pro služby 
soukromých detektivů.“ Koncesi může získat 
prakticky každý, a tak nepřekvapí, že je u nás 
evidováno neuvěřitelných 5300 bezpečnostních 
firem. „Z tohoto počtu je aktivních asi 1400 sub
jektů. V žádné jiné zemi jich tolik nenajdete. Toto 
množství představuje asi 60 – 65 tisíc pracovníků. 
A k tomu připočtěte ještě další desítky tisíc těch, 
kteří pracují v takzvané vlastní ochraně. Rovněž 
český fenomén,“ vysvětluje František Novák. 
„V praxi to znamená, že ředitel řekne: ,Pane 
Vomáčko, budete to tady hlídat‘. Přitom všude 

v Evropě vlastní ochrana funguje ve stejném 
režimu jako privátní bezpečnostní služby. Pouze 
u nás tak dochází k poškozování trhu.“

pod svícnem tma
O tom, že mají bezpečnostní agentury v ČR 
tvrdý chleba, vypráví prezident Českého klubu 
bezpečnostních služeb, manažer firmy b.i.g. 
FM service Mgr. Vladimír Rambousek. „U nás je 

základní problém v tom, že je to podnikání s níz
kou marží. Klienti za hodinu ostrahy platí od 85 
do 150 korun, přičemž těch sto padesát je jen 
málokdy. Většinou se plat pohybuje kolem stovky. 
Když vezmete, že firmy běžně podnikají s 15 – 
20procentní marží, pak vám vyjde, kolik můžete 
dát na mzdy…,“ vypočítává V. Rambousek. „Už 
několik let jsme v situaci, kdy mzda, kterou platí 
bezpečnostní služby, koreluje s minimální mzdou. 
A to je začarovaný kruh, protože za málo peněz 
neseženete ty nejlepší lidi a pak neposkytujete ty 
nejlepší služby a klient vám nepřidá. A tak pořád 
dokola.“ Pracovníci Katedry bezpečnostních 
služeb ve spolupráci s různými profesními organi
zacemi spočítali, že za obyčejné fyzické střežení 
by cena neměla být nižší než 118 korun. „Tolik by 
se mělo fakturovat, aby se docílilo minimálního 
zisku a aby se zaplatil zaměstnanec na úrovni 
minimální mzdy,“ vysvětluje dr. Novák z Policejní 
akademie ČR. 
V rámci nekalého soutěžení však různé pseudo
agentury platí mnohem méně. A to přímo „pod 
svícnem“. Jak nám sdělil nejmenovaný zdroj, 
samotné ministerstvo průmyslu a obchodu, pod 
které podnikání bezpečnostních agentur skrze 
živnostenské úřady spadá, platí za ostrahu svých 
objektů devadesát pět korun na hodinu…

recidivisté v uniformách
„Existují firmy, jejichž majitelé, aby maximálně 
snížili náklady, úřadují z auta, mají jen aktovku 
a zaměstnance vyplácejí na ruku. Jiné neplatí 
zdravotní a sociální pojištění. Aby se trh očistil 
od početných pseudoagentur, je třeba zpřísnit 
vstupní podmínky,“ říká V. Rambousek. 
Který zahraniční model je dobrý? „V Německu 
musejí všichni lidé z privátního bezpečnostního 
sektoru složit speciální zkoušku. V komisi kromě 
školitele a policisty sedí také zástupce německé 
hospodářské komory, protože tři čtvrtiny klientů 
bezpečnostních služeb jsou podnikatelé a živ
nostníci a těm jde pochopitelně o vysokou kvalitu 
služeb.“ Na Slovensku musejí zájemci o licenci 
pro podnikání v oboru absolvovat speciální 
kurz. Zatímco v ČR stačí pro práci v uniformě 
pouze výpis z trestního rejstříku, slovenské úřady 
vyžadují opis. „Výpis představuje jen neúplnou 

informaci,“ vysvětluje V. Rambousek „Neobsa
huje záznam, pokud byl člověk vyšetřován a nic 
mu nebylo dokázáno, chybí údaje o trestech, 
které se z výpisu po čase vymazávají, také tresty 
do amnestií. Když tyto informace nejsou u zed
níka, tolik to nevadí. Ale pokud chybí u člověka, 
který převáží miliony, je to problém. Personalisté 
však za nic nemohou. Podle českého zákoní
ku práce platí pro člověka, který má pracovat 

ChaoS. NuLoVá 
LEgISLatIVNí 
opora, NíZké 
maržE, NEkaLá 
koNkurENCE. 
tak LZE StručNĚ 
CharaktErIZoVat 
trh bEZpEčNoSt- 
NíCh SLužEb 
V čESké 
rEpubLICE. 
SItuaCE jE 
aLarmujíCí, 
protožE jDE 
o mImořáDNĚ 
CItLIVý SEktor, 
přESahujíCí 
hraNICE 
kLaSICkého 
byZNySu. 

privátní bezpečnostní agentury operují s bilio-
ny ročně a zajišťují tak finanční oběh ve státě

bezpečnostní 
služby 
v nebezpečí?
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v cukrárně a pro člověka, který má vozit peníze, 
stejná pravidla.“ 
PaedDr. František Novák k tomu dodává: „Slo
vensko je o hodně před námi. Z hlediska právní 
úpravy má nejpřísnější evropský zákon a já bych 
řekl – nejkvalitnější. Je to zákon, který jsme 
rozpracovali se slovenskými kolegy ještě během 
existence federálního ministerstva vnitra. Slováci 
ho v roce 1997 přijali, kdežto u nás rozdílem 
jednoho hlasu v parlamentu neprošel. V roce 
2005 navíc přijali řadu zpřísnění. Zaměstnanci 
slovenských agentur dnes mohou zakročit proti 
pachatelům přestupků, čeští bezpečnostní 
pracovníci je podle naší právní úpravy nesmějí 
omezit na svobodě.“ 

Levněji než taxi...
Mezi manažery bezpečnostních firem se šíří 
informace, že bude muset přijít ještě větší kauza 
než ta z loňského prosince s více než půlmili
ardovou ztrátou, aby byl konečně přijat zákon 
o bezpečnostních službách. Čekají zákonodárci, 
až budou umírat lidé? Největším rizikům jsou 
vystaveni zaměstnanci, kteří převážejí peníze 
a cennosti. Navštívili jsme proto ředitele jedné 
z největších a nejstarších českých bezpeč
nostních služeb, která se zabývá mimo jiné 
i převozem peněz. Společnost Fenix vznikla 
v roce 1990. Zajišťuje komplexní služby, pů
sobí také na Slovensku a spolu s group4 jsou 
jedinými zástupci cashových služeb v České 
republice. „Většinu oběživa ve státě, všechny 
peníze, včetně těch, které vybíráte z bankomatu, 
převážejí pouhé dvě společnosti,“ vysvětluje 
předseda představenstva Michal Bavšenkov. 
„Ročně odvezeme bilion korun. Jen v ČR máme 
v provozu nepřetržitě dvěstěpadesát vozů.“ 
Dříve na tomto trhu fungovali ještě dva významní 
hráči – německý Heros a americký Brinks C. L. 
Německá firma však zkrachovala vinou vlastní 
dumpingové politiky a Brinks, nejstarší bezpeč
nostní agentura světa, byla prodána. Jakmile 
se po mimořádné interní události u g4S, jejíž 
odhad je 560 až 640 milionů, objevila neoficiální 
prohlášení, že se firma z českého trhu stáhne 
také, vznikla značná panika u klientů. „Když byla 
později tato prohlášení dementována, všichni 
jsme si oddechli. I když jde o konkurenci,“ vyprá
ví Michal Bavšenkov. „Pro trh cashových služeb 
by to byl další nepříjemný šok. Nicméně fakt, že 
se spekulovalo o odchodu další firmy, vypo
vídá o tom, jak špatná situace na tomto trhu 
panuje. Trh je poškozen neexistující legislativou 
a zejména neodůvodněnou nízkou cenou. Jako 
klient najímáte posádky, vyzbrojené, vyškolené, 
riskující denně život, v plné výstroji a v pancéřo
vaném voze, a jako podnikatel přitom v přepoč
tu dostanete méně korun na kilometr, než stojí 
taxík v Praze!“ Podle manažera cenu výrazně 
určují dominantní banky. „Nízké ceny však 
ohrožují banky samotné,“ pokračuje Bavšenkov. 
„Když zkrachoval německý gigant Heros, zů
stalo po něm přes půl miliardy eur pohledávek, 

jeden z klientů pak údajně přišel o 300 milionů 
eur. Laik mávne rukou: ,vždyť je to pojištěné‘, 
ovšem taková pojistka je extrémně drahá. Spolu 
s možnou účastí jde o desítky milionů. Ani ta 
největší nadnárodní organizace nemůže pokrýt 
absolutně všechna rizika. řada klientů tedy pro 
porovnání ceny, kvality, ale i pro snížení rizika 
chytře využívá služeb obou dodavatelů.“

miliarda pro mafie
„V západní Evropě je situace mnohem ostřejší, 

běžně tam operují mafie a gangy například 
z Balkánu, zatímco u nás jsou pachateli této 
trestné činnosti zatím výhradně Češi nebo 
Slováci. Až však přijmeme euro, tento druh 
kriminality půjde rapidně nahoru. Už dnes ale 
počet přepadení neustále roste,“ pokračuje M. 
Bavšenkov. „V roce 2000 bylo v Čechách pět 
– šest přepadení za rok, v loňském roce to bylo 
kolem pětařiceti externích útoků.“ Podle statistik 
ministerstva vnitra klesá počet přepadení bank, 
zato přibývá peněz ukradených z bankomatů 
a při převozech. „Za posledních dvanáct měsíců 
takto zmizelo hodně přes miliardu korun. Ty 
peníze získal organizovaný zločin a zpětně je 
do organizovaného zločinu vloží. Stát ale riziko 
nevnímá a miliardovou investici do organizova
ného zločinu neřeší. Přitom nutně potřebujeme 
zákon o bezpečnostních službách. Kvůli špatné 
legislativě není možná prověrka zaměstnanců, 
ani viditelné a tedy bezpečnější nošení zbraní 
alespoň u přepravy peněz, jak je to možné 
v zahraničí. Naše vozy například v některých 
městech nepustí na pěší zónu, a tak čelíme 
postihům. Denně riskujeme životy našich za
městnanců. Jako bývalý důstojník policie vím, že 
se po soukromých bezpečnostních pracovnících 
střílí mnohem častěji než po policistech.“ 
Manažer Fenixu, který v oboru působí patnáct 
let a má zkušenosti z mnoha států světa, srov

nává: „V mnoha zemích, včetně Maďarska nebo 
Polska, se mzdy zaměstnanců přepravy cenin 
dají vyjádřit nějakým násobkem průměrné mzdy, 
od 1,4násobku po více než dvojnásobek. Což 
zdaleka neplatí pro Českou republiku.“

jako houby po dešti
Jestlipak bezpečnostní agentury za své zájmy 
lobují? „Nejsou to jen naše zájmy, ale především 
zájmy státu,“ vysvětluje Michal Bavšenkov. „Vždyť 
vinou neexistence zákona stát podle odhadů 

Komory podniků komerční bezpečnosti ČR 
ročně přijde o miliardy korun na daních, o které 
jej připraví podvodné agentury. Stát si navíc 
neuvědomuje, že soukromý bezpečnostní sektor 
funguje jako určitá sociální pojistka, dává práci 
šedesáti až sedmdesáti tisícům lidí, ze kterých 
mnozí jsou jinde téměř nezaměstnatelní. Bez
pečnostní služby je zaškolí, zaměstnají, a tak řeší 
nemalý sociální problém. Co se týká lobování, 
bohužel máme ztíženou pozici, protože nemáme 
jedinou dominantní profesní organizaci. Zatímco 
třeba na Slovensku je jedna asociace, v České 
republice je asi osmnáct sdružení, asociací, klubů 
či unií. Za relevantní přitom pokládáme jen čtyři 
z nich. Potíž je v tom, že ostatní tato sdružení 
jsou samoúčelová a nevykazují žádné skutečné 
aktivity. Jsou zakládána jako houby po dešti, aby 
si ředitelé malých agentur mohli dát na vizitku 
například „prezident té a té asociace bezpečnost
ních služeb“, nebo ředitel, tajemník a dokonce 
i guvernér... Je to kvůli image před zákazníky. 
Ovšem situaci to nesmírně zhoršuje – jednámeli 
s ministerstvy, ptají se nás: Kolik vás vůbec je? 
Snažíme se o konsolidaci, poslední takový pokus 
učinila Asociace grémium alarm. Osobně bych 
byl pro sloučení a ideálně pro povinné členství,“ 
vysvětluje M. Bavšenkov, který sám pracuje v Ko
moře podniků komerční bezpečnosti ČR. 

Vize budoucnosti
Firmy, které to myslí s podnikáním v bezpeč

nostním sektoru vážně, bojují s nekalou soutěží 
a cenovými válkami snahou o komplexnost 
svých služeb. „Agentury stále více nabízejí facility 
management, například úklid objektu, který 
hlídají, zajišťování jeho provozu, údržbu. Navíc 
dodávají kamerové systémy – trend je v techni
ce. Právě v moderních technologiích je Česká 
republika dost vepředu,“ říká V. Rambousek. 
Dr. Danišovič z firmy Zenit dodává: „K ostraze 
navíc provozujeme detektivní služby. I když jde 
spíše o doplňkovou záležitost, posiluje naši 

komplexnost a vylepšuje image firmy. Rovněž za
jišťujeme projektové práce menších staveb.“ Další 
cestou je outsourcování služeb, které na privátní 
agentury deleguje stát. Například ve Velké Británii 
soukromníci eskortují vězně či zajišťují ochranu 
letišť. I v ostatních vyspělých zemích soukromé 
bezpečnostní agentury stále více spolupracují 
s veřejnými. „Už v roce 1987 bylo formulované 
doporučení Rady Evropy o předcházení zločin
nosti. Jeho autoři se plně staví pro rozvoj privát
ního bezpečnostního sektoru, doporučují ho jako 
významný a volají po spolupráci,“ cituje ze svého 
článku František Novák z Katedry bezpečnost
ních služeb. „Například nedávno v Novém Jižním 
Walesu, nejvyspělejším státě Australského svazu, 
propustili policejního prezidenta, porotože nedos
tatečně komunikoval s privátními bezpečnostními 
službami. To u nás by museli všichni policejní 
prezidenti vyletět,“ směje se Novák. Potom zváž
ní: „Zastávám názor, že i u nás by v oblasti veřej
ného pořádku měl soukromý sektor – podobně 
jako v cizině – mít slovo. Za veřejný pořádek má 
pochopitelně odpovídat policie, ale uvědomme si, 
že dochází k obrovským majetkovým změnám. 
Dnes se i u nás šíří pojem „veřejností užívaný 
soukromý majetek“. V Čechách jsou to ob
chodní zóny, v cizině i přístavy a letiště a tam se 
na veřejném pořádku musí podílet privátní a státní 
bezpečnost společně. Otevřou se nové perspek
tivy i pro české bezpečnostní agentury?

Mikuláš Černý

ZjIStĚtE SI ZákLaDNí Fakta

1.
 Jak dlouho firma na trhu působí. Čím déle, tím 
lépe. (Zjistíte v obchodním rejstříku, databázi 
ARES či na webu firmy.)

2.
 Vlastnická struktura. V kolika jiných firmách, 
v jakých oborech a na jakých pozicích se 
„objevují“ statutární zástupci? Předchozí podniky 
v likvidaci, účast ve větším množství společností 
s obdobným druhem podnikání není dobrou 
vizitkou. (OR, databáze ARES, web firmy).

3.
 Aktuální finanční zdraví. (OR, registr dlužníků, 
seznam prověřených firem Národního 
bezpečnostního úřadu na www.nbu.cz)

4.
 Návrh smlouvy. Posuzujete obsahovou stránku, 
ale i formální. Špatné grafické zpracování, 
nekvalitní papír a tisk, pravopisné chyby hlásí 
stop!

5.
Nabízená cena. Šetřit se nevyplatí – i pracovník 
ostrahy se podílí na vytváření pozitivního image 
vaší firmy – unavený a neupravený ji nevylepší... 
Navíc málo placení pracovníci mají vysokou 
fluktuaci, která výrazně snižuje kvalitu služby. 
Následné škody na majetku, které levná BS 
„neuhlídá“, jsou často vyšší než investice 
do kvalitnější služby.

JAK VYBRAT KVALITNí 
BEZPEČNOSTNí SLUŽBU?

ZáKON  
V NEDOHLEDNU?

>>

6.
Infrastruktura pro zajištění zakázky. Kvalitní BS 
musí mít zajištěnu odpovídající organizační, 
personální a technickou podporu. Na vše se 
dopodrobna vyptejte. Získáteli dojem, že 
zástupce firmy „mlží“, hledejte jinde.

7.
Pojištění. O způsobu likvidace se domlouvejte 
při uzavírání smlouvy!

8.
Komplexnost nabízených služeb. Důvod: 
jednodušší komunikace a úspora nákladů 
na pracovní sílu. Široká nabídka služeb je 
přitom spolehlivou známkou kvality.

9.
Členství v profesních organizacích. Pomocné 
kritérium. Za členství v některé z relevantních 
organizací je možno připsat body (www.ckbs.
cz, www.kpkbcr.cz, www.gremiumalarm.cz, 
www.asbs.cz)

10.
Reference. Nejvyšší kritérium kvality – 
spokojený zákazník. Doporučujeme zákazníky 
ze seznamu referencí kontaktovat a vše ověřit.

>>

Legislativní úpravu podnikání soukromých 
bezpečnostních služeb odpovědné 
orgány nepřipravují. Mluvčí Ministerstva 
vnitra ČR Vladimír řepka nám sdělil: 
„Pod ministerstvo vnitra bezpečnostní 
agentury nespadají. Zákon na toto téma 
nechystáme. Bezpečnostní agentury jsou 
živnost, spadají tedy pod Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR.“ Zeptali jsme se 
tedy na ministerstvu průmyslu a obchodu. 
Mluvčí Tomáš Bartovský: „Bezpečnostní 
agenda spadá do rezortu ministerstva 
vnitra. Ministerstva průmyslu a obchodu 
se týká činnost bezpečnostních agentur 
jen okrajově, protože živnostenský zákon, 
který má ministerstvo v gesci, řadí ostrahu 
osob a majetku mezi koncesované živnosti. 
Jako orgán, který se vyslovuje k žádosti 
o udělení koncese, je v živnostenském 
zákoně ostatně také uvedeno ministerstvo 
vnitra. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
se tudíž nechystá předložit zákon 
o bezpečnostních agenturách, protože se 
jej tato problematika věcně netýká.“

„jako bývalý důstoj-
ník policie vím, že se 
po pracovnících sou-
kromých agentur střílí 
mnohem častěji, než 
po policistech.“

oChraNa majEtku
oChraNa majEtku
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objevte svého 
časožrouta...

určItĚ to ZNátE – VEčEr, kDyž SI říkátE, 
Co VšEChNo muSítE Zítra ZaříDIt, SE Vám 
ZDá, žE DNES jStE S VypĚtím VšECh SIL 
StIhLI SotVa třEtINu toho, Co jStE SI 
přEDSEVZaLI VčEra. jak jE to možNé? 
přECEňujEtE SVé SíLy a kLaDEtE 
Na SEbE příLIš mNoho SLožItýCh 
ÚkoLů? možNá. aLE mNohEm čaStĚjI 
jSou Na VINĚ „čaSožroutI“.

tImE maNagEmENt

Pravda je, že až 80 % svého času strávíme 
neefektivně. V minulém článku jsme si řekli, 
že nejdůležitějším základním kamenem time 
managementu je stanovení priorit. Aby nás ale 
naše priority ještě více nestresovaly zjištěním, 
jak zoufale málo se jim můžeme věnovat, 
pokusíme se nejprve zjistit, kolik toho času 
vlastně máme.

Dva rozšířené mýty
Ohledně práce s časem panují dva rozšířené 
mýty, které nám znemožňují, abychom většinu 
událostí a priorit v našem životě efektivně 
zpracovali. 
Mýtus první: „Někdy v budoucnu budu mít více 
času.“ Udělám to zítra, za týden, za měsíc, 
o prázdninách nebo v důchodu. 
Druhý omyl, kterým se obelháváme, je 
přesvědčení, že „čas mohu nějakým způ
sobem ušetřit“. Ve skutečnosti máme právě 
teď, v tuto chvíli a dnes všechen čas, který je 
k dispozici. A navíc máme přesně tolik času, 
jako všichni ostatní – 24 hodin, nebo chceteli, 
1440 minut či 86 400 vteřin. Ani víc, ani méně 
a nic z toho si nemůžete odložit a schovat 
na příští den, týden, rok nebo do důchodu.
Abychom tedy zjistili, kde nám cenné okam
žiky našeho života mizí, udělejme si nejprve 
„časovou inventuru“ pomocí tzv. časových 
snímků. Princip je velmi jednoduchý: Po dobu 
jednoho týdne v průběhu dne sledujte, co 
konkrétně v daném okamžiku děláte. Vytvořte 
si tabulku, jejíž levý sloupec bude vyhra
zen hodinám a šest dalších sloupců bude 
odstupňováno po deseti minutách. Používejte 

zkratky, značky a symboly, abyste v další de
sáté minutě nezapisovali, že jste dělali časový 
snímek předchozích deseti minut.
Aby bylo cvičení co nejefektivnější, je potře
ba dodržovat pevně dané intervaly. Pomůže 
třeba mobilní telefon – když uslyšíte každých 
10 minut pípání, zapište si, co právě děláte. 
V jedné nejmenované konzultantské společ
nosti pracovníkům každých 15 minut vyskaku
je na počítači hláška „Co právě děláš?“ a oni 
musí vyplnit svoji činnost, případně Job num
ber, tzn. číslo zakázky, které se právě věnují.

Nepodvádět sami sebe
Ještě upozornění: naopak to nefunguje! Pokud 
si při obědě budete vzpomínat, co všechno 
a jak dlouho jste dělali dopoledne a večer 
si zhodnotíte odpoledne, je to k ničemu. 
Takhle své „časožrouty“ nikdy neobjevíte. 
A to nejdůležitější – toto cvičení děláte jen 
a jen pro sebe. Proto nepodvádějte a nepište 
do přehledu nepravdy. Ochuzujete jedině sebe 
– nikdo se vám nebude smát, když zjistíte, 
že trávíte prohlížením webových stránek pět 

hodin denně. Budování jakéhokoliv efektivního 
systému práce musí být založeno na alespoň 
částečně objektivních informacích. Pokud to 
se změnou svých pracovních návyků myslíte 
vážně, nemá cenu lhát si do kapsy. Jinak se 
z tohoto nástroje stane jen další „časožrout“ 
a efekt nebude vůbec žádný.
Dále si vyznačte všechny „povinné“ události, 
u kterých čas nemůžete ovlivnit, tzn. různé 
porady a školení, ale také vaše volnočasové 
aktivity jako např. sport, kultura nebo čas strá
vený s dětmi. Zvažte také, kolik času a jakým 
způsobem trávíte cestou do a z práce.

Co se z deníku dozvíte?
Především, kolik času týdně strávíte různými 
činnostmi. Pravděpodobně si uvědomíte, jak to 
vypadá s uspořádáním aktivit. Asi není úplně ro
zumné předstírat, že se dokážete stoprocentně 
soustředit plné dvě hodiny bez přestávky. Zjistíte, 
kde se skrývají „časožrouti“. Je důležité si uvědo
mit, co to takový „časožrout“ je. Nejjednodušší 
definice je, že se jedná o takové činnosti, které 
nás vyrušují a zdržují od námi preferovaných 
aktivit, kterým jsme přiřadili nejvyšší priority, ať už 
pracovní nebo osobní. Spočítejte si obsazené 
a volné hodiny. Nyní máte jasný přehled, kolik 
disponibilního času se v týdnu objeví. Většinou již 
samotné zjištění, kolik volna se najde, je prvotním 
faktorem motivace. Tato příprava ujasnit si, čeho 
chceme dosáhnout a kolik na to máme času, je 
nezbytná pro další krok – plánování plnění úkolů 
podle vlastních priorit. A k tomu si něco řekneme 
v příštím pokračování.

Ing. Jakub Rainisch

abychom zjistili, kde 
nám cenné okamžiky 
života mizí, udělejme 
si „časovou inventuru“ 
pomocí tzv. časových 
snímků

šance pro mladé  
a šikovné

  

  

jedinečné klání
Projekt zároveň přispívá k lepšímu porozumění 
mezi rozdílnými kulturami v oblasti vzdělávání 
a trhu práce. Tím současně podporuje sociální 
soudržnost, ulehčuje migraci, snižuje kriminalitu 
a zvyšuje celkovou kvalitu života mladých lidí. 
EuroSkills 2008 je zajímavá soutěž o vzdělávání 
a zaměstnání. Umožňuje živě sledovat různé 
lidské dovednosti, zapojit se do praktických uká
zek a získávat informace o volných pracovních 
místech, mzdách či příležitostech k dalšímu vzdě
lávání. Součástí akce bude i vesnička EuroSkills, 
která nabízí místo pro semináře, workshopy 
a mezinárodní spolupráci. Pro studenty, organiza
ce a podnikatele v odborném školství je atraktivní 
platformou pro výměnu zkušeností a propagaci.
EuroSkills 2008 se koná pod záštitou Evropské 
komise, nizozemských ministrů školství, kultury, 
hospodářství a zemědělství a města Rotterdam. 
První ročník EuroSkills se v nizozemském Rotter
damu koná 18. – 20. září 2008. Akci organizuje 
společnost Skills Netherlands ve spolupráci 
s European Skills Promotion Organisation (ESPO) 
a WorldSkills.

Inspirace – WorldSkills
EuroSkills 2008 předcházela velká mezinárodní 
akce WorldSkills v japonském městě Šizuoka 
v listopadu loňského roku. Naše republika se 
dosud mezinárodních soutěží takového formátu 
jako WorldSkills neúčastnila, to se ale změní 
s konáním soutěže EuroSkills 2008. V porovnání 
s celosvětovou akcí a národními koly bude Eu
roSkills více o týmových než individuálních sou
těžích. V týmových soutěžích se hodnotí nejen 

technické, ale i sociální schopnosti (schopnost 
komunikovat, spolupracovat apod.). EuroSkills se 
bude konat každé dva roky.

budeme u toho
V září 2007 Hospodářská komora ČR získala 
oficiální souhlas od ministerstva školství ke zří
zení Národního centra CzechSkills při HK ČR, 
které bude zajišťovat výběr a vyslání soutěžících 
na mezinárodní soutěže EuroSkills. Zároveň se 
Česká republika prostřednictvím HK ČR stala 
členem organizace ESPO (European Skills Pro
motion Organisation). 
Organizace, která, jak už samotný název napo
vídá, vznikla na podporu odborných dovedností 
na celoevropské úrovni a členství v ní je nezbyt
nou podmínkou pro účast českých soutěžících 

na EuroSkills. A také nám dává možnost v bu
doucnu soutěže EuroSkills pořádat. 
Národní centrum CzechSkills při HK ČR 
na výběru soutěžících a zajištění jejich účasti 
na EuroSkills úzce spolupracuje s příslušnými 
živnostenskými společenstvy, školami a dalšími 

organizacemi (firmami). Výběr soutěžících je 
prováděn na základě již existujících soutěží, které 
výše zmíněné instituce pořádají, nebo na zákla
dě nově vytvořených soutěží anebo na základě 
doporučení. V současné době je prováděn výběr 
soutěžících ve třech odvětvích: stavebnictví, 
doprava a logistika a informační a komunikační 
technologie. Bližší informace naleznete na strán
kách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz) 
v sekci CzechSkills/EuroSkills. 

kdo se může zúčastnit?
EuroSkills 2008 je akce otevřená mladým lidem, 
kteří se vyučili nebo učí odborným dovednostem 
v rozličných odvětvích a na různých úrovních. 
Uchazeči by měli být ve věku 17 – 25 let, 
narození po 1. lednu 1983. Druhou nezbytnou 
podmínou je splnění požadované odborné úrov
ně a kompetencí, které vymezuje Katalog soutěží 
EuroSkills. Každá soutěž má omezený počet 
účastníků. Soutěžící se musí registrovat do konce 
dubna 2008 přes národního koordinátora, kterým 
je Národní centrum CzechSkills při Hospodářské 
komoře ČR.

Nová webová stránka
Organizátoři EuroSkills už spustili novou webovou 
stránku soutěže. Na adrese www.euroskills2008.
eu zájemci najdou poslední novinky, program, 
přehled soutěžních disciplín, informace o ves
ničce EuroSkills v Rotterdamu a podrobnosti 
k tomu, jak se zúčastnit, ať už jako soutěžící, 
sponzor nebo návštěvník. Bližší i nformace: 
Michal Vokurka, email vokurka@komora.cz,  
tel: 296646672.        mv

V současnosti je prová-
děn výběr soutěžících 
v odvětvích: stavebnic-
tví, doprava a logistika 
a informační a komuni-
kační technologie

mEZINároDNí SoutĚž 
V oDborNýCh 
DoVEDNoStECh 
EuroSkILLS 2008 
poDporujE 
Na CELoEVropSké 
ÚroVNI kVaLItu, LEpší 
SLužby, EFEktIVItu 
a INoVaCE V řEmESLECh 
a oDborNém škoLStVí. 
CíLEm jE motIVoVat 
mLaDé LIDI, aby 
abSoLVoVaLI oDborNé 
VZDĚLáNí a NáSLEDNĚ 
S Ním VStupoVaLI 
Na trh práCE.

  

  

EuroSkILLS
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Zásady živnostníka 2007: 
výdrž, důvěra a slušnost

VýDrž, DůVĚra 
mEZI partNEry 
a přEDEVším 
SLušNé ZaCháZENí 
SE ZamĚStNaNCI 
I ZákaZNíky – to 
jSou ZáSaDy, ktEré 
DoVEDLy LIbora 
VáCLaVíka k oCENĚNí 
žIVNoStNík roku 
2007. FIrmu LIbroS, 
ktErá NabíZí Zboží 
a SLužby Z obLaStI 
žELEZářStVí, 
StaVEbNICtVí 
a autoDopraVy, 
VybuDoVaL jIž přED 
SEDmNáCtI LEty. 

žIVNoStNík roku
žIVNoStNík roku

Co bylo prvotním impulsem, že jste se 
rozhodl pro podnikání?
Tak to začneme a nejspíše i skončíme motory. 
Motocykly a později i automobily mě očarovaly 
už na základní škole. Poté jsem pracoval s ná
kladními vozy, ještě před rokem 1989 jsem řídil 
náklaďák. Právě v tomto období jsem získal 
základní rozhled v oboru a ten jsem vzápětí 
při rozjezdu podnikání využil. Po revoluci se 
rozpadly Služby města Ostravy, které organi
zovaly také oblast nákladní dopravy. V tu chvíli 
stačilo, aby člověk flexibilně zareagoval a využil 
již získané znalosti.

přesto se na počátku musely objevovat 
nějaké komplikace...
Nebyly peníze – to byl po revoluci největší 
problém. Přitom práce bylo dostatek. Já jsem 
naštěstí díky svému předchozímu povolání vě
děl, že sklady jsou doslova přeplněné zbožím, 

které bylo nakupováno ještě za totality. Začal 
jsem tedy tím, že jsem zkusil toto zboží koupit 
a následně prodat. Tato jednoduchá myšlenka 
se v praxi osvědčila. 

proč se pak vaše podnikání začalo orien-
tovat na oblast železářství?
Šlo o náhodu. Ve skladech bylo jednoduše 
nejvíce tohoto zboží. Lidově řečeno jsme za

čínali s „kombinačkami“. Postupně se k tomu 
přidaly barvy, ochranné pomůcky, stavebniny 
a konečně i nákladní doprava.

podnikání jste rozjížděl sám?
Začínal jsem sám, jak ale práce a zakázek 
přibývalo, tak jsem samozřejmě firmu roz
šířil. V současné době zaměstnáváme 120 
lidí. S přibývajícími spolupracovníky jsem 
také určil priority, na kterých by měl podnik 
stát. Ve chvíli, kdy člověk již nepracuje jen 
sám, musí být především důvěryhodný. 
Současně musí věřit zaměstnancům i ob
chodním partnerům – a nesmí být lakomý. 
Na těchto pilířích jsem tedy postavil své 
podnikání a myslím, že se mi to vyplatilo. In
vestice do lidí se mi mnohonásobně vrátila. 
Stejně tak je to i s důvěryhodností. řídím se 
totiž heslem, že není špatný pracovník, ale 
špatný šéf. 

Ve firmě jsou zaměstnáni i vaši dva syno-
vé. proč se rozhodli pracovat pro vás?
Dal jsem jim prostor k seberealizaci. Dostali 
šanci a naučili se, že pokud jednají fér, mohou 
být v oboru úspěšní také. Takto jednám také 
i s dalšími zaměstnanci, nedělám rozdíly. 
Pokud lidé vidí, že jsou za svou práci spraved
livě odměněni, tak je nemusím přemlouvat ani 
k tomu, aby přišli do práce v sobotu. Na tomto 
principu jsou také spravovány naše další divi
ze, které rozšiřují služby spojené s prodejem.

Co myslíte, že vaše syny na té práci 
baví nejvíce – je to podobně jako u vás 
počáteční nadšení pro „motory,“ nebo 
berou firmu jako byznys, který chtějí 
rozvíjet dále?
Synové se také zajímají o motorismus, 
ale v jejich případě se jednoduše naskytla 
příležitost, aby pracovali v již zavedeném 
podniku. Proč by měli zkoušet něco jiného, 
když jejich otec vyzkoušel něco, co úspěšně 
funguje? Navíc viděli, že jsem firmu vybudoval 
z ničeho, a proto by byla škoda nenavázat 
na určitou tradici. Tak jsem jim dal možnost, 
aby každý z nich vedl středisko a viděl, jak se 
člověk musí o takové podnikání starat a sou
časně nést za svůj podíl zodpovědnost.

Stává se vaše firma tedy pomalu ro-
dinnou tradicí? je dobré, aby v našich 
podmínkách byla obnovena tradice 
rodinných firem?
Můj dědeček byl podnikatel a na vesnici měl 
obchod a také jako jeden z prvních motor
ku. Poté přišla bohužel čtyřicetiletá pře
stávka, která nás od tohoto období odřízla. 
Jsem zastáncem tradic. Sám bych rád ještě 
pár let ve firmě pracoval a později ji předal 
svým synům. 

Spolupracujete se zahraničními partnery, 
nebo dáváte přednost podnikání v rámci 
české republiky?
Zkoušeli jsme Polsko, Ukrajinu, Itálii. Nedávno 
se nám podařilo proniknout s naším zbožím 
do Kazachstánu. V tomto případě navazujeme 
hlavně na dobré tradice, které tu vznikly již 
za dob Československa. Podobných tradic 
bychom také rádi využili na Ukrajině. Trhy 
ve střední a východní Evropě nám vyhovují 
také kvůli podobné mentalitě. Díky spolupráci 
s Kazachstánem a Ukrajinou se nám může 
podařit i rozšíření našich aktivit do Ruska. Je 
to spíše otázka času.

jak vnímáte velké zahraniční řetězce, 
které působí ve vašem oboru na českém 
trhu? Co může vaše firma nabídnout 
zákazníkovi odlišného?
Jedná se samozřejmě do velké míry o konku
renci. Ale právě to mě udržuje ve stálé aktivitě 
a nutí mě přicházet s tím, co velké řetězce 

nenabízejí. Mou strategií tedy není nalákání 
zákazníka na výhodnou akci, kdy po nákupu 
zjistí, že koupí i věci, které původně vůbec 
nepotřeboval. Zakládám si na tom, aby se naši 
zákazníci vždy mohli vrátit za „svým“ proda
vačem, který je obslouží a vyřeší případné 
problémy se zbožím. Náš obchodník zná 
prostředí po léta a díky tomu také dokáže fun
dovaně poradit. Velmi si zakládáme na přímém 
kontaktu s lidmi. Vycházíme vstříc rozvozem 
českého, slovenského i polského zboží až 
do regálů obchodů i v těch nejmenších měs
tech a vesnicích.

Změnilo vás nějak podnikatelské prostře-
dí, co se týká vyjednávání s partnery?
Od přírody jsem dobrák a vždy se snažím 
takto postupovat i při obchodních jednáních. 
V případě nutnosti ale umím použít i tvrdší 

vyjednávací taktiky. Vždy jsem ale přede
vším poslouchal intuici, která se mi vyplácí. 
Takto jsme například koupili od vojáků těžkou 
techniku. Zdálo se nám škoda, aby byla zcela 
zničena.

tím se také dostáváme zpět k vaší zálibě 
v motorech. Na co jste je využili?
S mým velkým vzorem z automobilových závodů 
Karlem Lopraisem jsme přišli na nápad postavit 
v našem areálu ze starého asfaltu závodní poly
gon. Uspořádali jsme noční terénní závody. Ty se 
daly výborně využít k propagaci naší firmy. Tyto 
závody se konaly pravidelně po dobu jednoho 
roku. Na každý závod se průměrně přišly podívat 
čtyři tisíce zájemců. Závody přilákaly do naší firmy 
mnoho nových zákazníků. Navíc jsme uspořádali 
akci, na které se scházeli Češi, Poláci i Slováci 
z příhraničních regionů.

Vaše firma založila novou divizi Centrum 
bezpečné jízdy. 
Centra bezpečné jízdy jsou již běžná všude 
v západní Evropě. Využili jsme našeho areálu 
v OstravěPřívozu, kde jsme vybudovali již 
zmiňovaný terénní polygon. Areál firmy se tedy 
stal cvičištěm pro řidiče jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému. Provádí 
se zde také simulace samotných záchranných 
akcí. Nyní jsme podepsali smlouvu s městem 
Ostrava o postavení Centra bezpečné jízdy 
jakožto smykové záležitosti pro nácvik jízdy. 

Díky Centru bezpečné jízdy se firma 
Libros stala v loňském roce členem 
Evropské charty bezpečnosti silničního 
provozu. jaké podmínky musí takový člen 
splňovat?
Naše firma koupila tzv. kluznou fólii, na které je 
možné provozovat školu smyku pro všechny 
kategorie vozidel i podle věku a individuálních 
potřeb zákazníků. Navíc byla oceněna naše 
aktivita v oblasti příhraniční spolupráce. Umož
ňujeme cvičení policistům a vojákům z Česka, 
Slovenska i Polska v reálných podmínkách. 

jaký byste tedy doporučil recept pro 
další podnikatele, kteří by rádi sklízeli 
podobné úspěchy jako vy? 
Svého podřízeného především považuji 
za svého kamaráda. Nemám problém trávit 
s podřízenými dovolenou, jet s nimi na hory, 
jít na pivo... Žádné povyšování a žádné poni
žování. Vůči partnerům se chovám především 
férově. Stále funguji pod svým fyzickým 
jménem: Libor Václavík – Libros. Nikdy jsem 
se nesnažil za nic schovat. Hodně mi také 
pomohli mí partneři po povodních v roce 
1997, kdy jsme museli začínat téměř od nuly. 
Sám za sebe jsem chtěl být vždy dobrý. To 
znamená částečně i závidět, ale říci si, proč 
bych já to nemohl mít taky? A něco pro to 
podniknout. Důležité je mít výdrž a počkat si 
na správný moment.

gita Vašíčková

„pokud lidé vidí, že 
jsou za svou práci 
spravedlivě odměněni, 
nemusím je přemlou-
vat, aby přišli do práce 
i v sobotu.“

„když člověk nepracu-
je sám, musí být dů-
věryhodný, současně 
věřit zaměstnancům 
i obchodním partnerům 
– a nesmí být lakomý.“
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Soukromá a veřejná oblast
Z nejobecnějšího pohledu přináší činnost mana
žera výsledky ve dvou oblastech: v rozvoji jeho 
vlastní osobnosti a v rozvoji organizace nebo 
organizační jednotky, ve které působí.
Obě tyto oblasti spolu úzce souvisejí a vzá
jemně se ovlivňují. Slabá osobnost, která žije 
nevyváženým, neúplným či dokonce rozporným 
soukromým životem, bude těžko produkovat 
takové výsledky ve veřejné oblasti, jaké by 
mohla produkovat v opačném případě. A na
opak to platí také: špatné výsledky ve veřejné 
oblasti se nutně negativně podepisují na oblasti 
soukromé. Celkový výsledek manažera lze tedy 
charakterizovat jakou součin hodnoty výsledků 
z obou oblastí.

CELkoVý VýSLEDEk = oSobNí VýSLED-
ky X VEřEjNé VýSLEDky

To znamená, že nula v kterékoliv oblasti je nulou 
celkovou. A také to znamená, že dvě desítky dá
vají dohromady ne dvacítku, ale stovku. Projevuje 
se zde totiž synergický efekt.

Soukromé výsledky
Proto organizace, kterým opravdu záleží na je
jich výsledcích, kladou veliký důraz na rozvoj 
osobnosti manažera, záleží jim na tom, jaké má 
výsledky ve své soukromé oblasti. Poskytovat 
manažerovi školení v oblasti jeho odbornosti je 
sice dobré, rozhodně nikoliv postačující. Člověk je 
o hodně více než pouze soubor jeho odborných 
znalostí, dovedností a profesionálního chování.

Každý člověk by měl harmonicky a vyváženě 
uspokojovat všechny své základní životní potře
by: fyzické, sociální, mentální a duchovní. 
Všechny uvedené oblasti tvoří celistvý systém. 
Jakýkoliv nedostatek v oblasti jedné způsobuje 
problémy v ostatních oblastech a naopak. Dobrý 
výsledek v oblasti jedné podporuje dosažení 
dalších dobrých výsledků. Asi jediným rozum
ným způsobem, jak to může organizace zjistit 
a případně podpořit, je poskytnout manažerům 
mentorování a koučování.

Veřejné (organizační) výsledky
Z organizačního, podnikového hlediska jsou 
na výsledcích manažerovy činnosti zainteresová
ny určité zájmové skupiny: sama organizace, její 
zaměstnanci, investoři (nebo majitelé) a pochopi
telně zákazníci. Některé velké a globální firmy při
dávají ještě i výsledky v širším environmentálním 
kontextu. Vnímají totiž svoji velikost i jako určitou 
společenskou zodpovědnost.
Je důležité, aby výsledkem manažerova úsilí bylo 
vyvážené a harmonické uspokojování zájmů 
všech zainteresovaných stran. Není v pořádku 
produkovat výsledky v jedné oblasti na úkor 
zájmů dalších zainteresovaných stran.
A opět zde platí, že uvedené oblasti jsou mezi se
bou propojeny a vzájemně se ovlivňují. Pokud na
příklad jedna z uvedených oblastí trpí, například 
zaměstnanci, dříve nebo později se to promítne 
i do jiných oblastí; kvalita a kvantita poskytova
ných produktů poklesne a tím přestanou být 
uspokojováni zákazníci. Nebudouli spokojeni, 
poklesnou finanční výsledky podniku a tím nebu

dou uspokojeny ani zájmy majitelů. Celý systém 
se v konečném důsledku propadá dolů.
Toto ovlivňování probíhá nejen v negativním, ale 
i v pozitivním smyslu: pozitivní výsledky z jedné 
oblasti podporují dosažení dobrých výsledků 
v dalších. Celkový prostor manažerských výsled
ků a jejich vztahů lze graficky vyjádřit asi takto:

Výsledky leadershipu
Každému manažerovi i podnikateli je známo, kte
ré výsledky se měří v rámci klasického manage
mentu, který je ekvivalentní řídicí činnosti. Méně 
už je známo, které výsledky jsou produktem 
vedení, a to jak na osobní, tak i organizační úrov
ni. Na osobní úrovni jsou produktem sebeřízení 
očividné skutečnosti: vlastní chování a manaže
rovy znalosti a dovednosti. Známé manažerské 
kompetenční modely jsou právě o tom. Sociální 
a duchovní oblast, včetně hodnotového žebříčku, 
postojových rámců, sebepojetí i vlastního osob
ního poslání, které poskytují dané osobě základní 
směr a motivaci, jsou výhradním produktem 
sebevedení. V organizaci jsou výsledkem řídicí 
činnosti manažera tvrdé reálie; zejména se jedná 
o finanční výsledky, tržní podíl a spokojenost kli
entů. Více o tom a o leadershipu vůbec v příštím 
čísle Komory.cz.

Martin Hájek,

www.vedeme.cz

LEaDErShIp

Všechno se 
vším souvisí

DrtIVá VĚtšINa orgaNIZaCí 
VELmI DobřE mĚří VýSLEDky 
říZENí, ZatímCo VýSLEDky 
VEDENí poNECháVá, žEL, 
NEpoVšImNuty. mĚřENí, čI 
aLESpoň ZpĚtNá VaZba, jE 
Však ZákLaDEm pro DaLší 
roZVoj a ZLEpšoVáNí. 
proto SI V DaLším 
pokračoVáNí čLáNků 
o LEaDErShIpu VySVĚtLímE, 
V jakýCh obLaStECh 
proDukujE LEaDErShIp (čILI 
traNSFormačNí VEDENí) 
VýSLEDky.

+Soukromá obLaSt VEřEjNá obLaSt

VýSLEDky

fyzická

duchovní

mentální

socialní

organizace

investoři

zákazníci

zaměstnanci

=

pokr jE NEjENom ZNámá NapíNaVá karEtNí 
hra, aLE I praVIDELNý čtVrtEčNí pořaD 
čESké tELEVIZE. poSLEDNí DVa roky 
moDErujE půLhoDINoVou moZaIku poStřEhů, 
komENtářů a raD pro poDNIkatELE popuLárNí 
aLEš CIbuLka.

pokr

odvahu a dobrý nápad
„POKR na konci roku 2007 oslavil svůj stý 
díl. Když si spočítáte, že do každé půlhodin
ky se týden co týden vejde pět reportáží, je 
to už slušná řádka lidských osudů. Hluboce 
se skláním před všemi, kteří měli tu odvahu 
a vrhli se do podnikání. A věřím, že ne vždycky 
jsou začátky jednoduché. Není legrace začít 
podnikat kupříkladu na malé vesnici a nebo 
v seniorském věku. Hotovým hazardem může 
být vstup na podnikatelskou dráhu bez koruny 
a s velkým podnikatelským úvěrem. Ale naše 
reportáže dokazují, že i to jde. Právě tak ne 
každý dokáže vzít na sebe obrovskou zodpo

vědnost za sociální jistoty či postavení svých 
zaměstnanců. Člověk ale musí mít tu zmíně
nou odvahu a hlavně – dobrý nápad neboli 
perfektní podnikatelský záměr,“ říká Aleš Cibul
ka. „Je mi ale jasné, že tím to nekončí, nýbrž 
začíná. Ale i v podnikání platí, jako u samotné

ho pokru, jak vám osud namíchá karty. Někdy 
je to náramně složité. A právě pro tyto případy 
je zde náš POKR se svým podnikatelským ser
visem námětů a rad, včetně nejrůznějších tipů 
na využívání fondů z Evropské unie.“

Nejpůsobivější díl?
„Nemohu kupříkladu zapomenout na manžele, 
kteří před lety začali chovat šneky. Jen tak, 
doma na zahradě. Postupně se firma rozrůs
tala a dnes vyváží do luxusních francouzských 
restaurací šnečí játra! Obdobný je i příběh 
manželského páru, který vyrábí čokoládové 
bonbóny a marcipánová zvířátka. Začínali 

s deseti kusy, nyní jich produkují tisíce. V sou
vislosti s touhle reportáží se mi vybavuje i od
vrácená stránka podnikání – závist,“ vzpomíná 
Aleš Cibulka. „Právě těmto manželům někdo 
pravidelně podpaluje poštovní schránku a už 
dvakrát jim otrávili milované chovné holuby. “

pokr ve vlastním životě?
„Je fakt, že za ta léta, kdy POKR moderuji, 
už jsem ledacos odkoukal. Výborné je, že 
mám šanci se během natáčení setkat s od
borníky a ptát se jich konkrétně na to, jak 
je to s daňovou reformou nebo s placením 
pojistného. Divákům, kteří takového odborní
ka nemají po ruce, se snažíme informace ale
spoň zprostředkovat. Musím se ale přiznat, 
že co se týče daní – mám na ně kamarádku, 
odbornici, která mi s nimi pomáhá. Dostane 
veškeré mé faktury a já s hrůzou u panáka 
očekávám, kolik mě to bude zase stát…“ 
usmívá se Aleš Cibulka.

Neláká vás díky pokru podnikatelská 
dráha?
„Ale vždyť já už dávno podnikám! Ne že bych 
šil boty nebo pekl housky, ale podnikám 
coby „moderátor a publicista“. Takových je 
nás řada. A shodujeme se v tom, že z téhle 
„škatulky“ jim jde hlava kolem i na finančních 
úřadech. Budeme muset natočit nějaký díl 
o tom, jaké je DPH u naší práce? Co lze ode
čítat a co ne...“

ic

„Do každé půlhodinky se týden co týden vejde 
pět reportáží a to už je slušná řádka osudů.“

protožE pokr přINáší ZajímaVé 
poDNĚty a INFormaCE pro 
SoučaSNé a možNá I buDouCí 
poDNIkatELE, buDEmE V komořE.
CZ praVIDELNĚ VyZraZoVat 
NEjZajímaVĚjší NámĚty 
přIpraVoVaNýCh poStřEhů, 
komENtářů a raD pro 
poDNIkatELE. VíCE Na:  
WWW.CESkatELEVIZE.CZ/
program/poDNIkatELSkySErVIS

Námět veskrze jarní
Semena Vaněk – to je v českém zahrádkářství 
pojem. Paní Šterclová zrestituovala 
zahradnický obchod, který její pradědeček 
založil již v roce 1899. Navázala na rodinou 
tradici, orientuje se na velkoodběratele 
a maximálně se přizpůsobuje požadavkům 
pěstitelů. Jejím největším trumfem však je 
osobní přístup k zákazníkům…

Úspěšný český granát
V roce 1953 vzniklo sjednocením menších 
podniků družstvo granát, které od té doby 
vyrábí české granátové šperky a šíří jejich 
slávu po celém světě. Dnes zaměstnává více 
než 500 zlatníků a kameníků. V současné 
době bojuje především s napodobeninami, 
vyráběnými v zahraničí. granát je členem 
Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, o jehož významu a podpoře  
v této souvislosti pohovoří i Jan Wiesner, 
předseda svazu.

pokr pro 
podnikatele

NENEChtE SI ujít  
(vždy ve čtvrtek, 22.20, čt1)
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Na začátku letošího roku se mýto rozlilo z dál
nic i na některé silnice první třídy. „Mikrovlnky“ 
na nich opět postavila společnost Kapsch. 
Původně měly její mýtné brány pokrývat 
1200 km silnic první třídy, od ledna se platí 
jen za 170 km. První úvahy o jedenadvaceti 
zpoplatněných úsecích muselo ministerstvo 
dopravy zredukovat na třináct.
Rozšíření mýta na menší komunikace provázely 
problémy ne nepodobné těm, které doprovodily 
start mýtného na dálnicích. Ministerstvo navíc 
začalo mluvit o tom, že by mýtné na silnicích 
měly sledovat satelity. Přesto se Kapsch projevil 
jako velký optimista. Stavět na silnicích první 
třídy začal ještě v době, kdy neměl se státem 
podepsanou smlouvu. Další nové brány se 
ovšem na domácích cestách zatím neobjeví, 
ministerstvo jejich výstavbu stoplo.

Splnili jsme na 50 procent
Kamiony tak v současné době platí za průjezd 
na 1160 kilometrech českých cest. Cílem bylo 
zpoplatnit všechny dálnice plus velké tranzitní 
silnice tam, kde se časem počítá s rychlostní 
komunikací. Mýtné chce stát vybírat i na hlav
ních trasách, které propojují autostrády 
s velkými městy nebo se zahraničím. Pauza 
ve výstavbě mýtných bran na silnicích první 
třídy ovšem znamená, že se tenhle cíl podařilo 
splnit jen napůl.
Ve hře však stále zůstává zpoplatnění i dalších 
silnic druhé a třetí třídy. O tom rozhodnou výs
ledky analýz, které pro ministerstvo dopravy 
zpracovává Dopravní fakulta ČVUT. Pokud 
studie řeknou, že je ekonomicky i sociologicky 
výhodné mýto vybírat i na některých silnicích 
nižších tříd, mohou se dopravci „těšit“ na to, 
že se mapa placených úseků podstatně 
rozšíří. Podle děkana Dopravní fakulty Petra 
Moose ovšem jejich studie zatím vycházejí 
spíše nerozhodně.
Pokud se výběr rozšíří, bude se vypisovat nový 
tendr na dodavatele systému. Nejspíš se také 

změní technologie – mikrovlny nahradí satelit. 
Ten sice může být méně přesný a méně spo
lehlivý, na druhou stranu vyžaduje podstatně 
nižší počet nových bran, které data sesbíraná 
podle gPS (případně budoucího evropského 
galilea) přečtou a pošlou směrem k účtům 
dopravců. Součástí zadání výběrového řízení 
také nejspíš bude povinnost dohodnout se 
s Kapschem na tom, že i nový systém bude 
smět využít zázemí už stojících bran.

kapsch na každé dálnici
Společnost Kapsch ovšem z kontraktu ne
vyjde zkrátka, ani pokud by výběrové řízení 
na druhou část mýtného nevyhrála. Zakázka 
na výběr poplatků na silnicích prvních tříd 
se sice zmenšila z původních 1200 na 170 
kilometrů, na druhou stranu ministerstvo 

dopravy podepsalo s Kapschem dohodu 
o tom, že rakouská firma bude vybírat mýtné 
na všech dálnicích, s jejichž stavbou se 
začne do roku 2017.

Teoreticky to znamená, že se Kapsch bude 
starat o všechny dálnice a rychlostní komu
nikace v České republice. V letech 2013 až 
2015 by totiž měla být hotová přinejmenším 
většina z celé plánované dva tisíce kilometrů 
dlouhé dálniční sítě v ČR. Důvodem jsou dota
ce z Evropské unie. V roce 2013 skončí zřejmě 
poslední období štědrých grantů, protože se 

hrubý domácí produkt České republiky tou 
dobou s největší pravděpodobností přehoupne 
přes průměr členských zemí Evropské unie 
a ČR se z příjemce dotací stane plátcem.
Do roku 2013 má ovšem Brusel pro české 
silnice připravených až 160 miliard korun, 
které rozdělí z Operačního programu Do
prava. Projekty minimálně za tolik peněz se 
tak nejpozději v roce 2013 skutečně začnou 
stavět, jinak Česká republika o přislíbené 
finance přijde. 

Skutečnost lepší očekávání
Na letošní rok Kapsch odhaduje, že na mýtném 
vybere o miliardu víc než vloni. Tedy 6,6 miliard 
korun. Na silnicích první třídy kamiony platí 
v průměru 1,9 koruny na kilometr, na dálnicích 
dvakrát tolik. Běžný pracovní den přinesl v roce 

2007 od kamionů přes technologii společnosti 
Kapsch a účetnictví ČSOB do rozpočtu až 22 
milionů korun, o sobotách se na mýtném vybra
lo kolem deseti milionů, v neděli pět.
Pro první rok fungování mýta odhady státu 
počítaly s příjmem nejméně o miliardu nižším 
oproti skutečně vybraným 5,57. Překvapil 
především počet kamionů zaregistrovaných 
do systému. První odhady mluvily o 120 
tisících vozech, ve skutečnosti jich bylo 
dvakrát tolik.
Důvodem je hospodářský růst celé střední 
Evropy, která tak potřebuje dopravovat mno
hem víc zboží. Kromě toho má navíc Česká 
republika nezvykle vysoký podíl průmyslu 
na celkovém hrubém domácím produktu 
a celá řada nových investorů využívá pro 
zásobování systém just in time. Ten eliminuje 
skladové zásoby a stabilní přísun materiálu, 
většinou přepravovaného po silnicích, je pro 
fungování výroby naprosto nezbytný. Víc se 
utratilo i za dálniční známky pro menší vozidla. 
Oproti původním odhadům státu za ně řidiči 
zaplatili o více než šest procent víc.

kamiony přivezly 
státu pět a půl 
miliardy korun

kamIoNy Na SILNICíCh SE Státu VypLatí. DENNĚ mu totIž přIVEZou 
15,260 mILIoNu koruN. jEN Za prVNí rok, kDy Stát mýtNé Na SILNICíCh 
Vybírá, SE tak oD DopraVCů Do StátNí kaSy přESuNuLo DaLšíCh 5,57 
mILIarD koruN. oprotI půVoDNímu očEkáVáNí mINIStErStVa DopraVy 
jE to o mILIarDu VíC. NEjVíC přItom ZapLatILy čESké FIrmy – bEZmáLa 
třI a půL mILIarDy.

mýtNé
mýtNé

Do roku 2013 má bru-
sel pro české silnice 
připravených až 160 
miliard korun, které 
rozdělí z operačního 
programu Doprava

zdroj: Premid.cz

Dálnice
Rychlostní silnice
Silnice

DáLNICE V ČR, PLáN DO ROKU 2015 MýTO NA MAPě

zdroj: ředitelství silnic a dálnic

Dálnice
Dálnice plánované
Rychlostní silnice
Rychlostní silnice plánované
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Logický tranzit
Dalším důvodem, proč se z mýta vybralo 
oproti prognózám víc peněz, může být to, 
že české poplatky nepatří k těm nejvyšším. 
V Rakousku se platí za kilometr dálnice 
27 centů (7,30 Kč), v Německu 13 centů 
(3,50 Kč), na Slovensku, kde bude mýtné 
platit od příštího roku, chtějí vybírat 6,3 Sk 
(5,04 Kč). V Česku se na dálnici platí za ujetý 
kilometr kolem 4,05 Kč. Podle Petra Moose 
navíc kamiony stále některé úseky objíždějí, 
takže se cesta přes Česko přece jen vyplatí.
Fakt, že přes Českou republiku projede 
velká část tranzitní kamionové dopravy ze 
západní Evropy na východ a obráceně, 
je ovšem logický a je daný geografickou 
polohou Česka přímo uprostřed kontinen
tální Evropy. Na druhou stranu po tom, co 
v Česku odstartoval výběr mýtného, narostla 
podle společnosti Kapsch, která mýto vybírá 
i v Rakousku, rakouská tranzitní kamionová 
doprava až o čtvrtinu.

rakouská úspěšnost
Za stavbu systému pro výběr mýta stát za
platí 22 miliard korun. Ty společnost Kapsch 
dostává postupně ve splátkách. Za první 
rok tak Kapsch inkasuje přes miliardu korun. 
Po odečtení první splátky státnímu rozpočtu 
z mýtného zbývají necelé čtyři miliardy. A to 
je částka, za kterou je v Česku možné posta
vit například čtrnáct kilometrů nových dálnic.
Vedle přímých splátek za vybudování sys
tému se stát s Kapschem dělí i o část zisku 
z výběru mýtného. Ministerstvu dopravy 
stačí, když bude systém úspěšný při výběru 
mýta na 95 procent. Pokud úspěšnost kles
ne, hradí ztráty Kapsch, pokud stoupne, dělí 
se firma o zisk nad pětadevadesátiprocentní 
hranicí se státem půl napůl.
Podle Kapsche se v Česku daří mýtné vybí
rat na 98 procent. Úspěšnost pro stát měří 
společnost Logica CMg. I její výběr, podob
ně jako výběr provozovatele celého systému, 
provázely problémy. Díky tomu například 

v lednu minulého roku nebylo možné úspěš
nost měřit vůbec. Problematický je i systém 
kontroly, protože Logica CMg musí z logiky 
věci firmě Kapsch předem oznámit, kde 
bude kontrolovat, aby se mohla na zařízení 
výběrčího napojit. Kolik bude stát společnosti 
Kapsch za úspěšnost výběru platit navíc nad 
standardní splátky, bude jasné v březnu.

Víc silnic, víc peněz
V dalších letech může stát počítat s tím, 
že peněz vybraných za průjezd českými 
dálnicemi a silnicemi bude stále víc. Počítá 
se s rozšiřováním dálniční sítě, do mýtné
ho systému přibudou další druhy vozidel, 
zpoplatnění možná čeká nové menší silnice. 
Pokud se cena za ujetý kilometr nebude 
zvyšovat, proteče podle odhadů společ
nosti Kapsch mýtným do roku 2017, tedy 
během prvních deseti let fungování systému, 
kolem 111,7 miliard korun. Je ale jen velmi 
nepravděpodobné, že by se cena za kilometr 

strávený na zpoplatněné sinici během deseti 
let nezměnila, takže vybraná částka bude 
nejspíš ještě vyšší.
První přijdou na řadu malé nákladní vozy. 
Zatím platí pouze kamiony nad 12 tun. Ty 
menší, od 3,5 do 12 tun, si budou muset 
elektronickou krabičku systému Premid 
pořídit na začátku příštího roku. Obyvatele 
Evropské unie ovšem v nejbližších letech 
možná čeká celoplošné zpoplatnění všech 
silnic pro všechny. Platit mýto za ujetý 
kilometr tak zřejmě budou platit i osobní 
automobily za jízdu po okreskách. Nejbližší 
termín, který se ale, jak už bývá zvykem, 
s největší pravděpodobností nestihne, je už 
za dveřmi: rok 2013.

Jiří Sochor

mýtNé

MýTO V ČíSLECH (ROK 2007)

Celkem zaplaceno 

5 565 277 630 kč

Čeští dopravci 

3,5 mld. kč

Slovenští dopravci 

800 milionů kč

Počet palubních jednotek 

273 tisíc

Nejdražší den 

28. listopad, 22,5 milionu korun

MýTO V ROZPOČTU

2007 

5,565 mld. kč

2008 

6,6 mld. kč

2009 

7,8 mld. kč

2007–2017 

111,7 mld. kč

MýTO V TýDNU

pracovní den 

až 22 milionů korun

soboty 

10 milionů korun

neděle 

5 milionů korun

MýTO V PRAxI

Největší část mýtného se vybrala na dálnicích, 
a to 81 procent. Nejvíc vytížená byla D1, kde 
kamiony projely 40 procent všech vybraných 
peněz. Druhou nejfrekventovanější pak byla D5 
z Prahy na Plzeň. Na rychlostních silnicích se 
nejvíc jezdilo po R 35 z Liberce do Olomouce 
a do Lipníku nad Bečvou.

MýTO NA SLOVENSKU

Slovensko chce od roku 2009 zpoplatnit průjezd 
po přibližně 2400 kilometrech silnic. Cena 
za každý kilometr bude 6,3 Sk (5,04 Kč). Do za
tím posledního tendru na vybudování a provoz 
mýtného systému za v přepočtu 15,6 miliard Kč 
se přihlásilo osm společností. Kvůli různým pro
blémům předtím Slováci už dva tendry zrušili.

turISmuS

česká republika
– symfonie zážitků

ZájEm o čESkou rEpubLIku 
SouVISí S DLouhoDobýmI 
propagačNímI aktIVItamI 
StátNí agENtury 
CZEChtourISm, ktErá 
jE příSpĚVkoVou 
orgaNIZaCí mINIStErStVa 
pro míStNí roZVoj. ta 
prEZENtujE čr jako 
atraktIVNí turIStICkou 
DEStINaCI V ZahraNIčí 
a ZároVEň I Na DomáCím 
trhu. SoučaSNĚ 
poDáVá pomoCNou 
ruku poDNIkatELům 
V CEStoVNím ruChu VčEtNĚ 
NEjrůZNĚjšíCh graNtů 
I SEmINářů a škoLENí 
praCoVNíků V turISmu. 

CESTOVNí RUCH V ČR 2007
Příjmy celkem 14 mld. Kč

Podíl na DPH 3,6 %

Pracovních míst 569 000

Podíl na celkové zaměstnanosti 12 %

Průměrný počet přenocování 
zahraničního hosta

4,5

Průměrné výdaje za den 2450 Kč

Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourism: 
„V letošním roce cílíme propagaci hlavně na produkty zážit
kové dovolené, téma gastronomie. Dále pak na tzv. „Cool“ 
nebo „hip“ destinaci pro mladou generaci. Dalšími komu
nikačními tématy jsou slogan „Česká republika – symfonie 
zážitků“, nebo třeba „Česká republika – golfová destinace.“ 

hity letošní sezóny
V závěru loňského roku probíhala internetová 
kampaň v 16 evropských zemích, která měla 
motivovat turisty k návštěvě v zimních měsících 
a rozprostřít jejich zájem na všechny české regio
ny. CzechTourism organizuje desítky nejrůznějších 
zajímavých akcí doma i v zahraničí, včetně me
zinárodních workshopů, kdy zve do ČR stovky 
zástupců zahraničních cestovních kanceláří 
i prestižních médií. Mezi hlavní letošní turistické 
magnety patří: česká lázeňská sezóna, industriál

ní a technické památky ČR, velikáni české hudby 
v kontextu k českým regionům, česká kuchyně.

Všude dobře, doma nejlépe
CzechTourism stejně aktivně propaguje krásy 
vlasti i doma. Kromě masivní podpory místních 
veletrhů cestovního ruchu a dalších akcí, jako je 
například i populární karlovarský Tourfilm, je pro 
domácí cestovní ruch velmi významnou pomůc
kou server http://www.kudyznudy.cz. V databázi 
Kudy z nudy lze nalézt téměř tisícovku aktivit 
českých podnikatelů v turismu, kteří nabízejí výji
mečnou dovolenou nebo atraktivní výlet po celé 
republice. Přibližně každý osmý člověk u nás 
podniká či pracuje v cestovním ruchu nebo v od
větví, které s ním souvisí. A zájem podnikatelů 
o kvalitní propagaci jejich produktů v databázi 
roste i proto, že díky nově zařazené anglické ver

zi si z nabídky mohou vybrat i zahraniční turisté.
„Podnikatele, kteří ještě nevyužili stránek Kudy 
z nudy pro vlastní potřeby upozorňujeme, že 
zařazení informací o aktivitách ve službách v do
mácím cestovním ruchu, včetně tipů na výlety 
v blízkém okolí i vlastních ubytovacích možnos
tech, je zdarma!“ říká v této souvislosti ředitel 
CzechTourism Rostislav Vondruška. Významným 
oceněním serveru je prestižní cena v soutěži 
Internet Effectiveness Awards, kterou agentura 
CzechTourism za tento webový projekt nedávno 

získala. Portál zvítězil v kategorii „Nejlepší web 
státní správy“ a umístil se v elitní společnosti 
velkých národních a nadnárodních provozova
telů internetových portálů. Více na http://www.
czechtourism.com.

Vzdělávání v cestovním ruchu
Chcete mít svůj rekreační areál, kemp, penzion, 
ekofarmu či jinou turistickou nabídku plně využi
tou? Buďte ke svým hostům vstřícní a ochotní, 
usmívejte se. Že je to samozřejmost? Průzkumy 
veřejného mínění nás dosud přesvědčují, že niko
li. Pravdou zůstává, že si zahraniční i domácí náv
štěvníci turistických destinací ČR stěžují na řadu 
problémů ve službách v cestovním ruchu.
„Právě proto vznikly projekty, které si kladou 
za cíl vytvořit systém vzdělávacích programů,“ 
vysvětluje Petra Zezulová z CzechTourism, „tedy 

seminářů, kurzů a workshopů pro podnikatele 
a pracovníky ve službách v cestovním ruchu, 
včetně pracovníků státní správy a samosprávy, 
vzdělávacích institucí, nestátních neziskových 
organizací i pro nové zájemce o práci v cestov
ním ruchu.“
Téměř 70 vzdělávacích programů, které jsou 
bezplatné, by mělo absolvovat přibližně 6000 
zájemců a podpořeno by mělo být celkem asi 
60 000 osob. Více na: www.vzdelavanivcr.cz.

 ic

každý osmý člověk podniká či pracuje v ces-
tovním ruchu či v odvětví, které s ním souvisí
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pro první rok fungování 
mýta odhady státu 
počítaly s příjmem 
nejméně o miliardu 
nižším oproti skutečně 
vybraným 5,57 miliardy
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V roce 1985 ukončili oba studium chemie na pří
rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Hned 
po roce 1989 začali podnikat jako fyzické osoby 
– z hlediska výhodnosti jeden dovážel zboží ze 
zahraničí a s minimálním ziskem prodával tomu 
druhému, který už s větším ziskem rozprodával 
po republice. 

od nedůvěry po nadšení
„Dováželi jsme výrobky z Rakouska, které vynika
ly nějakou zvláštní technologií – zejména teplomě
ry na čelo, posléze také tlakoměry. Dodávali jsme 
je nemocnicím, ale hlavně lékárnám. Tak jsme zís
kali prvotní kapitál,“ vzpomínají oba muži v areálu 
firmy v Brandýse nad Labem, kde je sous tředěn 
vývoj, výroba i skladování osvěžovačů.
V roce 1992 založili JEES, s. r. o.: chtěli NěCO 
dovážet, nejlépe z Ameriky, ale stále neměli jasno 
CO? „V té době byl hlad takřka po všem, a tak 
jsme letěli v roce 1993 do USA zjistit přímo, co 
tam na trhu je a tady chybí. Neměli jsme žádnou 

představu, zda to budou auta či smetáky. 
A tak jsme pozorovali v hypermarketech státu 
Connecticut, co by to mohlo být. Až nám padly 
do oka osvěžovače – stromečky.“ V amerických 
regálech už ovšem neměly pouze tvar stromeč
ků, navíc byly potištěny obrázky dolaru, krásek, 
a tak dále. Prostě sortiment, o němž oba mladí 
podnikavci usoudili: To je ono!
„Jirka mluvil skvěle anglicky a tak zavolal výrobci 
uvedenému na obalu s tím, že pokud nemají 
v Československu zastoupení, my bychom 
měli o dovoz a distribuci zájem,“ říká Jaroslav 
Oprchal. Hned od začátku je brali vážně, žádné 

překážky, prostě – i když malý, ale byznys…
Po návratu objednali zboží za dva tisíce dolarů – 
letadlo přivezlo kartony draze, ale rychle. „Nasedli 
jsme do auta a začali objíždět drogerie, čerpací 
stanice,“ pokračuje Jiří Schejbal. Nejdříve se potý
kali s nedůvěrou: „Proč nabízíte zboží, které tady 
nikdo nenabízí…?“ Že to však bylo zboží z Ame
riky, a ještě k tomu potištěné americkou vlajkou či 
dolarem, do té doby u nás jediný známý voňavý 
stromeček Wunderbaum se trochu zachvěl…
Obchodní transakce probíhala jednoduše: česká 
firma objednala a zaplatila, americká dodala. 
„Pak, po dobrých zkušenostech nám dovolili, že 
zboží do výše deseti tisíc dolarů můžeme odebrat 
na fakturu. Časem, poté co se obrat zvyšoval, byl 
limit 50 000 dolarů.“

když byl dolar za čtyřicet…
Vše fungovalo. „Během pěti let jsme se dostali 
na odběr za půl milionu dolarů ročně.
Nicméně jsme si začali uvědomovat, že bychom 
se měli zamyslet na tím, co by se stalo, kdyby se 
něco změnilo – například kurz koruny k dolaru 
(v té době byl asi 25 Kč), nebo kdyby americká 
firma prodala exkluzivitu na své výrobky pro celou 
Evropu. To by nás určitě hodili přes palubu.“ 
A Jirka s Jardou, neboli JEES, minimalizovali 
dovoz teploměrů, omezili i prodej plenkových kal
hotek české výroby, do kterého se mezitím pustili. 
Soustředili se na vlastní výrobu osvěžovačů: 
„Když jsme začínali být soběstační, vyskočil kurz 
dolaru na 40 korun a to bylo rozhodující…“

… šli jsme do toho
Začali tedy vyrábět papírové osvěžovače 
na zakázku – čili stromečky, ale hlavně přemýšlet 
o technologiích, kdy konečně došlo na jejich 
chemické vzdělání: „Museli jsme najít nějaký 
nosič, silný papír, do kterého se parfém napustí, 
papír potisknout, aby byl atraktivní a aby barvy 
vydržely i aplikaci vůně. A vymyslet vlastně vše 
až po zabalení do neprodyšného obalu. Když 
jsme zjistili, že to umíme, začali jsme přemýšlet 
ve větších parametrech…“ 
Pořád však dováželi zboží z Ameriky, a paralelně 
se pokoušeli vyrábět. „Dovoz jsme omezovali po
stupně. Co jsme se naučili – a první byly stromeč
ky – to jsme přestali dovážet. Během jednoho 
roku, někdy na přelomu 1998 – 99 jsme veškeré 
výrobky dovážené nahradili českými. Měli jsme 
na americkou firmu opravdu štěstí – nezabývala 
se tím,“ vzpomínají jen v tom nejlepším.

Všechny výrobní receptury ovšem vyvinuli majitelé 
firmy sami – musely být rychlé, efektivní, ale také 
dobré. „Pokoušeli jsme se o spolupráci s Akade
mii věd a dalšími institucemi. Byly ochotné, ale ne 
vždy chápaly, že potřebujeme položky založené 
na levných surovinách. Chtěli jsme například 
vyrobit levný gelový osvěžovač a vědci nám 
nabídli drahou surovinu používanou na výrobu 
kontaktních čoček!“

Vůně nesmí bolet
Pionýrské doby jsou už minulostí, firmě se daří, 
navíc si zakládá na tom, že všechny její osvěžo
vače jsou českého původu. „Abychom však byli 
konkurenceschopní, řadu polotovarů a surovin 
musíme dovážet z Číny. Ale pouze to, co není 
pro náš výrobek nejdůležitější – například „těla“ 
osvěžovačů. Rozhodující je ovšem kvalita vůně 
a tu kupujeme od renomovaných firem z Francie, 
Španělska, Německa či z ČR. Všichni dodavatelé 
vůní musejí plnit náročná kritéria EU.“ Konkurence 
z Východu? „Ano, čínské osvěžovače jsou sice 
levnější, ale bez garance nezávadnosti, zatímco 
my máme u každého výrobku tzv. bezpečnostní 
listy. Takže to vlastně ani konkurence není. řada 
zákazníků i obchodních řetězců začíná upřed
nostňovat zdravotní nezávadnost výrobků.“
Mnohem více společnosti, která vyrábí dvě třetiny 
produkce na export, komplikuje situaci vývoj 
kurzu koruny, tedy její posilování. Pak také nárůst 
cen energie, mzdový vývoj nebo také spojování 
obchodních řetězců a posléze větší tlak na do
davatele.

„Stará“ firma s novou značkou
Plány bývalých spolužáků, z nichž každý vlastní 
50 % firmy JEES, jsou smělé: Před několika mě
síci se rozhodli, že společnost povede výkonný 
ředitel a sami se zapojí do vývoje spíše konzultač
ně. Vytyčili si však dva zásadní úkoly:
budou se věnovat budování a zviditelňování 
nového jména výrobků pod značkou Power 
Air a hledat strategického partnera, který by 
kapitálem pomohl posílit postavení firmy na trhu, 
případně umožnit vstup na další trhy.
A také budou nadále testovat nové vůně mimo 
jiné také ve vlastních autech, čekat, zda se jed
nou některé za zatím školou povinných dětí zapojí 
do úspěšného byznysu, který rozjeli jejich tátové. 
A kupovat manželkám parfémy – vůně prý není 
nikdy dost...            až

Společnost JEES vyrábí klasické papírové 
„stromečky“, flakonky v plastovém krytu 
s parfémem, 3D plyšové figurky a sportov
ní motivy, gelové a sprejové osvěžovače. 
Na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku a Slo
vinsku vybudovala pobočky, v dalších zemích 
prodává pomocí nezávislých společností. 
Téměř 98 % výrobků míří do zemí Evropské 
unie a států bývalého Sovětského svazu, ze
jména do Ruska a Ukrajiny. Exportují ovšem 
také do Chile, Egypta, Alžíru či Spojených 
arabských emirátů.
Obrat firmy činil v roce 2005 66 mil. korun, 
o rok později 86 mil. (prodáno bylo 6 mil. 
osvěžovačů), vloni dosáhl částky 96 mil. 
korun (prodáno 9 mil. osvěžovačů). Firma 
má 90 stálých zaměstnanců, síť obchod
ních zástupců plus přibližně 30 pracovníků 
na dohodu podle potřeby, kteří pracují doma. 
Například navazují gumičky stromečků – 
měsíčně na půl milionu kusů…

Osvěžovače vzduchu z papírové lepenky 
napuštěné voňavou esencí vynalezl v roce 
1951 ve Spojených státech biochemik a ob
chodník švýcarského původu Julius Sämann 
(ty první byly, jak jinak – s vůní borovice ne
boli s vůní lesní...). Od 60. let se osvěžovače 
vzduchu ve tvaru jehličnatého stromu rozšířily 
pod značkou Wunderbaum a proslavily 
po celém světě.

americký sen 
v českém 
provedení

jE V tom VELký kuS čESké VyNaLéZaVoStI a NEmaLý kouSEk amErICkého 
SNu: přED jméNy jIří SChEjbaL a jaroSLaV oprChaL tItuL rNDr., Za NImI 
SpoLEčNoSt jEES S. r. o. jE to už patNáCt LEt, Co ZaLožILI Na maLém 
čESkém DVorku FIrmu Na „VoňaVé StromEčky“ – a DNES jE VyVážEjí 
Do pĚtatřICEtI ZEmí!

SVěŽE DO EU 
I DO CHILE

JAK „VYROSTL“ 
STROMEČEK?

„po revoluci byl hlad 
takřka po všem a tak 
jsme letěli v roce 1993 
do uSa zjistit přímo, 
co tam na trhu je 
a tady chybí...“

Jaroslav Oprchal (vlevo) a Jiří Schejbal mají k úsměvu 

důvod – výrobky jejich firmy ověžují vzduch v 35 zemích
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VýVoj oficiálního burzoVního indexu Px V roce 2007

Není se co divit. Americká hypoteční krize 
výrazně ovlivnila dění na světových kapi-
tálových trzích a ani pražská burza nebyla 
ušetřena. Nálada investorů byla v průbě-
hu celého roku značně proměnlivá, když 
nervozitu a očekávání střídal optimismus 
investorů.
Přesto může být s uplynulým rokem burza 
spokojena. Poslední den v roce oficiální bur-
zovní index PX uzavřel na hodnotě 1815,1 
bodu a za 12 měsíců tak vzrostl o 14,24 %. 
Stydět se nemusí ani za celkové objemy 
obchodů na akciovém trhu, které teprve 
podruhé v její patnáctileté historii překročily 
magickou hranici 1 bilionu korun, když se 
zobchodovaly akcie za 1 013 018,8 milionů 
korun. Za absolutním rekordem z roku 2005 
zaostala o necelých 30 miliard.

burzovní tituly v číslech
Pomyslným burzovním vítězem se v loň-
ském roce stala společnost Unipetrol, která 
dokázala zhodnotit své akcie o více než 
44 %. Mnout ruce si mohou i investoři, kteří 
vsadili na akcie některé z trojice společností 
CETV, ČEZ nebo Komerční banky. Odmě-
nou jim bylo více než 40% zhodnocení. 
Ne každý však může nad výsledky skákat 
radostí, ne každý bude na burzovní rok 
2007 vzpomínat v dobrém. Akcie tabákové-

ho gigantu Philip Morris se propadly o téměř 
27 %, Zentiva oslabila o 23,3 % a nedařilo 
se ani nemovitostním titulům.

co čekat letos?
Jaký bude pro pražskou burzu rok 2008? 
Vzhledem k očekávanému růstu ekonomiky 
by si pražská burza měla nějaké to procento 
připsat, růst indexu zřejmě bude o něco 
nižší než v loňském roce. 
„Tentokrát by měl být růst trošku organičtěj-
ší, tj. růst by měl být podložen většinou titu-
lů na rozdíl od letošního půlení, kdy polovina 
titulů na burze rostla, polovina padala,“ řekl 
serveru Finance.cz Jan Procházka, analytik 
společnosti Cyrrus.
Každý, kdo burzovní obchod sleduje pozor-
něji, určitě přemýšlí, na kterého koně vsadit. 

Favoritů je pro letošní rok více, vybrat jedi-
ného není jednoduché. Přestože burzovním 
lídrem se může stát téměř kdokoliv, největší 
šance se dávají Telefónice a ČEZ. Aby byla 
pražská burza pro investory ještě lákavější, 
bylo by zapotřebí rozšířit stávající nabídku 
o nové kvalitní emise. Již dlouho se mluví 
o OKD, resp. mezinárodním koncernu New 
World Resources, možná se dočkáme akti-
vity některého z developerů.

 Lukáš Buřík

Posilování kurzu koruny bere většina Čechů jako 
pozitivní zprávu. Je to však hodně špatná zpráva 
pro tuzemské výrobce, kteří kvůli tomu musejí 
čelit rostoucí konkurenci levnějšího dovezeného 
zboží. Především je to ale špatná zpráva pro 
většinu tuzemských exportérů. Dlouhodobý 
posilující trend české koruny podle analytiků 
nekončí. V první polovině letošního roku se ČR 
pravděpodobně dočká korekce kurzu ke slabším 
hodnotám. Druhá polovina roku však již opět 
bude ve znamení zpevňování. Směr kurzu tak 
bude částečně kopírovat rok 2007. 

jak se vyhnout kurzovému riziku?
České firmy dnes musí s kurzovým rizikem po-
čítat při každém jednotlivém obchodu. Přesto je 
mezi našimi podniky toto riziko často podceňová-
no, ke kurzovému zajištění přistoupí pouze každá 
desátá firma podílející se na zahraničním obcho-
du. Dnes jsou v podstatě možné tři varianty:
• uzavření kontraktu v české měně, 
•  využití devizového účtu – společnost, která je 

jak exportérem, tak i importérem, může využít 
devizového účtu a svá inkasa od zahraničních 
odběratelů může použít ke krytí úhrad ve pro-
spěch zahraničních dodavatelů; nicméně musí 
zde být splněno několik předpokladů – inkaso 
i úhrada musejí být ve stejné měně, suma inkas 
musí odpovídat sumě úhrad, inkasa a úhrady 
musejí být časově sladěné a nesmí docházet 
k napětí v oblasti korunové likvidity (viz FX Opce) 

•  využití zajišťovacích operací na devizovém 
trhu – banky nabízejí k zajištění kurzových rizik 
celou řadu produktů, jedná se především o FX 
Forwardy, FX Swapy a FX Opce.

 
fx forward
Forwardový obchod představuje závazek banky, 
že klientovi prodá, či od něj koupí, dohodnuté 
množství peněžních prostředků v jedné měně 
za dohodnutou částku v jiné měně v přes-
ně sjednaném budoucím termínu. Obchod 
proběhne za forwardový kurz platný na finanč-
ním trhu v době uzavření obchodu. Klient se 
naopak zavazuje smluvené množství finančních 
prostředků podle podmínek forwardového 
obchodu od banky odkoupit, či jí tyto prostředky 
prodat. Výhodou těchto operací je skutečnost, že 
ve vhodný okamžik může klient opatřit svou bu-
doucí konverzi závazným kurzem, který považuje 
za optimální, popř. může svou pohledávku nebo 
závazek zajistit již v okamžiku jejich vzniku. For-
wardový kurz i datum vypořádání jsou stanoveny 
závazně, takže po sjednání nelze od uzavřeného 
obchodu ustoupit. FX forward se hodí pro dovoz-
ce, který provádí opakovaně úhrady do zahraničí 
v cizí měně a tudíž se obává budoucího zpevnění 
směnného kurzu cizí měny proti Kč, nebo pro 
vývozce, který provádí opakovaně konverze 
ze zahraničí došlých prostředků do Kč a tudíž 
se obává, že koruna zpevní a jeho inkasa v cizí 
měně ztratí na hodnotě.

fx Swap
Swapový obchod představuje závazek banky 
koupit od klienta, resp. mu prodat, dohodnuté 
množství peněz v jedné měně za dohodnutou 
částku v jiné měně k pevně sjednanému datu 
za sjednaný kurz a zároveň závazek banky klien-
tovi zpětně prodat, resp. od něj odkoupit, stejné 
množství peněz v první měně za dohodnuté 
množství peněz v druhé měně k pevně sjedna-
nému pozdějšímu datu za forwardový kurz. Čili 
se jedná o dočasnou výměnu prostředků v jedné 
měně (např. EUR) za prostředky v měně druhé 
(např. Kč) na přesně stanovené období za pře-
dem stanovený kurz. Měnový swap klientovi 
umožní překlenout období bez korunových 
prostředků při minimalizaci úrokových nákladů 
a nákladů spojených s devizovou konverzí. FW 
Swap se hodí pro klienta, který shromažďuje 
na devizovém účtu prostředky na nákup v zahra-
ničí, dojde však k výpadku jeho korunových inkas 
a tak se mu bude krátkodobě nedostávat Kč.

fx opce
Podstata opčních obchodů spočívá v právu (ne 
povinnosti) kupujícího opce realizovat nákup či 
prodej určité měny proti jiné měně za za předem 
sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu. 
Výhodou FX opce je zajištění proti nepříznivému 
vývoji směnného kurzu při současném zachování 
možnosti participace na příznivém vývoji směn-
ného kurzu.                 Michal Ruml

burzovní rok 2007
Průběh celého loňSkého roku byl Pro PražSkou burzu 
doSti dramatický, nebyla nouze o zajímaVé VzeStuPy a Pády. 
zVláště na SrPen nebude burza VzPomínat V dobrém. 
oficiální burzoVní index Px Poměrně Výrazně ztrácel, celá 
jedenáctka nejlikVidnějších titulů Se nezřídka ocitala 
V čerVených číSlech. 

firemní finance

tiP na knihu:  Účetní a daňoVé Problémy PráV-nických oSob V Praxi 2008
Na knižním trhu můžeme najít publikace, které se věnují problematice daně z příjmů, detailně je popisují paragraf po paragrafu, ale jen okrajově se zmiňují o praktické aplikaci jednotlivých ustanovení zákona při běžné činnosti právnických osob. Tato publikace pojednává o problematických oblastech zákona o daních z příjmů v návaznosti na účetní předpisy, které jsou zdrojem častých účetních a daňových chyb vyplý-vajících z nesprávného zaúčtování nebo použití chybného postupu při řešení daňové problematiky. 

tiP měSíce:
minimal leasing 
od čSob leasing
Společnost ČSOB Leasing nově nabízí 

finanční leasing bez jakýchkoliv ome-

zení pro spotřebitele, pro podnikatele 

je připravena nabídka s dobou trvání 

odpovídající minimální době odpisování 

podle zákona a dále finanční leasing 

se zrychleným splácením či s možnos-

tí předčasného ukončení leasingové 

smlouvy na základě žádosti zákazníka při 

zachování výhod finančního leasingu.

Minimal Leasing umožňuje standard-

ně financování s kratší dobou trvání 

leasingové smlouvy, a to již od 24 nebo 

36 měsíců. Je určen podnikatelům nejen 

na financování osobních, užitko-

vých či nákladních vozidel, ale také 

k nákupu strojů, zařízení a jiných 

technologií. 

tiP na firmu:  
akont
Společnost AKONT poskytuje komplexní 

služby z oblasti mezinárodních daňových 

systémů a vytváření právních struktur 

na ochranu majetku. Tato finančně silná 

společnost patří mezi nejvýznamnější hrá-

če v oboru daňového plánování a offshore 

podnikání. Opírá se o tým specialistů 

na zakládání společností v jednotlivých 

zemích, účetních a daňových poradců po-

suzujících zdanění mezinárodních operací 

v ČR, přes vyspělé země EU až po daňo-

vé ráje. Společnost AKONT je zakládajícím 

členem Unie offshore poradců ČR 

a zároveň členem prestižních meziná-

rodních organizací a asociací.

jak se vyhnout  
kurzovému riziku

Prakticky Po celý loňSký rok koruna Vůči 
SVětoVým měnám Stabilně Sílila a Podle odhadů 
analytiků bude V Podobném trendu PokračoVat 
i letoS. Stále důležitějším Se tak Pro čeSké 
firmy obchodující Se zahraničím StáVá zajištění 
Proti kurzoVým rizikům. 
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  náš fintrik Ověřování elektronických dokumentů

čeští notáři se 
připravují na vy-
dávání ověřených 
dokumentů. notářská 

komora české republi-
ky zorganizovala pro 

všechny notářské 
kanceláře pořízení 
programu, který 
umožňuje vytvářet 

nezměnitelné soubory chráněné elek-
tronickým podpisem. zvolenou tech-
nologií je Print2Pdf od společnosti 
Software602, která se zaměřuje nejen 
na dodávky aplikací pro střední a větší 
organizace, ale také na kancelářský 
software pro živnostníky a domácnosti.
Vydávání notářsky ověřených PDF je významným krokem 

ke zrychlení a zefektivnění práce v podobě snížení admi-

nistrativních úkonů. A jak vlastně bude služba fungovat? 

Stačí vzít potřebnou listinu, notář ji naskenuje, převede 

ji do formátu PDF a připojí digitální podpis společně 

s časovým razítkem. Pak už stačí uložit dokument na CD 

či jiné paměťové médium. Takto vytvořené elektronické 

dokumenty pak budou rovnocenné úředně ověřeným 

listinám. Program Print2PDF kromě zmíněné podpory 

elektronického podpisu a spojování dokumentů umož-

ňuje také vytvářet soubory v archivním formátu PDF/A, 

vkládat vodotisk, řídit datovou velikost souboru apod. 

Lukáš Buřík

americká hypoteční krize výrazně ovlivnila 
dění na všech světových kapitálových trzích 

Zdroj: Komora.cz
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budeme se mít 
letos lépe?
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Byli jsme zvyklí se na příchod nového roku 
dívat s optimismem, alespoň co se osobních 
financí týká, letos je však v tomto ohledu řada 
z nás o mnoho skeptičtější. Neustálé zdražo-
vání cen energií, které s sebou táhne nahoru 
i ceny základních komodit, především pak po-
travin, a rovněž dlouho připravovaná reforma 
veřejných financí dostaly inflaci k hodnotám, 
na něž jsme více než šest let rozhodně nebyli 
zvyklí. Zatímco v několika minulých letech byla 
česká inflace stabilní a nízká – během celého 
roku se pohybovala pod třemi procenty – příští 
rok tomu bude jinak, o čemž ostatně svědčí 
i listopadové statistiky (listopadová inflace 
5 % byla nejvyšší za posledních 5 let). Česká 
národní banka očekává na počátku letošního 
roku vzestup inflace až k šesti procentům. 
Od konce prvního čtvrtletí by podle odhadů 
ČNB měla inflace začít klesat. Proti růstu cen 
totiž bude působit sílící koruna a vysoký růst 
cen se s největší pravděpodobností bude 
snažit tlumit i ČNB, a to zvyšováním klíčových 
úrokových sazeb.

reálná mzda by měla růst, ale...
O tom, zda se budeme či nebudeme mít lépe, 
však vždy rozhodují faktory dva. Na straně 
jedné výdaje domácností, které, jak jsme již 

psali, vlivem vyšší inflace porostou, na straně 
druhé jsou pak příjmy, a ty by měly růst také. 
Zatímco v letech 2004 a 2005 tempo růstu 
mezd spíše zpomalovalo, koncem roku 2006 
začaly mzdy svůj růst naopak zrychlovat, 
a to jak mzdy nominální, tak reálné. Ve tře-
tím čtvrtletí 2007 dokonce průměrná hrubá 
měsíční mzda vzrostla meziročně o 7,6 % 

na 21 470 Kč. Proti stejnému období v před-
chozím roce tak byla o 1517 korun vyšší. 
Reálná mzda, tedy po odečtení inflace, se 
v průměru zvýšila o solidních pět procent. 
Reálná mzda by tedy, i přes skokové zvýšení 
inflace, měla růst i v roce příštím. Růst mezd 
je totiž tažen dobrou výkonností české eko-
nomiky a s tím spojeným fenoménem, který 

se na našem pracovním trhu začal přede-
vším v některých profesích objevovat – a to 
nedostatkem pracovní síly. Průměrnou mzdu 
dnes stále více ovlivňuje rychle klesající míra 
nezaměstnanosti a s tím spojené problémy 
firem s hledáním nových zaměstnanců. Ti 
této situace samozřejmě využívají a neustále 
zvyšují své mzdové požadavky. Mnoho podni-
ků, především zahraničních investorů, si totiž 
zatím skutečně může zhruba osmiprocentní 
růst mezd dovolit.
Odborníci, odboráři i zástupci zaměstnavatelů 
se shodují na tom, že mzdy letos porostou 
v průměru o osm až devět procent, což by 
po odečtení inflace, která, jak jsme psali výše, 
bude kolem pěti procent, znamenalo růst 
reálné mzdy zhruba o tři procenta. To je sice 
méně než v roce letošním, ale určitě se nedá 
hovořit o obecném poklesu životní úrovně. To 
se však bohužel netýká státních zaměstnan-
ců. Růst mezd kolem devíti procent se totiž 
týká soukromého sektoru, zatímco ve veřej-
ném sektoru růst mezd zpomalí asi na 3,5 
procenta. Tudíž jestli si v příštím roce někdo 
mírně pohorší, pak to budou státní zaměst-
nanci, kterých je, nutno říci, nemalé množství 
blížící se půl milionu.

Michal Ruml

oSobní finance
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V posledních měsících zažíváme boom spo-
řicích účtů, když se bankovní domy doslova 
přetahují o vedoucí pozici na trhu, nebo se 
alespoň snaží dorovnávat náskok soupeřů.  

od pěti k deseti
Tradičnějšími, známějšími a nutno říci i využí-
vanějšími nástroji pro odkládání uspořených 
prostředků než spořicí účty u nás ještě cca 
před rokem a půl byly především termíno-
vané vklady a z minulosti známé vkladové 
knížky. Klienti s vyšší tolerancí rizika pak 
preferovali spíše podílové fondy a masová 
část populace, které nevadila dlouhodobá 
investice, uzavírala stavební spoření. Oblast 
spořicích účtů byla spojována především 
s ING Kontem, které lákalo zájemce na úro-
ky 1,9 % p. a.. Od té doby se však řada 
věcí změnila. V současnosti propaguje svůj 
spořicí účet každá banka, přičemž některé 
z něj dokonce udělaly svůj vlajkový produkt. 
Níže uvádíme čelní šestici, která zaslouží 
vaši pozornost. 

ideální spořicí účet: 
•  co nejvyšší úročení jakéhokoli množství úspor,
• možnost zřízení po internetu,
• žádné poplatky a výpovědní lhůta,
• měsíční cyklus připisování úroků,
• platební karta k účtu zdarma,
• možnost ukládání i v jiných měnách,
•  vedení běžného účtu u poskytující banky 

není podmínkou.
Přesto, že všechny vysněné vlastnosti neob-
sahuje ve svém rámci žádný účet, s radostí 

můžeme konstatovat, že některé jsou velmi 
blízko. Pojďme se na ně podívat blíže.
emax – spořicí účet od mBank momentálně 
vede s úrokovou sazbou 3,5 % p. a. připiso-
vanou měsíčně. K účtu lze získat zdarma pla-
tební kartu. Není vyžadován počáteční vklad 

a zřízení probíhá po internetu. Měna – CZK. 
bawag spořicí účet – spořicí účet Bawag 
Bank úročí měsíčně vklady 3,33 % p. a. 
Od ledna ho lze kompletně zřídit po internetu. 
Nabízí jednu měnu – CZK a vyžaduje minimální 
vklad 500 Kč. Jeho zřízení není podmíněno 
vedením BÚ u Bawag Bank. 
inG konto – od ledna 2008 jsou prostředky 
zhodnocovány 3 % p. a. Úroky banka připisuje 
čtvrtletně, minimální vklad není stanoven. 
Měna – CZK. 

ekonto – běžný účet Raiffeisenbank a eBanky 
má v sobě integrovaný i spořicí účet, který 
bude od února 2008 úročen 3 % p. a. (v sou-
časnosti 1,6 %). Podmínkou bude existence 
eKonta a návštěva bankovní pobočky. Měna – 
pravděpodobně CZK. 
červené konto – Poštovní spořitelna přišla 
s účtem, kde jsou vklady v pásmu nad 50 000 Kč 
úročeny 3 % p. a. Účet lze založit na jakékoli 
poště i bankovní pobočce. Měna – CZK. 
balíček citi konto – zahrnuje v sobě rovněž 
spořicí účet, úročený v současnosti 2.5 % p. a. 

bezplatný = pro každého
Jelikož jde o bezplatný produkt, může si 
ho uzavřít opravdu každý z nás. Kdo ho ale 
efektně využije? Spořicí účet má primární 
funkci ve vytvoření základní finanční rezervy. 
Vhodný je k tomu z důvodu okamžité 
dostupnosti vložených financí. Zatímco 
termínované vklady, o stavebním spoření 
nemluvě, v sobě drží finanční prostředky 
určitou dobu, ze SÚ je vytáhnete opravdu 
během chvilky.

 mr

tuto otázku Si 
V SouViSloSti 
S reformou 
Veřejných financí, 
jež PráVě VStouPila 
V PlatnoSt, 
i V SouViSloSti 
S neuStálým 
zdražoVáním 
enerGií klade aSi 
Většina čechů. 
odPoVěď na ni není 
jednoduchá: někdo 
Si PolePší, jiný ne. 

Průměrnou mzdu stále 
více ovlivňuje klesající 
míra nezaměstnanosti 
a s tím spojené problé-
my firem s hledáním 
nových zaměstnanců

názeV Účtu banka Úrok V % minimální Vklad

eMax mBank 3,50 %. není stanoven

ING Konto ING Bank 3,00 % neomezen

BAWAG spořicí účet BAWAG Bank CZ, a. s. 3,33 % 500 Kč

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

Citibank spořicí účet CITIBANK 2,50 % 500 Kč

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

Spořicí účet GE MONEY BANK 0,2 % až 0,5 % neomezen

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

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

Červené konto POŠTOVNÍ SPOŘITELNA 0,10 až 2,20 není stanoven

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

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

Spořicí účet UniCredit Bank 0,10 až 1,30 libovolný

Spořicí účet Plus UniCredit Bank 2,48 až 3,08 10 000 Kč

Spořicí konto VOLKSBANK 1,00 % až 1,60 % neomezen

každá banka propaguje svůj spořící účet, 
některé z něj udělaly svůj vlajkový produkt 

renesance 
spořicích účtů

zatímco Vše kolem náS zdražuje a Ve Vzduchu 
ViSí obaVy z bytí V reformoVaném SyStému, kdeSi 
V koutku SVěta bankoVních Produktů Pulzuje coSi 
nebýVale PozitiVního. Proč mít SchoVané ÚSPory 
Pod Polštářem nebo na běžném Účtu, když exiStuje 
lePší možnoSt – SPořicí Účty S nuloVými PoPlatky 
za uzaVření a Vedení, jejichž Úročení teď letí 
raketoVě Vzhůru! 



str. 40 str. 41únor 08 eVroPa

O 2. ročníku mezinárodní konference Proměny 
Evropy 2008 jsme vás v našem časopisu už 
informovali. Připomínáme jen, že se uskuteční 
17. – 18. dubna v Praze, opět v prostorách 
Kongresového sálu Nové radnice. Slavnostní 
večer proběhne tentokrát ve spolupráci s SP ČR, 
MSF a ČMA při příležitosti jubilejního 15. ročníku 
vyhlašování Manažera roku v paláci Žofín.

Propojenost VaV, podnikání a vzdělávání
Letošní odborné fórum se uskuteční pod záštitou 
premiéra ČR Mirka Topolánka a ministra Martina 
Římana. V současnosti již můžeme nahlédnout 
i do první pracovní verze programového rámce 
konference a i letmý pohled dává tušit zajíma-
vou „intelektuální hostinu“, neboť lze očekávat 
nejen vystoupení známých politiků, špičkových 
profesorů a vynikajících manažerů z tuzemska 
i zahraničí, ale i dalších osobností odborné a ma-
nažerské veřejnosti. S některými aktéry i jejich 
tématy se můžete již nyní seznámit na webových 
stránkách konference www.neweurope.cz.
Z řady avizovaných vystoupení vyplývá, že 
systematické a synergické propojení VaV, 
podnikání, vzdělávání a společenské odpověd-
nosti organizací je konečně na programu dne 
a právem lze proto očekávat širokou diskusi. 
Vždyť růst a následující úspěch vyžaduje často ze 
strany podniků především značný vzdělanostní 
vklad, který se pravděpodobně nevrátí dříve než 
ve vzdálené budoucnosti. A za to, žel, dnešní 
uspěchaná doba a netrpělivá podniková kultura 
nenabízí valnou odměnu a už vůbec ne ve formě 

okamžitých zisků. Přestože řada odborníků 
z oblasti podnikového řízení se hlásí k premise, že 
řízení je přípravou budoucnosti.

inovace jako tvořivé poslání 
Právě z výše uvedených důvodů věnuje řada 

příspěvků pozornost otázkám zaměřeným 
do oblasti výchovy a vzdělávání pro inovace, s cí-
lem zvýšit inovační tempo, výkonnost a konku-
renceschopnost. Inovace jsou dnes vnímány jako 
klíč k úspěchu v podnikání. Technické vzdělávání, 
jeho nová kvalita spojená s praxí a výzkumem 
by mohla (a měla) hrát klíčovou roli na globální 
scéně, neboť pouze taková orientace vzděláva-
cích programů bude schopná pečovat o talenty, 
formovat jejich schopnosti.
Jak vyplývá z řady současných statistických 
šetření, velkým hendikepem české populace 
je kreativita, která se spolu s inovacemi stává 
základním fenoménem budoucí prosperity 
a úspěchu. Běžná řešení už v konkurenčním boji 
nestačí, protože je užívají všichni.

klíčová je kreativita
Je proto na místě položit si otázku, zda není 
zásadní chybou současných vzdělávacích 
programů dokonalá příprava úzkých specialistů 
na zvládnutí nejrůznějších modelových situací, 
když tyto nastávají stále méně, a naopak stále 
více překvapují situace zcela nové a neočekáva-
né? Celá plejáda příkladů z doby nedávno minulé 
(teroristické útoky, živelné katastrofy, korejská vál-
ka apod.) jednoznačně dokumentují, že klíčovým 
faktorem přežití v nepředvídatelných a extrémních 
podmínkách je právě kreativita, čili tvořivost lidí.
Jelikož se dá předpokládat, že s touto dispozicí 
se rodí každý zdravý jedinec a míra této schop-
nosti je dána jeho individualitou a výchovou, je 
podpora takovéto výchovy k tvůrčí práci, která 
je nejen prostředkem k obživě, ale především 
způsobem seberealizace a naplnění, novým 
úkolem naší společnosti s cílem zvyšování inovací 
a potažmo i prosperity a konkurenceschopnosti 
našich podniků. Vysokou cenu budou proto mít 
nové organizace, které prokáží vysoký kreativní 
a inovační potenciál svých zaměstnanců. Zejmé-
na do takto orientovaných firem se pak vyplatí 
investovat, a proto je nejvyšší čas připravit pro 
tuto orientaci i nové manažery. Dnes připravované 
vzdělávací programy vyžadují orientaci na zvyšo-
vání sociálních kompetencí, pružnosti, vynalé-
zavosti, tvořivosti a iniciativy lidí směrem k větší 
otevřeností k inovacím. A i o tom bude konferen-
ce Proměny Evropy 2008.

Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.,

ředitelka společnosti DTO CZ, s. r. o.

„dnešní uspěchaná 
doba a netrpělivá pod-
niková kultura nenabízí 
valnou odměnu a už 
vůbec ne ve formě oka-
mžitých zisků.“

SoučaSný Globální SVět Vyžaduje Stále naléhaVěji SyStematická 
a SynerGická řešení V oblaStech Vědy a Výzkumu, Podnikání, VzděláVání 
a SPolečenSké odPoVědnoSti orGanizací. VždyŤ na základě bohatých 
Praktických zkušenoStí je již doStatečně známo, že každá jednoStrannoSt 
a izoloVané Vidění Ve Stále Složitějším SVětě může znehodnotit VýSledky 
i toho nejPoctiVějšího Snažení, které Vede k PodnikoVému ÚSPěchu, inoVacím 
a konkurenceSchoPnoSti.

Proměny 
evropy 
2008
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Proč zvolit životní pojištění?
Životní pojištění představuje pro pojištěného 
člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v přípa-
dě nepředvídatelných událostí. Jeho uzavřením 
člověk získá pojistnou ochranu nejen své osoby 
či rodiny, ale v mnoha případech může vložené 
prostředky zajímavě zhodnotit. Rozsah pojistné 
ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení, 
záleží na tom, jaký typ životního pojištění zvolíte.
 
V jakých případech?
Uzavření životního pojištění je velmi důležitým 
rozhodnutím, které není radno činit bez před-
chozího dobrého uvážení. Pokud je rodina 
na mně finančně závislá, plánuji pořídit si vlastní 
bydlení na hypotéku, chystám se využít leasing 
či čerpat úvěr, pak uzavření životního pojištění 
stojí za zvážení. Díky vysoké variabilitě a flexibilitě 
jeho parametrů je možné najít a sestavit produkt 

podle potřeb klienta a přizpůsobit jej přesně jeho 
momentální životní situaci.

z čeho vybírat?
Životní pojištění je finanční produkt s různý-
mi modifikacemi. Skládá se ze dvou složek 
– rizikové a spořicí. Úkolem rizikové složky je 
pojistná ochrana, spořicí slouží ke zhodnocování 
finančních prostředků. Záleží na primárním účelu, 
pro který chcete produkt uzavřít. Zvolit můžete 
některou z rizikových pojistek, které slouží výluč-
ně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde 
právě na rizikovou složku, nebo vybrat některou 
z tzv. rezervotvorných pojistek, které jsou spjaty 
s určitou formou spoření. Sem můžeme zahrnout 
kapitálové nebo investiční životní pojištění.

jak postupovat?
V případě životního pojištění jde o dlouhodobý 
produkt, zpravidla na několik desítek let, proto 
je opravdu nutné pečlivě vybírat a neuzavírat 
smlouvu bezhlavě. V současnosti existuje na trhu 
řada pojišťoven nabízejících různé typy život-
ních pojistek. Při výběru se můžete spolehnout 

na vlastní síly a úsudek, nebo využít služeb od-
borníků. V prvním případě stačí navštívit některou 
z finančních institucí, které mají životní pojištění 
ve své nabídce a domluvit si osobní setkání 
s pracovníkem pojišťovny. Nevýhodou je, že vám 
budou nabídnuty vlastní produkty, o konkurenč-
ních se jen těžko zmíní. Obrátíte-li se na odbor-
níka, nezávislého finančního poradce, měli byste 
dostat komplexnější informace o celém trhu. Měl 
by vám pomoci orientovat se v záplavě produktů 
životního pojištění, jejich výhodách a nevýhodách 
a zároveň pomoci najít optimální řešení.

na jak dlouho a na kolik?
Jednoznačná odpověď neexistuje, záleží 
na individuální situaci a podmínkách. Parametry 
životních pojistek by měly být voleny tak, aby 
skutečně vyhovovaly potřebám jednotlivce a při-
nášely mu maximální užitek. Pojistná částka by 

měla být dostatečně vysoká (ve výši několikaná-
sobku ročního příjmu pojištěného), aby v případě 
potřeby zabezpečila rodinu či zajistila plynulé 
a bezstarostné splácení hypotéky nebo úvěru. 

jaké zhodnocení lze očekávat?
Finanční prostředky, které pojišťovna schraňuje 
od svých klientů, následně investuje do různých 
finančních instrumentů, především nástrojů 
kapitálového trhu. Výše ročního zhodnocení 
životních pojistek resp. připsaných výnosů záleží 
na tom, s jakým úspěchem pojišťovna pro-
středky alokovala. Připsané výnosy tak mohou 
být proměnlivé, ovšem rozdíly mezi jednotlivými 
pojišťovnami nejsou nijak závratné. Při výběru 
pojišťovny je dobré mít na paměti známé a často 
zmiňované investiční pravidlo, že výnosy minulé 
nejsou zárukou výnosů budoucích.

kdy jsou prostředky vypláceny?
Životní pojištění chrání před rizikovými situacemi 
a kryje především riziko smrti. V takovém případě 
vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným 
osobám. Ovšem smrt není vždy podmínkou 

výplaty úspor. Smlouva je sjednávána i pro případ 
dožití, kdy po uplynutí sjednané doby dochází 
k výplatě peněžních prostředků, a to buď jed-
norázově, nebo v pravidelných splátkách. Výše 
plnění vždy záleží na podmínkách sjednaných 
v pojistné smlouvě.

jak a kolik ušetřit na daních?
Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat 
ze základu daně z příjmů příspěvek na životní 
pojištění. Maximální odečitatelná částka činí jak 
pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně 
výdělečně činné 12 000 Kč ročně. Budete-li mít 
uzavřeno několik pojistných smluv, částky pro 
odpočet se sčítají – stále však platí maximální 
dvanáctitisícová částka. Pro uplatnění daňového 
odpočtu je třeba splnit určité legislativní podmín-
ky. Tou základní je tzv. 60/60, tzn., že výplata 
pojistného plnění je v rámci pojistné smlouvy 
sjednána až po 5 letech (60 měsících) od uzavře-
ní pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalen-
dářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 
60 let věku. Díky schválené reformě a patnácti-
procentní dani každá zaplacená tisícovka ušetří 
klientovi 150 korun. Ročně tak klient může ušetřit 
až 1800 korun.

když chci vypovědět smlouvu?
Smlouvu je možné vypovědět zpravidla bez udání 
důvodů. Jaké sankce budou z předčasného 
ukončení vyvozeny, byste měli být schopni vyčíst 
ze všeobecných smluvních podmínek. U rizikové-
ho pojištění je zaplacené pojistné použito na po-
jistnou ochranu osoby či majetku, neexistuje 
žádná spořicí složka. V případě jeho výpovědi tak 
pojišťovny nevyplácí žádné prostředky. U kapitá-
lových a investičních pojistek účastník pojištění 
nemá právo na navrácení všech vložených 
prostředků, ale pouze na tzv. odbytné. Jeho výše 
záleží na parametrech pojistky a době, po kterou 
bylo pojištění hrazeno. Obecně platí, že první 
dva až tři roky jde veškeré zaplacené pojistné 
na pokrytí nákladů pojišťovny a provizi, takže ne-
dostanete téměř nic. Jelikož životní pojištění má 
dlouhou dobu životnosti, návratnost vložených 
prostředků se začne projevovat až s blížící se do-
bou řádného vypršení smlouvy, takže s rostoucí 
délkou trvání pojištění roste i výše odbytného.

Lukáš Buřík

životní pojištění  
– otázky a odpovědi

životní pojištění představuje finanční jistotu 
v případě různých nepředvídatelných událostí

neštěStí nechodí Po horách, ale Po lidech a žiVot S Sebou Přináší řadu PřekVaPení. a to 
Příjemných i těch méně radoStných. Pokud chcete ochránit nejen Sebe, ale i SVé blízké, 
Vhodným řešením může být žiVotní Pojištění. kdy Se VyPlatí jej uzaVřít a jak Vybrat to SPráVné? 
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ProStřednictVím rozhodčího řízení lze 
rozhodoVat Veškeré SPory majetkoVé 
PoVahy, k jejichž Projednání by byl jinak 
PříSlušný obecný Soud.

Výjimkou jsou spory vyvolané prováděním kon-
kurzu nebo vyrovnání a spory vzniklé v souvislosti 
s výkonem rozhodnutí, resp. exekucí. Je-li dána 
pravomoc rozhodce, je obecný soud z rozho-
dování sporů, na které se rozhodčí smlouva 
vztahuje, vyloučen.
S ohledem na přílišnou délku a formálnost, ale 
také nákladnost řízení před obecnými soudy, 
účastníci zejména obchodněprávních vztahů stá-
le častěji přistupují k uzavírání rozhodčích smluv, 
a to právě za účelem rychlého a méně nákladné-
ho řešení svých majetkových sporů. 

co ano a co ne
V rozhodčím řízení mohou být rozhodovány jak 
majetkové spory vyplývající z obchodněprávních 
vztahů, tak majetkové spory vyplývající z ob-
čanskoprávních vztahů, ale např. také spory 
vyplývající z pracovněprávních vztahů v případě, 
že je zachována základní podmínka a jedná se 
o spor majetkové povahy. 
V rozhodčím řízení nemusí být projednávány 
jen spory, jejichž předmětem je peněžité plnění, 
může jít také např. o spory ze směnek, spory 
o vlastnická a související práva k majetku, ať 
již movitému či nemovitému, spory společní-
ků obchodních společností, spory podílových 
spoluvlastníků, spory vyplývající z odpovědnosti 
za škodu a z bezdůvodného obohacení, jakož 
i další majetkové spory vyplývající z obchodně-
právních, občanskoprávních závazkových vztahů 
a z vypořádání majetkových vztahů.
Naopak v rozhodčím řízení nemohou být řešeny 
spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí 

nebo exekuce, vyvolané prováděním konkurzu 
nebo vyrovnání, dědické spory, spory o umoře-
ní listin, spory o úschovách, vyplývající z řízení 
ve věcech obchodního rejstříku či vyplývající z ří-
zení o soudním prodeji zástavy, spory ve věcech 
kapitálového trhu a některé další.

jen písemná forma
Základním předpokladem pro řešení majetkové-
ho sporu v rozhodčím řízení je písemná rozhodčí 
smlouva, tedy dohoda účastníků právního vzta-
hu, že v rozhodčím řízení budou řešeny majetko-
vé spory vzniklé z tohoto právního vztahu nebo 
vzniklé z určitého, v rozhodčí smlouvě vymezené-
ho, okruhu právních vztahů. Rozhodčí smlouva 
se může týkat majetkového sporu již vzniklého 
nebo majetkového sporu, který může vzniknout 
teprve v budoucnu. Rozhodčí smlouva může mít 
jednak podobu rozhodčí doložky, která je sou-
částí smlouvy hlavní a jednak může mít podobu 
samostatné smlouvy o rozhodci. Uzavřením 
rozhodčí smlouvy je dána pravomoc rozhodce 
k rozhodování sporu. Podmínkou platnosti roz-
hodčí smlouvy je vždy její písemná forma. 
Z hlediska právní jistoty účastníků právního 
vztahu je ideální, když si jako smluvní strany 
přímo do smlouvy hlavní (kupní smlouva, smlouva 
o dílo, smlouva o úvěru, atd.), do všeobecných 
obchodních podmínek apod., implementují usta-
novení o tom, že případný majetkový spor, který 
na základě smlouvou hlavní založeného právního 
vztahu vznikne, bude řešen rozhodcem, příp. více 
rozhodci v rozhodčím řízení. Takové ustanovení 
smlouvy se nazývá rozhodčí doložkou a zpravidla 
bývá součástí závěrečných ustanovení smlouvy 
hlavní. Rozhodčí doložka může být uzavřena také 
jako dodatek k již existující smlouvě hlavní.
Druhým případem, kdy lze sjednat pravomoc 
rozhodce pro rozhodování sporu je případ, kdy 
majetkový spor mezi účastníky právního vztahu 
již vznikl. V takovém případě uzavírají strany 
tzv. smlouvu o rozhodci. Smlouva o rozhodci 
se uzavírá jako samostatná smlouva uzavřená 
mezi stranami sporu, ve které je nutné vymezit, 

rozhodčí řízení? 
jen když jde 
o majetek

Rychleji a levněji

Obvyklým způsobem 
ochrany práv a řešení 
sporů v rámci právních 
vztahů dle právního 
řádu České republiky 
je řízení před obecnými 
soudy. Rozhodčí 
nebo také arbitrážní 
řízení je mimosoudní 
alternativou k soudnímu 
řízení, a to ve věcech 
sporů majetkové 
povahy. Zákonný rámec 
rozhodčího řízení je 
vymezen zákonem 
č. 216/1994 Sb., 
o rozhodčím řízení 
a výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění 
pozdějších předpisů 
(dále také jen „zákon 
o rozhodčím řízení“).

PráVo a daně

PráVo a daně

Oproti řízení před obecnými soudy má rozhodčí 
řízení řadu výhod. Těmi nejdůležitějšími jsou:
•  neformálnost rozhodčího řízení – rozhodčí 

řízení není svazováno řadou formálních kroků 
a procesních pravidel, které mohou být 
účastníky zneužity k průtahům řízení; 

•  rychlost – zatímco řízení před obecnými 
soudy dosahuje běžně délky několika let, 
délka rozhodčího řízení se počítá na několik 
málo měsíců;

•  jednoinstančnost – proti rozhodčímu nálezu 
není možno se odvolat ani podat jiný řádný 
opravný prostředek. Rozhodčí nález tak 
nabývá právní moci doručením stranám sporu 
a je vykonatelný. Zákon přiznává rozhodčímu 
nálezu bez nutnosti splnění dalších formálních 
náležitostí v zásadě stejné právní účinky jako 
pravomocnému a vykonatelnému rozsudku 
obecného soudu;

•  nižší náklady – poplatky za vedení 
rozhodčího řízení bývají řádově o 25 % levnější 
než poplatky obecných soudů. Výhoda nižší 
procentuální sazby se však projeví teprve 
u vyšších částek, jež jsou předmětem sporu, 
protože minimální výše poplatku za rozhodčí 
řízení se pohybuje v řádech několika tisíc 
korun (3000 – 7000 Kč);

•  neveřejnost – má význam zejména 
v případech, ve kterých jsou projednávány 
informace, které mohou být obchodním 
tajemstvím účastníků řízení nebo tam, kde 
strany sporu nemají zájem na medializaci 
sporu a jeho předmětu;

•  snadná vykonatelnost – vykonatelnost 
rozhodčích nálezů nastává od zahájení řízení 
podstatně dříve než u rozsudků obecných 
soudů. Díky mezinárodním dohodám je 
nepoměrně jednodušší domoci se v zahraničí 
výkonu rozhodčího nálezu, nežli domoci 
se výkonu rozhodnutí obecného soudu. 
Rozhodčí nález zejména nemusí být uznán 
místním soudem;

•  možnost stran zvolit si procesní pravidla 
– rozhodčí řízení může proběhnout také 
za pomoci prostředků komunikace na dálku 
(e-mailovou korespondencí, videokonferencí, 
apod.). Může být také dohodnuto, že 
rozhodčí nález není třeba odůvodňovat.

VýhODY  
ROZhODČÍhO ŘÍZENÍ

V rozhodčím řízení 
nemohou být řešeny 
například spory 
vzniklé v souvislosti 
s výkonem rozhodnutí 
nebo exekuce
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interim manažer  
– povolání budoucnosti

PráVo a daně

Interim management (management na dobu 
určitou, tj. termínované převzetí operativních 
manažerských úkolů – externí dodávka služeb 
řídících pracovníků na konkrétní pozici v přes-
ně definovaném období) se zpravidla nasazuje 
v situaci, kdy je firma v krizi a její majitelé už 
sami nevidí reálné východisko, nebo když 
je nutná zásadní změna ve firmě. V prvním 
případě se jedná o krizový management, 
ve druhém o management změny. Interim 
management v obou případech nabízí firmám 
možnost získat kvalifikovaného a zkušeného 
manažera přesně na takové časové období, 
na jaké ho potřebují.

k úspěchu jen přes znalosti
Projekty v oblasti interim managementu zpravid-
la začínají vstupním auditem, analyzuje se aktu-
ální situace uvnitř společnosti i celková situace 
na trhu. V úvahu přicházejí také budoucí scéná-
ře vývoje, budoucí požadavky na lidské zdroje 
včetně zjištění nositelů firemního know-how, 
neformálních vůdců a klíčových osob. Úspěšný 
projekt v oblasti interim managementu vychází 
v první řadě z hlubokého porozumění situaci. 
Opouští se paradigma, v němž jsou klíčovými 
zdroji energie, peníze a práce – rozhodujícím 
kritériem vedoucím k úspěchu jsou znalosti.
Interim manažer připravuje detailně celý 
projekt včetně dopracování metodiky a 
dohodnutých součinností pro jednotlivé fáze 

projektu. Při spolupráci interim management 
se také doporučuje mít dohodu o úrovni slu-
žeb (princip Service Level Agreement - SLA), 
která umožní klientovi rozhodnout při každém 
předem stanoveném milníku, jaké jsou (budou) 

parametry další služby a kolik za ni zaplatí. 
Interim manažer zajišťuje zpravidla převzetím 
objednávky/požadavku celý proces, a přebírá 
tím i zodpovědnost za jasnou metriku i režim 
monitorinování. Interim manažer je zaměst-
nancem agentury dodavatele a je pronajímán 
na časově ohraničené období. Výhodou této 
služby je, že interim manažer je dodán oka-
mžitě. Interim manažeři díky svým předchozím 
zkušenostem a erudici okamžitě produkují 
přidanou hodnotu. Odpadají náklady na nábor/
výběr, adaptaci, a na někdy velmi komplikované 
a nákladné ukončení pracovního poměru. Před-
ností interim manažerů je také jejich maximální 

motivace uspět. Pro úspěch i zde platí stejné 
zásady – počínaje kvalitním převzetím, zásadou 
monitorování, reportingu a vyhodnocování, až 
po kvalitní ukončení projektu. Běžná doba pro 
využívání této služby je 5 měsíců až 1,5 roku.

co všechno umí? 
V roce 2006 u nás bylo evidováno celkem 
185 511 společností s počtem zaměstnanců 
do 250, a celkem 2109 firem s více než 250 
zaměstnanci (z toho 56 státních podniků). Při-
bližně 30 % firem v ČR je na pokraji bankrotu 
a asi 60 % firem má potíže. To je předpo-
kladem pro budoucí rozšíření práce interim 
manažerů a jejich širší uplatnění již v nejbližších 
letech. Interim management se bude rych-
le a ve stále větší míře uplatňovat tam, kde 
majitelé firem a manažeři akceptují procesní 
a výkonové standardy. Interim management se 
stane bezesporu hitem na trhu práce příštích 
let. Je to stále lákavější alternativa k maxima-
lizaci efektivity činnosti externími zdroji, která 
v osobě kvalitního interim manažera spojuje 
rozsáhlé zkušenosti s implementací změno-
vého či krizového řízení z různých prostředí, 
velkou psychickou odolnost, schopnost na-
cházet netradiční řešení, pragmatický přístup 
a výraznou cílovou orientaci, to vše v optimál-
ním časovém úseku a s nezanedbatelnými 
ekonomickými výhodami.

Bohuslav Luňáček, PhD.

interim management 
nabízí firmám možnost 
získat kvalifikovaného 
a zkušeného manažera 
na přesně stanovené 
časové období 

Causa:

Příkladem rozhodčího soudu, který 
má procesní pravidla rozhodčího řízení 
upravena formou vlastního rozhodčího 
řádu, který garantuje zásady a výhody 
rozhodčího řízení a který využívá služeb 
rozhodců z řad kvalifikovaných právníků, 
je Arbitrážní soud České republiky se 
sídlem v Praze (dále také ASČR). Veškeré 
předpisy ASČR včetně znění rozhodčích 
doložek a smluv o rozhodci jsou snadno 
dostupné na internetových stránkách 
www.rozhodcidolozka.cz. Příkladem 
rozhodčí doložky zakládající pravomoc 
rozhodce k rozhodování sporu, kterou 
je možné implementovat do smlouvy 
(nejčastěji do závěrečných ustanovení), 
je: Veškeré majetkové spory vyplývající 
z této smlouvy nebo s ní související budou 
s vyloučením pravomoci obecných soudů 
řešeny v rozhodčím řízení v souladu se 
zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným 
rozhodcem určeným Arbitrážním soudem 
České republiky o.s., IČ 269 88 879. 
Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení 
bude vedeno dle Rozhodčího řádu 
Arbitrážního soudu České republiky, 
o.s., který je dostupný na www.
rozhodcidolozka.cz.
V případech, kdy je ASČR určen 
rozhodčí smlouvou a byla-li mu doručena 
rozhodčí žaloba, je ASČR jmenován 
nezávislý a nestranný rozhodce příslušný 
k projednání sporu. V rozhodčím řízení 
rozhoduje zásadně jeden rozhodce, a to 
na základě listinných důkazů a bez nařízení 
jednání. Obsahuje-li žaloba veškeré 

náležitosti, zašle rozhodce jedno její 
vyhotovení žalovanému, kterému zároveň 
stanoví sedmidenní lhůtu, aby se ve věci 
písemně vyjádřil a předložil rozhodci 
písemné důkazy, které v řízení navrhuje 
provést. Rozhodčí řízení je písemné 
a probíhá bez nařízení ústního jednání. 
Řízení je neveřejné a jednoinstanční. 
Rozhodce rozhoduje na základě svých 
zjištění a na základě důkazů předložených 
mu účastníky řízení, a to dle zásad 
spravedlnosti bez ohledu na hmotné právo 
rozhodné pro posuzovanou věc.
Rozhodčí řád ASČR obsahuje také 
zvláštní úpravu doručování písemností, 
která zamezuje neodůvodněným 
průtahům průběhu rozhodčího řízení ze 
strany účastníků řízení. Pro rozhodování 
o nákladech řízení se použije úprava 
občanského soudního řádu. Rozhodce 
rozhoduje ve věci samé vždy rozhodčím 
nálezem, který způsobuje stejné právní 
účinky jako rozsudek obecného soudu. 
Dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu 
České republiky není třeba rozhodčí nález 
odůvodňovat a není proti němu přípustné 
odvolání ani jiný opravný prostředek.
Právě jednoinstačnost, neformálnost 
a zvláštní úprava procesních pravidel, 
doručování a lhůt pro podání účastníků 
řízení mají za důsledek, že rozhodčí 
řízení od podání žaloby do právní moci 
rozhodčího nálezu zpravidla netrvá déle 
než tři měsíce, v jednodušších případech 
i méně. Poté lze okamžitě zahájit exekuční 
řízení.

Vždy jen jeden rozhodce

PraVo a daně

kromě obecných náležitostí právního úkonu, 
také předmět sporu, tj., z jakého právního vztahu 
spor vznikl a co je jeho předmětem. V praxi jde 
o případ méně obvyklý, zejména z důvodu ne-
schopnosti a neochoty stran se o trvajícím sporu 
a způsobu jeho řešení dohodnout.

S vlastními předpisy
Rozhodcem rozhodujícím spor v rozhodčím 
řízení může být dle ust. § 4 zákona o rozhod-
čím řízení zletilý občan České republiky, který 
je způsobilý k právním úkonům, příp. cizinec 
způsobilý k právním úkonům dle práva svého 
státu. Lze však doporučit, aby účastníci 
právního vztahu využívali služeb sdružení 
a rozhodčích soudů (dále také jen „rozhodčí 
soudy“) sdružujících specializované rozhod-
ce z řad kvalifikovaných, aktivně činných 
právníků s praktickými zkušenostmi z práva 
občanského, obchodního a procesního, 
jakož i se zkušenostmi s rozhodováním sporů 
v rozhodčím řízení.
Rozhodčí soudy zpravidla mají upraveny vlastní 
předpisy, podle nichž se rozhodčí řízení řídí. Těmi-
to předpisy jsou zejména rozhodčí či jednací řád, 
který upravuje procesní pravidla vedení sporu 
v rozhodčím řízení a poplatkový řád, kterým jsou 
stanoveny poplatky za vedení sporu a pravidla 
pro rozhodování o nákladech řízení.
Smluvní strany si mohou v rozhodčí smlouvě do-
hodnout, jakým způsobem bude rozhodčí řízení 
probíhat. Taková volba nemusí vyplývat přímo 

z rozhodčí smlouvy, ale může být zajištěna vhod-
nou volbou rozhodčího soudu, který má průběh 
rozhodčího řízení upraven vlastním rozhodčím 
řádem. Zejména úpravě procesních pravidel by 
účastníci při výběru rozhodčího soudu měli vě-
novat zvýšenou pozornost. Rozhodčí řád může 
totiž upravovat průběh rozhodčího řízení rozdílně 
od řízení před obecnými soudy. Např. může být 
stanoveno, že v rozhodčím řízení bude rozho-
dováno pouze na základě listinných důkazů bez 
nařízení jednání, že rozhodce bude rozhodovat 
pouze podle zásad spravedlnosti, zda ve sporu 
bude rozhodovat jediný rozhodce nebo rozhodčí 
senát. Rozhodčí řád může speciálně upravovat 
také pravidla pro doručování písemností a lhůty 
pro podání účastníků apod. 

Mgr. Adam Liberda,

 advokátní kancelář Jansa, Mokrý, 

Otevřel & partneři v. o. s

Smluvní strany si 
mohou v rozhodčí 
smlouvě dohodnout, 
jakým způsobem 
bude rozhodčí řízení 
probíhat.

interim manaGement je 
StrateGický řídící náStroj, který 
Se objeVil a funGuje V rámci 
eVroPy již od 70. let minulého 
Století (Počátky V nizozemSku, 
Později Ve Velké británii, německu, 
dneS je to již celoSVětoVý 
fenomén). PrVní interim manažeři 
Se u náS objeVili již V 90. 
letech, aVšak Více informací či 
zVeřejňoVání VýSledků o jejich 
PůSobení Se dozVídáme až 
V PoSledních třech – Pěti letech.

InterIm management
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dny, za které mu náleží náhrada příjmu při 
výkonu služby v ozbrojených silách a ci-
vilní služby a kalendářní dny po skončení 
zaměstnání. 
Rozhodným obdobím je období dvanácti 
kalendářních měsíců před kalendářním mě-
sícem, ve kterém vznikla pracovní neschop-
nost, pokud není stanoveno jinak. Jestliže 
pracovní neschopnost vznikla v období, 
kdy od vstupu zaměstnance do zaměst-
nání do konce kalendářního měsíce (který 
předchází kalendářnímu měsíci, v němž 
pracovní neschopnost vznikla) neuplynu-
lo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným 
obdobím období od vstupu do zaměstnání 

do konce kalendářního měsíce, který před-
chází kalendářnímu měsíci, v němž pracovní 
neschopnost vznikla. Jestliže pracovní 
neschopnost vznikla v kalendářním měsíci, 
v němž zaměstnanec vstoupil do zaměstná-
ní, je rozhodným obdobím období od vstupu 
do zaměstnání do konce tohoto kalendářní-
ho měsíce. 

kolik a z čeho?
Částka denního vyměřovacího základu takto 
vypočtená se upraví pro výpočet nemocen-
ského a podpory při ošetřování člena rodiny 
tak, že z částky do 550 Kč se počítá 90 
procent, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se 
počítá 60 procent a k částce nad 790 Kč se 
nepřihlíží a pro výpočet vyrovnávacího pří-
spěvku v těhotenství a mateřství a peněžité 
pomoci v mateřství tak, že částka do 550 Kč 
se počítá v plné výši, z částky nad 550 Kč 
do 790 Kč se počítá 60 procent a k částce 
nad 790 Kč se nepřihlíží.

Ze změn předpisů o nemocenské tedy 
vyplývá, že i nadále platí, že nemocnost 
a navazující výpočet nemocenských dávek 
není pro lépe placené zaměstnance nic 
lukrativního, a to zejména v návaznosti 
na vyplácené dávky ve výše uvedených pro-
centech z maximálního denního vyměřova-
cího základu. Proto je tedy pravděpodobné, 
že lépe placení zaměstnanci budou i nadále 
v případě nemoci raději čerpat dovolenou 
než nemocenské dávky.  

změny z pohledu zaměstnavatelů
Změny předpisů platné od 1. 1. 2008 týka-
jící se nemocenských dávek nijak výrazně 
nemění povinnosti zaměstnavatelů. I nadále 
je platné rozdělení zaměstnavatelů na velké 
a malé organizace (nad 25 zaměstnanců). 
Nedávno hojně diskutované vyplácení ne-
mocenské na úkor zaměstnavatele po dobu 
prvních čtrnácti dnů nemoci zaměstnance 
je již poněkolikáté odloženo, a to až na rok 
2009. Vzhledem k politické situaci lze s nej-
větší pravděpodobností předpokládat, že 
od tohoto data již bude toto pravidlo uve-
deno do života a zaměstnavatelům přibude 
další administrativní agenda.

Karel Poch,

daňový poradce

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

Názor daňového 
speCialisty:

karel Poch

JAK TO 
VIDÍM Já
Změny předpisů v oblasti nemocenské 
platné od ledna 2008 lze určitě z pohledu za-
městnavatelů hodnotit pozitivně. Zájem státu 
na tom, aby nebyly zneužívány nemocenské 
dávky nemocností zaměstnanců pouze na-
oko, se zde shoduje se zájmem podnikatelů, 
kterým tohto „házení se marod“ zaměst-
nanců způsobuje provozní problémy. Jako 
následek zavedení pravidla, že první tři dny 
nemoci jsou zadarmo, lze očekávat výrazný 
odpad těchto předstíraných krátkodobých 
pracovních neschopností. Opačnou stranou 
mince je ovšem riziko toho, že zaměst-
nanci – skutečně nemocní – budou místo 
léčby doma docházet na pracoviště a tím 
vystavovat své kolegy hrozbě nákazy. Je tedy 
na každém zaměstnavateli, aby individuálně 
nad rámec svých povinností určil pravidla 
pro čerpání volna za účelem potřeby léčení 
krátkodobé nemoci. U mnoha našich klientů 
se osvědčil například jeden den placeného 
volna poskytnutý zaměstnanci za účelem 
léčení v určeném časovém horizontu. Tímto 
se velmi výrazně eliminuje riziko, že zaměst-
nanec, například nemocný krátkodobou 
virózou, dochází na pracoviště a virózu tak 
šíří dál, protože je mu líto čerpat dovolenou, 
nebo být zdarma na neschopence. Nechť 
tedy každý zaměstnavatel zváží, co je pro něj 
z hlediska krátkodobě nemocných zaměst-
nanců výhodné a tyto svoje závěry přenese 
do svých vnitřních směrnic.
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PráVo a daně
PráVo a daně

změny z pohledu zaměstnanců
Nově platné předpisy se zaměstnanců 
dotýkají velmi výrazně. Největší změnou je 
„marodění“ zadarmo první tři dny nemoci. 
Toto opatření má vést k eliminaci již výše 
zmíněného velmi rozšířeného nešvaru 
„házení se marod“, když si zaměstnanec 
například potřebuje vyřídit svoje soukromé 
záležitosti. Je tedy velice pravděpodobné, 
že po změnách zákona zaměstnanec k po-
třebě léčby krátkodobé nemoci využije spíše 
čerpání dovolené než nemocenskou, proto-
že to pro něj bude finančně výhodnější. Nyní 
se pojďme podívat na to nejdůležitější a sice 
na sazby nemocenské.

První tři dny nic
V případě nemoci zaměstnanec nebude první 
tři dny nemoci pobírat žádnou nemocenskou, 
4. až 30. den bude zaměstnanec pobírat 60 % 

denního vyměřovacího základu, 31. až 60. 
den bude zaměstnanec pobírat 66 % denní-
ho vyměřovacího základu a při dlouhodobé 
nemoci po 61. dnu má zaměstnanec nárok 
na 72 % denního vyměřovacího základu. 
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že 
se vyměřovací základ zjištěný z rozhodné-
ho období dělí počtem kalendářních dnů 
připadajících na rozhodné období. Do to-
hoto počtu dnů se nezahrnují kalendářní 
dny omluvené nepřítomností zaměstnance 
v práci, za které mu nenáleží náhrada příj-
mu, včetně dnů, za které mu bylo poskyto-
váno nemocenské, podpora při ošetřování 
člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství, 

je pravděpodobné, že 
po změnách zákona 
zaměstnanec k potře-
bě léčby krátkodobé 
nemoci využije spíše 
čerpání dovolené než 
nemocenskou

změny v nemocenské 
platné od letošního roku 

doufám, že na VlaStní kůži jSte to ještě nePocítili, teoreticky 
PřiPraVeni bySte Však rozhodně být měli: Počínaje letošním 
rokem Se záSadně změnily zákony uPraVující PraVidla Pro 
VyPlácení nemocenSké. cílem těchto změn je hlaVně omezit 
PaPíroVou nemocnoSt, kdy „házení Se marod“ V některých 
SkuPinách zaměStnanců začalo již Vážně narušoVat chod firem 
a nadměrně zatěžoVat Výdaje Státu.

ze změn vyplývá, že 
i nadále platí: nemoc-
nost a navazující výpo-
čet dávek není pro lépe 
placené zaměstnance 
nic lukrativního
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manželé hana a karel heřmánkoVi 
SPojili herecké zkušenoSti 
S ProducentSkými a jako tandem 
Se rozhodli ProVozoVat a řídit 
diVadlo Podle VlaStních 
PředStaV. a Věří, že to dokáží 
i V budoucnu. 

jméno jako značka
jméno jako značka

Tvůrčí atmosféru a očekávání by bylo možné 
v Divadle Bez zábradlí před lednovou premiérou 
nabírat lopatkou. Přesto se našla chvilka na ná-
sledující povídání s hanou a Karlem heřmán-
kovými. Tedy s duší i motorem firmy, chcete-li 
s principálem a jeho pravou rukou. Uvedení hry 
Cesta dlouhého dne do noci potvrdilo, že scéna 
v centru Prahy drží laťku diváckého zájmu a vku-
su vysoko. Je to cesta nekončící i trnitá. Nejen 
pro heřmánkovy zde začala už v roce 1990. Jak 
k tomu možná životnímu rozhodnutí dospěli? 
Ptáme se v kavárně, která k jejich divadlu patří 
stejně jako obměňované umělecké objekty 
v předsálí. „Divadlo Bez zábradlí vzniklo jako jed-
no z prvních soukromých divadel. Od počátku 
jsme tušili, že nám toto podnikání přinese velkou 
svobodu, ale o to větší zodpovědnost. Svobodu 
ve výběru titulů, spolupracovníků, herců a v rea-
lizaci našich nápadů. Cesta to rozhodně nebyla 
jednoduchá. Ani se nechce věřit, že v letošním 
roce už to bude deset let, co působíme v nád-
herných prostorách v centru Prahy, v Paláci 
Adria. Nejdůležitější je, že si k nám diváci našli 

cestu a stále se vracejí. hrajeme téměř denně 
včetně letních prázdnin a máme téměř stále plný 
sál,“ pochvalují si manželé – rodiče tří synů Karla 
(19), Josefa (17) a Františka (6).

dva maratonci
Párů, které jsou spolu i na pracovišti, rozdělí si 
funkce a ještě spolu vydrží, zas až tolik nebývá. 
Otázka, jak se obsazují funkce majitele, principá-
la, ředitele, producenta i další, stojí za odpověď 
a pro nás se jí ujala paní hana heřmánková: 
„Divadlo je velmi svébytný kolos a vyžaduje 

od lidí určitou univerzálnost. Vzhledem k tomu, 
že jsme soukromou scénou, je i počet zaměst-
nanců a spolupracovníků značně redukován 
oproti divadlům kompletně financovaným z veřej-
ných prostředků. A pokud jde o nás dva, Karel 
má na starosti především dramaturgii divadla, 
obsazení, umělecký provoz a techniku. Produkci, 
obchodní záležitosti a PR obstarávám já.“
Ruka trhu pokynula nejednomu herci, který 
ve vlastním divadle viděl prostor pro seberi-
alizaci i výdělek. Ale za mnoha scénami se 
v posledních letech zatáhla opona, protože 
byly prodělečné. Nedokázaly na sebe vydělat 
a nikdo jim nepomohl. Divadlo Bez zábradlí 
je na dobré adrese a mohlo by se zdát, že 
i v bezpečných vodách. Ale Karel heřmánek 
nejenže nepodléhá nějakému uspokojení, ale 
ani nezakrývá, že je to nekončící starost:
„Jsme v permanentním ohrožení, říkáme tomu 
„grantové cykly“. Zatímco státní nebo městská 
divadla mohou v klidu hospodařit s přidělenými 
dotacemi, my se musíme pořádně ohánět, aby-
chom naplnili divadlo. Na našem podnikání je 

Přes všechny starosti 
se ukazuje, že projekt 
vlastního divadla je 
životaschopný i tak in-
venční, že je co nabíd-
nout i jiným scénám

nejhorší to, že nikdy nevíte, jak dopadne vaše 
žádost o grant, ať žádáte na Magistrátu hl. m. 
Prahy, na ministerstvu kultury či u nejrůznějších 
firem. A to nemluvím o tom, že nemůžete vůbec 
plánovat s výhledem do budoucna.“

Společné plány
Dům heřmánků v lese za Prahou je určitě celé 
rodině dobrým zázemím a místem pro zájmy 
mimo divadlo. A z vyprávění hany heřmánkové 
je snadné pochopit, že i tam jsou rádi spolu.
„Jsme spolu často a rádi, jsme jedna velká rodi-
na a naši tři synové si na venkově také zvykli. 
Zde žijeme, relaxujeme, sportujeme a rozvíjíme 
další plány o divadle. Jen naše kluky do nich 
nezahrnujeme. Narodili se do divadelní rodiny 
a divadlo mají rádi. Ale my bychom si nepřáli 
aby se mu věnovali profesionálně.“
Úkrokem od divadla pro Karla heřmánka vždyc-
ky bylo natáčení filmů i televizních her, seriálů... 
Jakou by dnes asi musel dostat filmovou nabíd-
ku, aby ji upřednostnil před vlastním divadlem?
„Musela by být opravdu zajímavá. Divadlo je 

velmi specifický útvar, program se plánuje až 
s tříměsíčním předstihem. Každý takový „filmo-
vý výpadek“ se může projevit při sestavování 
programu divadla,“ vrací se hned v odpovědi 
příznačně na domácí scénu principál.

expanze i pohostinnost
Přes všechny starosti se ukazuje, že projekt 
vlastního divadla je nejen životaschopný, ale na-
tolik invenční, že je co nabídnout i jiným scénám. 
Divadlo Bez zábradlí už má po několik sezón 
zkušenost se scénou v Karlových Varech, kam 
takříkajíc expandovalo a rozšířilo své know-how.
„Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na provo-
zování Městského divadla v Karlových Varech 
s projektem, který městu ušetřil 15 milionů Kč 
ročně. Navíc se do divadla opět vrátili diváci 
– mají možnost zhlédnout špičková činoherní 
představení pražských i mimopražských sou-
borů, slovenských divadel, pořádáme koncerty 
významných hudebníků, nezapomínáme ani 
na zahraniční návštěvníky Karlových Varů. Pro ně 
máme speciální program sestavený z různých 
žánrů tak, aby pro ně byl srozumitelný,“ shrnují 

manželé heřmánkovi, kteří měli před lety jeden 
další výborný podnikatelský, ale také „kulturní“ 
nápad. Jsou totiž hlavními pořadateli divadelní-
ho festivalu Slovenské divadlo v Praze. Jak se 
zrodila tato myšlenka?
„Všichni si jistě vzpomeneme na televizní 
pondělky, kdy Česká televize pravidelně vysílala 
slovenské televizní inscenace. Po rozdělení 
federace jsme absenci těchto pondělků vnímali 
jako negativum, a tak jsme se rozhodli české-
mu divákovi festivalovou formou každoročně 
umožnit seznámit se s tím, co nového vzniklo 
na profesionální slovenské divadelní scéně bě-
hem uplynulého roku. V letošním roce pořádáme 
již třináctý ročník. A opět s potížemi. Připravit 
takový projekt je finančně náročné a tak kaž-
doročně oslovujeme tradičního partnera hlavní 
město Prahu, zahraniční odbor Ministerstva 
kultury ČR a sponzory. Bohužel naše žádosti se 
na příslušných místech projednávají v takových 
termínech, kdy my už musíme mít projekt hotový 
a vlastně v tu dobu nemáme žádné jistoty, že 
obdržíme finanční podporu. Jedinou jistotu 
máme ve výrazném zájmu diváků. A hostujících 
souborů. Tradičně mezi ně patří nejlepší scény, 
které na Slovensku působí, jako jsou Slovenské 
národní divadlo, Štúdio L + S, Astorka Korzo 
´90, Radošinské naivní divadlo a řada dalších 
mimobratislavských.“

Spojené nádoby
Současným úspěchům na známé adrese před-
cházela anabáze hledání vlastního působiště. 

herecká kára se nejednou po Praze stěhovala. 
Včetně zastávky například v kulturním zařízení 
Gong ve Vysočanech. V podzemí Paláce Adria je 
dost místa i na kavárnu a galerii – vlastně bonusy 
pro návštěvníky. Jsou to pro vás dobře propo-
jené nádoby? To už víme, že jde o otázku spíše 
pro hanu heřmánkovou. Ale i v této odpovědi se 
naši průvodci zákulisím divadla shodují:
„Určitě. Již jsme zmínili, že 1. února to bylo 
deset let, co jsme v Paláci Adria. Spousta 
diváků se k nám naučila chodit a my jim za to 
děkujeme. Místo je velmi dobře situováno 
v centru Prahy s výbornou dostupností metrem 
nebo tramvajemi. Kavárna v našem divadle je 
nejenom útulná, ale nabízí i cateringové služby 
a v propojení s foyer divadla, kde se také 
pravidelně pořádají výstavy, umožňuje pořádat 
i společenské akce pro firmy. Při kapacitě 319 
míst v hledišti je naše nabídka vhodná pro firmy, 
které např. chtějí poděkovat svým zaměstnan-
cům nebo klientům a uspořádat zde společen-
ské setkání. Řada firem se k nám opakovaně 
vrací, a to je pro naše divadlo dobrá vizitka.“

Jan Jiřík
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1989
hana Vávrová se v dabingu seznamuje s Kar-
lem heřmánkem, který je krátce po rozvodu.
1992
hana heřmánková získává Cenu TýTý 
v kategorii nejoblíbenější televizní hla-
satelka. Nyní mimo jiné moderuje pořad 
v České televizi.

1973–76
Karel heřmánek působí v brněnském  
Divadle Na provázku...
do roku 1991
...v pražském Divadle Na zábradlí...
1990
...zakládá jedno z prvních soukromých diva-
del v Praze, Divadlo Bez zábradlí.
2004
Pronájem Městského divadla Karlovy Vary.
2005
Po desítkách filmových a televizních rolí jsou 
zatím posledními snímky Příběhy obyčejného 
šílenství a Blízko nebe.

aby ve vlastním divadle 
zůstala opona nahoře... za mnoha scénami se v posledních letech 

zatáhla opona, protože byly prodělečné 

Současným úspě-
chům na známé 
adrese předcháze-
la anabáze hledání 
vlastního působiště
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zaktivujte tělo  
i mysl (ii.)

zdraVí a relax

Nadále platí, že postačí 10 – 15 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 ( v 01/08 to byly 
cviky na posílení břišního svalstva), které můžete posléze kombinovat podle vlastních představ.

Na židli tentokráte nebudete sedět, ale 
budete se o ni opírat: dlaně položte 
na sedák, zpevněte břicho, snažte se držet 
tělo v jedné přímce – a proveďte klik. Ale ne 
jednou, nýbrž přiměřeně, tudíž doporučuji 
dvě série po osmi. Pozor: myslete na to, že 
vaše židle má zřejmě kolečka...

Postavte se ke stolu a snažte se ho „jakoby“ 
zvednout. Efekt cvičení je v tom, že vaše svaly 
přední strany paží jsou zapojeny do zdánlivě 
nenáročné činnosti, ale opak je pravda – svaly 
pracují po celou dobu, tedy tři až pět minimál-
ně 30 sekund.

Pokud se v rámci svého podnikání 
dostanete za hranice, nenechte se 
zaskočit typickou snídaní té které 
země. no a pokud jste zvyklí cvičit 
po snídani, po některém menu se 
vám spíše než do hotelového fitness 
bude chtít na hotelové lůžko...

Typická anglické snídaně: toasty, sma-
žená vajíčka, slanina, klobása, fazole, 
opečené rajče, příp. pomerančový džem. 
A k tomu čaj s mlékem nebo káva. 
Francouzská: croissant nebo bílé pečivo 
– hlavně bagety – s máslem a džemem, 
džusem a kávou. Německá:  čerstvé 
pečivo, salám nebo šunka s vařeným 
vejcem a káva. Mezi nejzdravější patří 
snídaně ve Finsku a Švédsku – obná-
šejí cereálie nebo ovesnou kaši, jogurt 
a tmavý chléb. 
Lotyšská snídaně? Salát Rasols – bram-
borový salát s vařeným hovězím nebo 
vepřovým masem, slanečkem, křenem, 
jablky, nakládanými okurkami, vejcem 
a kysanou smetanou. Tradiční ukrajinská 
snídaně se téměř neliší od ukrajinského 
oběda nebo večeře – už ráno se běžně 
konzumují řízky či jiné vařené jídlo. 
Asijská snídaně obsahuje nudle na různé 
způsoby a sushi. 

in

Vyberte z police dva nejtěžší šanony, postavte 
se do pozoru, s podřepem a výdechem oba-
šanony najednou zvedněte do výše očí. Cvik 
zopakujte dvakrát po dvanácti zvedech mezi 
první a druhou sérii stačí třicetisekundová 
pauza. A pokud přidáte některé cviky z minu-
lého čísla Komora.cz, jste na dobré cestě...

TŘI CVIKY NA POSÍLENÍ PAŽÍ

Libor hrubý, Gym Manager, 
Balance Club Brumlovka

cVičit jednou za Sezónu nemá SmySl! 
abySte Se nemohli VymlouVat na chronický 
nedoStatek čaSu a nedoStuPnoSt PoSiloVny, 
Pokračujeme zVeřejňoVáním cViků, které 
Vám Pomohou aŤ už rozhýbat záda, zmírnit 
akutní StreS Před jednáním, uVolnit 
ztuhlou šíji, nebo rozProudit enerGii, zVýšit 
koncentraci atd. 

co se snídá 
v které zemi?

Styl

Pracanti  
na čtyřech  
kolech

do lesa i na závody
Kolébkou čtyřkolek jsou USA a Kanada, kde se 
malá, ale výkonná terénní vozítka stala hitem už 
počátkem osmdesátých let. Původně to byly 
tříkolky, které pomáhaly převážet náklady v těž-
kém terénu. Postupně se začaly využívat jako 
pracovní stroje a pro lepší stabilitu dostaly čtvrté 
kolo. A vznikla vlastně zcela nová kategorie 
motorových vozidel, nazývaná quad nebo také 
ATV (All Terrain Vehicle). Dokáží vyšplhat neuvě-
řitelně strmé kopce, projedou vodou i bahnem, 
nezastaví je ani vysoká tráva, písečné duny nebo 
hustý les. Časem se tahle silná a hbitá vozidla 
navíc stala modlou chlapů vyznávajících speci-
fický životní styl. Proto se vyvinuly dvě základní 
kategorie: sportovní a užitková. Zatímco užitkové 
čtyřkolky dál pomáhají při práci v těžkém terénu, 
na sportovních se jezdí jen tak pro zábavu, nebo 
se na nich závodí. Asi nejslavnější český jezdec 
na čtyřkolce Josef Macháček s ní čtyřikrát vyhrál 
ve své kategorii Rallye Dakar.

Pozor na adrenalin
K nám móda čtyřkolek dorazila o něco později 
a zdá se, že v posledních letech právě vrcholí. 
Dá se tak usuzovat podle stále stoupajícího 
poč tu čtyřkolek na silnicích, ale i půjčoven 
quadů a speciálních drah, na kterých s nimi 
můžete jezdit. 
Spoustě jezdců ale speciálně upravené dráhy 
nestačí a protože nejezdí rádi ani mezi ostat-
ními motoristy na klasických silnicích, vyrážejí 
s burácejícími stroji do volné přírody. A to samo-
zřejmě vadí jejím ochráncům. Řidiči totiž často 
nerespektují žádná pravidla a projíždějí i místy, 

kde nemají co dělat, nebo jsou dokonce chrá-
něná. Pro lesníky i policii jsou takoví řidiči velkým 
problémem, nemají totiž techniku, se kterou by 
je mohli zastavit. 
Obrovská obliba quadů s sebou bohužel nese 
i stále stoupající počet jejich nehod a vážných 
zranění řidičů. Na otevřené čtyřkolce je člověk 
pochopitelně mnohem zranitelnější než v auto-
mobilu a adrenalin, který se při jízdě na takovém 
stroji vyplavuje, už nejednoho řidiče vedl k tomu, 
že přecenil svoje schopnosti. Americký deník 
Washington Post zveřejnil, že v USA na čtyřkol-
kách jezdí přibližně 22 milionů lidí a v průměru 
sedm set ročně na nich přijde o život. A smrtelná 
zranění se už stala i v České republice. Nikdo 
by proto neměl zapomínat i na bezpečnostní 
vybavení. Kromě přilby, která je samozřejmostí, 
jsou to zejména pevné boty, rukavice, kombiné-
za a speciální pás chránící páteř.

jak na silnici
Jestli vám půjčení čtyřkolky nestačí a rozhodnete 
si nějakou koupit, vybrat si můžete z desítek 

modelů nejrůznějších značek i kvality. Ceny se 
pohybují od několika desítek tisíc za čtyřkolky 
pro děti až po špičkové mašiny pro profesioná-
ly za půl milionu. Podrobnosti před nákupem 
můžete získat na některém ze specializovaných 
serverů, například na http://quad.cz nebo www.
ctyrkolky24.cz. Pokud se chystáte se čtyřkolkou 
jezdit v běžném silničním provozu, nesmíte zapo-
menout, že vozidlo musí mít platné poznávací 
značky a homologaci. Ideální je česká homolo-
gace, protože zároveň s novým strojem dosta-
nete od dovozce i technický průkaz. Pak už stačí 
s nákupním dokladem a pojistkou vozidlo pouze 
přihlásit. Pokud má ale čtyřkolka pouze takzva-
nou evropskou homologaci, musíte s ní navíc 
projít i přísnou technickou kontrolou. Samozřej-
mostí je také platný řidičský průkaz. Na čtyřkolky 
je vyžadován stejný, jako na běžná osobní auta, 
tedy skupiny B. Pokud by ale váš stroj měl 
obsah menší než padesát kubických centimetrů, 
stačí vám řidičák na obyčejný moped. 

Jiří Zázvorka,

redaktor týdeníku INSTINKT

možná jSte to také zažili. jdete Si Po leSní ceStě, když tu Se ozVe 
Příšerný řeV, kolem VáS Se Prožene šílenec na čtyřkoloVém 
monStru, ohodí VáS hlínou odletující od Velkých Pneumatik 
a než Se Stačíte VzPamatoVat, zmizí V mračnu Prachu. V takoVém 
PříPadě jSte narazili na jednoho ze Stále Početnější SkuPiny 
VyznaVačů čtyřkolek, neboli quadů. nedá Se Proti nim bojoVat, 
maximálně Se můžete Stát jedním z nich.

Půjčovna čtyřkolek laxi
Na Kindlovce, Praha 8
600 Kč/30 minut
www.pujcovna-ctyrkolky.cz

Půjčovna Svět čtyřkolek
Na Františku 1365/3, horní Suchá 
450 Kč/1 hodina
www.svet-ctyrkolek.cz

čtyřkolková dráha u bobeše
Všeradice 34, okres Beroun
170 Kč/10 minut 
www.ekos-beroun.cz

Půjčovna čtyřkolek
ATV Jablonec nad Jizerou 437
od 800 Kč za den 
www.moto-krkonose.cz

KAM PRO ČTYŘKOLKY



str. 52 str. 53únor 08 biofirmy
biofirmy

asi před třemi lety dělali raut z biopotravin pro 
ministerstvo zemědělství, v nabídce se objevilo 
krásně upravené biomaso – pravý rostbíf 
z kvalitního chovu. Jeden účastník se na něj 
dlouze díval, nechal si vysvětlit princip jeho 
výroby a pak řekl: ,hm, já radši půjdu domů 
na pořádný maso,‘“ usmívá se hana Zema-
nová. 

od stagnace k úspěchu
Podnikatelský příběh naší přední propagátorky 
zdravé výživy je podobný desítkám dalších 
osudů průkopníků a nadšenců. „Na biopot-
raviny jsme zaměřeni již deset let – původně 
nás k nim přivedla určitá osobní zkušenost 
s léčivou sílou potravin a touha žít sice 

„moderně“, ale ekologicky a ohleduplně. Proto 
jsme chtěli podporovat biopotraviny a malé 
ekofarmáře a založili jsme společnost Albio. 
Měli jsme tři bioprodejny v Praze, biorestauraci 
a biopekárnu v centru Prahy,“ vypráví hana Ze-
manová. „Firma hodně zahýbala trhem a hlav-
ně ovlivnila povědomí lidí o bio potravinách. 
Snažila jsem se svými články i našimi službami 
v lidech posilovat pocit, že bio není nějaká ve-
getariánská dieta, že není jen pro nemocné, že 

biojídlo může krásně vypadat a skvěle chutnat. 
Že jíst ,bio` je ve světě „in“ a že my v Čechách 
v tomto směru trošku zaostáváme. Po několika 
letech jsme však byli na pokraji sil, s manže-
lem jsme pracovali sedm dní v týdnů 18 hodin 
denně. Nakonec jsme firmu prodali našemu 
spoluinvestorovi a rozhodli se žít klidněji mimo 
Prahu a založit rodinu.“ Konec podnikání to ale 
neznamenalo. Na vesnici si Zemanovi pronajali 
bývalou jídelnu a kuchyň po zkrachovalém JZD 
a založili biopekárnu. „Zatím jsme ji koncipovali 
jako malou, pečeme pro radost.“ Podniku se 
daří. „Nyní máme devět zaměstnanců. Za první 
rok fungování, kdy jsme měli pět zaměstnanců, 
byl obrat více než čtyři miliony korun a na tento 
rok plánujeme obrat asi 10 milionů.“ Co přeho-
dilo výhybku z pomalého přežívání k úspěchu 
podniku, jako je biopekárna manželů Zemano-
vých a desítek podobných českých firem?

Supermarkety vzývané i proklínané
Zakladatel občanského sdružení Společnost 
Prameny zdraví z roku 1990, které vlastní nej-
starší českou značku bioproduktů Country Life, 
Otakar Jiránek, má vysvětlení: „Výrazný nárůst 
obratu v biobyznysu přineslo až to, že se 
biopotraviny dostaly ze specializovaných ob-
chodů do řetězců supermarketů. Odstartoval 
to Carrefour v Plzni v roce 1998, kdy nám dali 
devět metrů regálů a řekli: ,Dejte sem vše, co 
máte bio!‘ Ani jsme to nemohli pokrýt, protože 
tehdy nabídka ještě nebyla tak pestrá. Pak se 
přidalo Tesco, Ahold a další řetězce…“ Podle 
O. Jiránka začal zájem o potraviny se značkou 
bio zvolna stoupat na přelomu tisíciletí. „Dnes 
již meziroční nárůst obratu z prodeje biopotra-
vin tvoří dvouciferná čísla,“ doplňuje manažer. 
Nevídaný rozmach výrobců biopotravin přines-
la poslední léta. Na konci loňského roku jich 
bylo evidováno kolem 250, téměř o polovinu 
více než v prosinci roku 2006. Charakteristické 
přitom je, že se výrobou biopotravin kromě 
malých firem začaly zabývat i mamutí podniky. 
„Z původní popelky se stává byznys, který 
zajímá velké výrobce,“ komentuje situaci O. 
Jiránek. Tradiční firmy, vyrábějící konvenční 
potraviny, rozšiřují svůj sortiment o bio. Jsou 
to například hamé, Amylon, Labeta, Emco, 
Olma, Mlékárny Valašské Meziříčí. Zavedení 
výrobci, jako je Country Life, však usilují o větší 
nezávisloslost na odběru supermarkety. „U nás 
obchodní řetězce kvůli vzájemné konkurenci 
tlačí ceny potravin dolů. Až na úroveň, kdy se 
za ceny, které po nás požadují, nedá vyrábět.“ 
Tento stav podporuje i skutečnost, že čeští 
výrobci odmítají kooperovat. „Každý si snaží 
hrát na svém písečku a téměř neexistuje spo-
lupráce,“ vysvětluje O. Jiránek. „S řadou firem 
jsme se snažili dohodnout, ale nefungovalo 
to. Například v Polsku se firmy sdružují, aby 
mohly jednotně vystupovat vůči obchodním 
řetězcům. V zahraničí navíc existují speciální 
agentury, které skupují suroviny, kontrolují 

Přírodní kosmetika rázně vtrhla do obchodů 
a vytlačuje syntetické výrobky do spodních 
regálů. Představa o produktech ekologického 
zemědělství jako o pytlích se zrním s mizernou 
etiketou je zapomenuta. Poptávka je obrov-
ská a výrobci ji nestačí uspokojit. Přitom dále 
roste: Předloni Češi utratili za biopotraviny 760 
milionů korun, v loňském roce to bylo 1,3 mi-

liardy, odhady pro rok 2010 se pohybují od tří 
do šesti miliard korun.

revoluce v stravování
„Zákazníci hledající bio už zdaleka nejsou jen 
makrobiotici, vegetariáni a vyznavači různých 
výživových směrů,“ vysvětluje revoluci v pří-
stupu konzervativních Čechů ke zdravé výživě 

hana Zemanová, jejíž biopekárna Zemanka 
zásobuje síť bioprodejen v ČR i na Slovensku. 
„Klientela se podstatně změnila a mezi bionad-
šence dnes patří mnoho manažerů a mana-
žerek, kteří dbají na svoji výkonnost a jsou 
ochotni investovat do zdraví. Další velkou sku-
pinou jsou rodiny s malými dětmi a také lidé se 
zdravotními problémy, kterým běžné potraviny 
působí obtíže.“ 
Typický Čech se donedávna biopotravině 
vysmíval. Sám přeci všemu rozumí nejlépe a ví, 
že nad pořádný bůček není. „Značku bio měla 
česká společnost dlouho spjatou s ne moc 
dobrými pseudozdravými výrobky, jako sójové 
imitace párků, salámů a jogurtů, nesladké 
sladkosti a podobně. Pamatuji si, když jsme 

bio boom 
po česku! 

Před několika lety téměř SektářSká 
záležitoSt, dneS móda, trend a hlaVně – 
dobrý byznyS. PoPtáVka Po bioPotraVinách, 
biokoSmetice, ale také naPříklad Po 
biooblečení ročně StouPá Ve Skocích. 
naPříklad Výroba bioPotraVin je dneS Ve 
VySPělém SVětě nejrychleji roStoucím 
PotraVinářSkým oborem a šlaPe na Paty i tak 
dynamickému odVětVí jakým je it. a u náS? 

Předloni češi utratili 
za biopotraviny 760 
milionů korun, vloni 1,3 
miliardy, odhady pro 
rok 2010 se pohybují 
od tří do šesti miliard
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kvalitu a řeší distribuci. U nás je to bohužel ži-
velné a z toho opět těží řetězce… I proto raději 
usilujeme o vlastní síť obchodů, aby se vyplatilo 
mít velkoobchod.“

luxus? jak se to vezme...
Posledním nedostatkem, kterým český trh 
s bio potravinami trpí, jsou stále příliš vysoké 
ceny oproti obyčejným potravinám. Některé 
biovýrobky jsou cenově srovnatelné – napří-
klad biojogurty a biomléko, v průměru jsou 
„bioceny“ ale o 20 – 40 % vyšší, u vajec je 
to až o 250 %, u šunky 115 % a pšeničná 
mouka z ekologického zemědělství přijde 
až šestkrát dráž. „Vysoká cena je způsobe-
na situací na trhu. Stále je u nás ještě malá 
konkurence biovýrobců, a ti pak mohou 

ceny nastavovat vysoko. Za hranicemi už 
některé biopotraviny koupíte levněji,“ říká hana 
Zemanová. „Důvodem je opět to, že většinu 
produktů pořád musíme dovážet. Trh však 
stále krystalizuje, jsme stále více soběstační 
a situace se lepší. Poptávka výrazně převyšuje 
nabídku, a to je velký stimul pro zemědělce. 
Přejít na ekozemědělství, získat certifikáty však 
trvá dva až tři roky a zemědělci stále nestačí 
poptávku uspokojit,“ doplňuje Otakar Jirá-
nek z Country Life. Ovšem cena, pokud jde 
o potraviny, je relativní pojem. A ne vše, co se 
zdá levné, je ve skutečnosti výhodné, je názor 
hanky Zemanové: „Podle lékařů je základním 
problémem české populace přejídání. Lednice 
přetékají levnými nekvalitními potravinami. 
Kdyby lidé kupovali polovinu jídla, mohli by mít 
všechno v biokvalitě. Jakmile se živí denaturo-
vanými a chemicky upravovanými potravinami, 
jejich tělo stále potřebuje doping. Pak kupují 
pět jogurtů místo dvou, roste jejich nemocnost 
a objevují se alergie. Kvůli levnému jídlu navíc 
utrácejí stovky korun v lékárnách. Farmaceu-
tický průmysl a současné potravinářství jdou 
ruku v ruce. Vzájemně si vyměňují klienty,“ je 
přesvědčena hana Zemanová.

balzám pro tělo
O tom, že předpona bio nepatří jen k potravi-
nám, nás přesvědčil Jiří harašta, spoluzaklada-
tel firmy dodávající přírodní kosmetiku značky 
Saloos. „Naše firma vznikla v roce 1993, kdy 
v úplných začátcích jen dodávala produkty pro 
kosmetiku a farmacii. Činnost jsme poté rozší-
řili i na výrobu a distribuci 100% čistých esen-
ciálních olejů. Na zvýšenou poptávku a zájem 
zákazníků jsme později reagovali nastartová-

ním výroby masážních olejů, koupelové a ob-
ličejové řady.“ Také pro kosmetickou firmu se-
hrála důležitou roli účast na mezinárodní akci. 
„Mezníkem by se dala označit první návštěva 
vyhlášeného veletrhu Biofach v roce 1996. 
Návštěva tohoto veletrhu nám ukázala směr, 
kterým se máme ubírat při rozšiřování našeho 
sortimentu. Dlouhodobým sledováním evrop-
ského trhu jsme zjistili, že poptávka po čisté 
přírodní kosmetice je stále vyšší. S postupným 
vývojem firmy se zvyšoval i počet zákazníků, 
kteří dávají přednost vyšší kvalitě produktu 
a začínají čím dál víc věnovat pozornost tomu, 
z čeho a z jakých surovin je výrobek vyroben. 
Naše firma vyrábí již delší dobu produkty 
v biokvalitě a získání certifikátu přírodní bio 
kosmetiky bylo jen završením dlouhodobého 
úsilí. Není to jednoduchý proces. Výrobce musí 
splňovat celou řadu přísně daných směrnic 
a kritérií. V průběhu výroby procházejí všechny 
suroviny celou řadou kontrol. Velmi náročné 
je vůbec získávat bio suroviny v té nejlepší 
kvalitě,“ vysvětluje J. harašta. Jaký je přístup 
českého zákazníka k přírodní kosmetice? „Po-
stupem času pozorujeme, že počet zákazníků, 
kteří se zajímají o biokosmetiku a vyhledávají 
ji, neustále roste. Prodáváme stále více zboží, 
noví zákazníci po vyzkoušení našich produktů 
nám zůstávají věrní i nadále. Česká biokosme-
tika je dle našeho názoru u nás určitě cenově 
dostupná a co se týká kvality, srovnatelná 
i s několikanásobně dražšími zahraničními pro-
dukty. Často jejich kvalitu dokonce převyšuje. 
Bohužel řada zákazníků stále sdílí názor, že co 
je dražší, musí být automaticky i kvalitnější, což 
se zdaleka nemusí zakládat na pravdě.“ 
Také v oboru biokosmetiky má český trh ještě 
dost rezerv. „Podle nás trh zatím není zcela 
nasycen. Zákazník navíc velmi těžce získává 
informace, zda se jedná opravdu o ,biokosme-
tiku‘, a to z toho důvodu, že u nás doposud 
neexistovala jednoznačná definice biokosme-
tiky. Konkurence se neustále zvyšuje i tím, že 
biokosmetiku dováží do republiky stále více 
zahraničních firem. Přesto se firmě daří, během 
pěti let plánujeme rozšíření sortimentu a pro-
deje. Chceme obchodovat i v zahraničí.“ Ne-
obávají se ve firmě dalšího papírování? „Ještě 
v roce 1993 jsme k našemu podnikání potře-
bovali jeden živnostenský list. Dnes k prakticky 
té samé činnosti potřebujeme živnostenských 
listů šest. Dále nám vadí duplicitní kontroly, ne-
ustálá dokumentace a ověřování stále stejných 
dokladů k vyřízení jedné záležitosti u různých 
státních institucí,“ postěžoval si J. harašta. 

bioprodukty až do domu
Raketový nástup firem, obchodujících s bio-
produkty může ilustrovat společnost Biosféra. 
Vznikla teprve v roce 2004 a z původních dvou 
pracovníků, kteří byli zakladateli, se její tým 
rozrostl na 25 lidí. „První zaměstnance jsme 
přijali hned v druhém roce činnosti. Záměr byl 

provozovat pouze internetový obchod s novin-
kami v oboru produktů pro zdravý životní styl,“ 
dovídáme se od ředitele Eduarda Tomana. „Šlo 
především o speciální potraviny se zaměřením 
na syrovou rostlinnou stravu. Vývoj šel postup-
ným rozšiřováním sortimentu. V posledním 
roce jsme výrazně posílili tým specializovaných 
obchodních zástupců. Navíc jsme zahájili přímý 
rozvoz čerstvých bioproduktů po Brně a okolí.“ 
Biosféra se může pochlubit stoprocentním me-
ziročním nárůstem obratu. Jaké jsou trendy? 
„Zájem neustále roste také díky rostoucí infor-
movanosti,“ říká E. Toman. „Největší poptávka 
je po základních potravinách, ale jako trendy 

vnímám čerstvé a lokální biopotraviny, dále bio-
kosmetiku, ekologickou drogerii nebo produkty 
z biobavlny. Biobavlna je v našich končinách 
zatím novinkou, nachází si zákazníky pomalu, 
ale má určitě velkou budoucnost.“ Na západě 
je oblečení ze suroviny, při jejíž výrobě nejsou 
používány pesticidy a umělá hnojiva, běžným 
artiklem. A to i v „obyčejnějších“ obchodech, 
jako jsou h&M nebo C&A. „Konvenčně pěsto-
vaná bavlna je nejvíce chemizované zeměděl-
ské odvětví. Na jedno tričko se spotřebuje až 
čtvrt kilogramu chemikálií. Při nošení prádla 
z biobavlny můžete mít čisté svědomí a zá-
roveň se nemusíte bát o své zdraví,“ dodává 
Ing. Toman. Jaký je poměr dováženého a do-
mácího zboží? „Zhruba dvě třetiny produktů 
jsou z dovozu, zbytek z tuzemska. Snažíme se 
preferovat české produkty, ale nabídka je zatím 
nedostatečná. Příznivé je, že v poslední době 
se situace záčíná výrazně zlepšovat.“ Na závěr 
se ptáme, zda firma pociťuje konkurenční tlaky. 
„Trh není nasycen. Na západě nakupuje bio-
produkty providelně 60 % obyvatel, u nás 7 %. 
Rezervy jsou v šíři sortimentu a v pokrytí území 
republiky. Konkurence je v řetězcích, ty mají 
ale malý výběr, a v prodejnách zdravé výživy. 
Na internetu nemáme vážnější konkurenci. Co 
se týká cen, ty jsou u nás stále velmi kritickým 
faktorem. U mnoha produktů je už ale cena 
velmi příznivá,“ rýsuje pozitivní perspektivu 
Eduard Toman.

deficit surovin a neefektivnost státu 
I přes impozantní čísla se český trh s biopot-
ravinami se západním zatím nedá srovnávat. 
Stále za ně na osobu utratíme pouhou deseti-
nu toho, co obyvatelé vyspělých zemí. Pořád 
nabízíme jenom zlomek výrobků. „V Německu 
činí nabídka bioproduktů asi 20 tisíc položek. 
Naše firma, i přesto, že má nejširší sortiment 
potravin u nás, nabízí jen něco přes tisíc 
biovýrobků,“ dodává pro ilustraci šéf Coun-

try Life. Zatímco na Západě se biopotraviny 
prosadily přes čerstvé produkty jako ovoce, 
zelenina a mléčné výrobky, u nás to bylo 
přes obiloviny a z hlediska výroby nejméně 
náročné produkty z nich. Až do poloviny 
devadesátých let jsme byli závislí výhradně 
na dovozu. A ani dnes není situace uspoko-
jivá. „Paradoxně nám chybějí suroviny. I když 
jsou čeští zemědělci schopni je vypěstovat, 
většinu sklizně skupují rakouské a německé 
agentury,“ říká Otakar Jiránek. „Je potřeba víc 
podpořit rozvoj prvoprodukce. Ačkoliv sta-
tistiky říkají, že celých sedm procent půdy se 
nachází v ekozemědělství, bohužel jde téměř 

výhradně o pastviny.“ Dotace státu nejsou 
správně zacíleny – největší objem financí 
jde na poměrně nenáročný extenzivní chov 
skotu na pastvinách, již méně prostředků 
jde na podporu ekologických polí a nejmé-
ně na z hlediska práce nejtěžší ovocnářství 
a zelinářství. „Přitom ekologické orné půdy 
je málo a bioovocnářství a biozelinářství je 
u nás doslova zaostalé. Nabídka českých 
zemědělců je nedostatečná a chybějí čerstvé 
plodiny určené k okamžitému zpracování. 
Proto naše firma musí část roku dovážet 
například i biomrkev!“ Česká republika má 
spolu se Slovinskem zatím nejrozvinutější trh 
s bio potravinami z postkomunistických zemí, 
o pozici lídra však může brzy přijít. „Naši „po-
malejší“ sousedé jako třeba Polsko a Maďar-
sko, kteří donedávna fungovali především jen 
jako vývozci surovin pro výrobu biopotravin, 
nabírají dech. Jejich vlády se za rozvoj tohoto 
progresívního oboru stavějí mnohem více 
než u nás. Dobře je to vidět na mezinárod-
ních veletrzích,“ říká O. Jiránek. „Kupříkladu 
Polsko se předloni na největším veletrhu 
bioproduktů na světě Biofach v Norimberku 
stalo zemí roku. Mělo obrovské zastoupení 
a velkou propagaci, vše financovala polská 
vláda. Česká republika v tom roce však 
na Biofachu chyběla, protože stát účast 
nepodpořil. Před třemi lety jsme v Norimber-
ku byli jen díky podpoře nezávislé organizace 
Svazu Pro-Bio.“ Letos se na veletrh chystá 
přibližně dvanáct českých firem z celkových 
několika set. S minimální podporou státu. 
Několik firem se účastní na vlastní náklady. 
„I Bulharsko nebo Bosna a hercegovina 
mají větší státní podporu v propagaci svých 
biovýrobců v zahraničí. Je smutné, že si 
naše republika dostatečně neuvědomuje, 
jaký význam má produkce biopotravin pro 
ekonomiku země.“ 

Mikuláš Černý

VýVOJ POČTU PODNIKů  
EKOLOGICKéhO  
ZEMěDěLSTVÍ V ČR

rok
Počet podniků  

ez v čr
Výměra z. p.  
ez v čr v ha

1990 3 480

1991 132 17 507

1992 135 15 371

1993 141 15 667

1994 187 15 818

1995 181 14 982

1996 182 17 022

1997 211 20 239

1998 348 71 621

1999 437 110 756

2000 563 165 699

2001 654 218 114

2002 717 235 136

2003 810 254 995

2004 836 263 299

2005 829 254 982

2006 963 281 353

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

i přes impozantní čísla 
se náš trh s biopotra-
vinami se západním 
zatím nedá srovnávat 
- na osobu utratíme 
desetinu toho, co oby-
vatelé vyspělých zemí

Důležitou roli v propagaci biofirem hrají veletrhy. 

Nejvýznamnější je německý Biofach.

„biobavlna je v našich končinách zatím 
novinkou, ale má určitě velkou budoucnost.“

biofirmy
biofirmy

Podle hany Zemanové je většina biopotravin 

v průměru dražší než klasické produkty, jejich 

výživná hodnota je však vyšší 
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Podnikání 
s rostlinou  
se špatnou 
pověstí...

ProStor Pro ÚSPěch
ProStor Pro ÚSPěch

„jak honza ke konopí přišel“
První seznámení s konopím bylo podobně 
jako u jeho vrstevníků zásluhou vykouřené 
„marjánky“. Jenže honzu konopí zaujalo, a tak 
nezačal kouřit marjánku, ale začal shánět infor-
mace o tom, co je to konopí vlastně zač. 
Dozvěděl se, že konopí pochází z jihovýchod-
ní Asie, ale v Evropě jej znali a používali už 
od dob starého Řecka. Že konopí je od sta-
rověku zmiňováno jako významná léčivka, 
jejíž účinky znaly staré civilizace v Indii, Číně, 
Egyptě. Že ještě na počátku minulého století 
bylo běžnou plodinou na českých polích a že 
český lékopis až do padesátých let 20. století 
obsahoval celou řadu léčiv z konopí. 

jen vybrané odrůdy
Konopí seté je poměrně moderní vyšlechtěná 
odrůda konopí, která se od původního konopí 
indického liší vzrůstem, ale zejména velmi 
nízkým obsahem psychoaktivní látky ThC. Ko-
nopí seté pěstované dnes na polích obsahuje 
méně než 0,3 % ThC v sušině, a protože se 
zpracovává průmyslově, označuje se také jako 
konopí technické nebo průmyslové.
Pro pěstování jsou navíc schválené jen vybra-
né odrůdy a pěstitelé konopí v České republi-

ce musejí ohlašovat osetou plochu i použitou 
odrůdu konopí setého; zpracovávat se podle 
naší legislativy smí jen konopné vlákno a se-
mínko. A Jan Janovský se rozhodl ve svém 
podnikání využít právě konopné vlákno.

mast, která zabrala
A teď pokračování „spouštěcího mechanismu“ 
podnikání pana Janovského – zpátky k již 
zmíněné hojivé mastičce. Janova maminka 
onemocněla rakovinou žaludku a pooperační 
jizvy se velmi špatně hojily. Jan pro maminku 
vyrobil doma z konopí, léčivých bylinek a vep-
řového sádla mast. A zabrala. 
„Tak jsem se začal zabývat myšlenkou, co 
konopí může lidem přinést, a začal jsem se 

v tom oboru vzdělávat. Jenom shánění infor-
mací zabralo půl až tři čtvrtě roku,“ vzpomíná 
na začátky v podnikání v této oblasti Jan 
Janovský. 
A svůj nápad s konopnou mastí se roz-
hodl využít dál. Ze svých tří kamarádů, 
vzdělaných v oborech chemie, obchod 
a marketing, udělal své společníky a v lednu 
roku 2002 oficiálně založili firmu Cannabis 
Pharma-derm, s. r. o. První produkt, dentální 
sérum na opary a afty, vznikl dokonce ještě 
před oficiálním založením firmy. „Vyrobili jsme 
pár tisíc dentálních sér a všechny peníze, 
které jsme sehnali, což bylo asi 300 nebo 
400 tisíc, jsme investovali do reklamy. Pak 
jsme seděli u telefonu a čekali, zda někdo 
zavolá. Risk vyšel. Po šesti letech fungování 
máme fungující kosmetickou firmu a nabízí-
me více než padesát kosmetických příprav-
ků z léčivého konopí, “ říká Jan Janovský. 
Firma si zakládá na přírodních parametrech 
své kosmetiky. „Naše filozofie spočívá v pří-
rodnosti. Neříkám, že jsme to dokázali na sto 
procent, protože někdy se musí spojit příroda 
a moderní chemie, ale nechtěli jsme vyrábět 
z něčeho nepřirozeného. Žádné ropné látky, 
žádná vazelína, žádná barviva či konzervanty.“

učit se a učit 
Kvůli zákazu používání konopí se povědomí 
o jeho léčivých účincích z myslí lidí u nás 
vytratilo. Firma Cannabis tedy začala pořádat 
přednášky, aby zájemcům bylinu připomně-

la. Informovali lékaře i laickou veřejnost. 
Dělali to na počátku ve čtyřech, z vlastního 
nadšení a zaujetí pro věc, jiné zaměstnan-
ce si zatím dovolit nemohli. Postupně si 
vybudovali základnu odborníků. V současné 
době společnost spolupracuje se stomato-
logy, dermatology, imunology, kosmetickými 
centry, výživovými poradci, praktickými lékaři 
i s pediatry. 
Jan Janovský přiznává, že přesto je řada lidí 
nadále ostražitá: „hlavně maminky občas vo-
lají, jestli se jejich dvouměsíční špunt nemůže 
zfetovat, když ho namažou naším dětským 
krémem. Vždy na to říkám, že mu to sice 
vyvolá permanentní úsměv, ale ne z důvodu 
omámení, ale z důvodu spokojenosti.“
Mezi odbornou veřejností už ledy prolomeny 
byly. Roku 2004 získalo dentální sérum čest-
né ocenění na veletrhu Interbeauty v Bratisla-
vě. V letech 2005 a 2006 se firma zúčastnila 
mezinárodního kosmetického veletrhu Beauty 
v Praze. Získala ocenění opět za dentální 
sérum, o rok později za krém na atopický 
ekzém a lupénku. 

neléčí, ale pomáhá
Kosmetika před uvedením na trh prochází 
celou řadou schvalovacích procesů. I její 
testování je dlouhodobé. V první fázi se nový 
přípravek testuje interně, přímo ve firmě. Poté 

jej testují dobrovolníci, kteří s firmou dlou-
hodobě spolupracují. A finální výrobek jde 
na posouzení k odborníkům. Kožní snášen-
livost provádí Dermatovenerologická klinika 
na 1. lékařské fakultě UK, zkoušku vyhod-
nocuje Státní zdravotní ústav Praha. Ten 
vydá rozhodnutí a celé schvalování notifikuje 
ministerstvo zdravotnictví. Kosmetika je pos-
tavena na přírodních surovinách, netestovaná 
na zvířatech.
Podle zákona 167/98 Sbírky, hl. VI., paragraf 
26, má každý producent výrobků z konopí 
ohlašovací povinnost na základě povolení 
k zacházení. „My se pohybujeme na hrani-
ci mezi kosmetikou a léčivem. Nemůžeme 
proto označit produkt za léčivý, ale tvrdíme že 
pomáhá při určitých problémech, nebo že je 
doplňkovou léčbou.“ 

Strašák nejen doma
Do zahraničí mimo Slovenska zatím neex-
pandují. A to ze dvou důvodů. „Za prvé se 
zatím firma zaměřuje na pokrytí tuzemského 
trhu a teprve následně se budeme zaměřo-
vat na trhy i mimo naší republiku,“ vysvětluje 
Jan Janovský.
Ve fázi vyjednávání je spolupráce s Angličany, 
Američany a Japonci, kteří firmu oslovili. Pří-
padná spolupráce závisí mimo jiné na hloub-
ce zakořenění předsudků občanů jejich zemí 
vůči konopnému listu. 
V České republice pracuje v každém regionu 
reprezentant společnosti, který má na sta-
rosti specializované maloobchody a lékárny 
zaměřené na zdravý životní styl, přírodní kos-
metiku či zdravou výživu. Letos plánují sloučit 
všechny dosud roztroušené aktivity pod 
jednu střechu nově budovaného sídla firmy. 
Firmy, která se nenechala odradit novodobou 
pověstí jedné diskutabilní rostliny... 

Šárka Vlasáková

jan janovský (37)

Vystudoval SPš strojní a dopravní 
v děčíně.

1988 – zaměstnán u českých drah 
v teplicích.

1990 – státním zaměstnancem.

2000 – jednatel textilní firmy 
cannabis Sativa.

od 2001 jednatel cannabis 
Pharma-derm, s. r. o.

je rozvedený, má 14letého syna 
Patrika.

V době, kdy s pěstováním konopí Jan Ja-
novský se svou firmou začal, byla rostlina 
vyseta na méně než 100 metrech čtvereč-
ních, nemuseli tedy informovat ministerstvo 
zemědělství, pro něž je plocha nad 100 
metrů čtverečních podmínkou pro ohlá-
šení pěstované plodiny. V současné době 
jsou v ČR konopím osety tři tisíce hektarů, 
plány na letošní rok jsou ještě o tisícovku 
hektarů vyšší. „Výhradně pro naše potřeby 

zemědělci osívají tři sta až pět set hektarů, 
ostatní je konopí na vlákno, ze kterého 
se vyrábí například papír pro bankovky 
a archiválie či slouží pro textilní využití,“ říká 
Jan Janovský. Úměrně oseté ploše rostou 
i tržby firmy. Na začátku fungování firmy 
v roce 2002 byl roční obrat 330 tisíc korun, 
za pět let vyšplhal až na 24 milionů korun 
za rok 2007. A letos se plánuje obrat 34 
milionů korun.

PůVodem zabezPečoVací technik jan janoVSký 
z tePlic založil V roce 2000 textilní firmu 
na Výrobu konoPné látky. za rok a Půl Vyrobila 
60 kilometrů látky z konoPí – zájem o konoPné 
textilie Předčil očekáVání. oVšem licenci dal jan 
janoVSký jedné konfekcionářSké firmě, která 
náSledně zkrachoVala a mladého Podnikatele to 
Stáhlo S Sebou. ale on Se neztratil – další kroky 
V jeho Podnikání naSměroVala konoPná maStička...

hEKTARů PŘIBýVá, ZISK ROSTE

firma spolupracuje se stomatology, dermatology, imunology, 
kosmetickými centry, výživovými poradci, praktickými lékaři i s pediatry

„nemůžeme označit 
produkt za léčivý, ale 
tvrdíme že pomáhá při 
určitých problémech, 
nebo že je doplňkovou 
léčbou.“ 

konopí seté se od pů-
vodního konopí indic-
kého liší vzrůstem, ale 
zejména velmi nízkým 
obsahem psychoaktiv-
ní látky thc
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hrajeme čím dál víc 
herní průmysl se konečně dočkal období 
blahobytu. Míra růstu celkového zisku by se 
měla do roku 2011 pohybovat okolo 9,1 %. 
Tímto způsobem by se celosvětový příjem 
vyšplhal z dnešních 37,5 miliard dolarů 
na 48,9 miliard. K největšímu skoku by 
mělo dojít v Asii, v USA půjde o pozvolnější 
nárůst. Novou oblastí, která by měla tento 
trend motivovat, by se měla stát reklama 
umístěná do her. V roce 2006 přinesla vy-
davatelům 80 milionů dolarů. Na konci roku 
2011 by měla vydělat 950 milionů dolarů 
ročně. Odborníci navíc tvrdí, že jde pouze 
o skromný odhad, pravděpodobnější je ještě 
mnohem větší suma.
Zato hudební průmysl se dostává do krize. 
Globální příjmy z prodeje by měly v roce 2009 
klesnout na 23 miliard dolarů, to je skoro 
polovina toho, co firmy vydělaly v roce 1997. 
Tehdy roční objem prodeje činil 45 miliard 
dolarů. Tento obrovský propad zapříčinil 
pokles prodeje CD a prozatímní neschopnost 
internetových obchodů plně nahradit klasické 
hudební nosiče.

není to vina pirátů
Podle odborníků tuto krizi nevyvolalo pirát-
ství, a proto ji nemůže dnes široce rozšířená 
DRM ochrana vyřešit. Samotnou situaci ještě 
zhoršuje téměř monopolní postavení iTunes. 
To v kombinaci s DRM způsobuje, že skladby 

zakoupené na internetovém obchodu iTunes 
lze přehrávat pouze na přehrávačích od Applu 
nebo na počítačích. Proto také EMI zahájila 
prodej nechráněných písniček na iTunes, ty 
si pak zákazník může přehrát na libovolném 

přístroji. Třetí největší hudební label EMI s tím 
začal minulý rok a výsledky si pochvaluje. 
Viceprezidentka Lauren Berkowitzová tvrdí, že 
písničky bez DRM jsou mnohem oblíbenější 
než ty chráněné. Dosvědčuje to i prudký ná-
růst prodeje nechráněných písniček po uve-
dení na iTunes. Nákupy alba Dark Side of 
the Moon od Pink Floyd stouply jednorázově 
o 350 %, časem sice začaly klesat, pořád se 
ale drží o 272 % nad původní prodejností. 
Výskyt nechráněných písní ale ještě více 
odlákal konzumenty od klasických CD. Lauren 
Berkowitzová věří, že skladby bez DRM se 
budou prodávat dobře i v budoucnu. Zbývající 
dva velké labely Universal a Warner se zatím 
k podobnému kroku neodhodlaly. Pokud ale 
bude EMI nadále profitovat z nechráněných 
písniček, tak jim nic jiného nezbude.

Virtuálně a ve značkovém
Co chybí hudbě? Jakou výhodou mají oproti 
ní hry? Prostor pro reklamu. Slavnou skupinu 
maximálně oblečete do drahého značkového 
oblečení, těžko jí ale do textů zakomponujete 
slogan na zubní pastu. hrdinové počítačových 

Programátoři her 
na konzole nemusí 
myslet na kompatibilitu 
s všemožnými 
grafickými kartami, 
vícejádrovými 
procesory a dalšími 
součástmi počítače

her se ale klidně mohou vonět světoznámými 
parfémy, prohánět se v rychlých vozech, nebo 
poslouchat svou oblíbenou kapelu. Ačkoliv 
se právě od reklamy ve hrách čeká největší 
přírůstek financí pro vydavatele, mnoho spo-
lečností se zdráhá propagovat svoje výrobky 
tímto způsobem. Často si totiž neuvědomují, 
že průměrný věk hráče je třicet a více let a že 
si hrami krátí čas i nezanedbatelné množství 
žen. Firmy se bojí vydat se do nestabilního 
prostředí videoher, které každý rok prochází 
prudkými změnami. Raději využívají stará 
a osvědčená média typu televize nebo filmu, 
přestože jejich efekt je čím dál menší. 
Svou vinu na tom však nesou i výrobci her. 
Neexistuje totiž sjednocený ceník, podle kterého 
by si reklamní agentury mohly vybrat způsob 
propagace s jasnou představou, kolik to bude 

stát a jestli se to za ty peníze vyplatí. Zadavatel 
reklamy si také nemůže být jistý, že hra, do které 
svůj produkt umístil, nepropadne u kritiků, jejichž 
názor má v herním průmyslu velkou váhu.
hráči často odmítají samoúčelné promo výrobků, 
které nijak nesouvisí se samotnou hrou. Na dis-
kusních fórech pak tyto nezdařené pokusy ro-
zebírají a vysmívají se jim. Nenáviděnou se stane 
nejen hra, ale i samotný propagovaný výrobek. 
Negativní reklama sice stále z části plní původní 
účel reklamy, ale není to zrovna požadovaný 
výsledek. Na svůj produkt ale mohou společnosti 
upozornit i bezplatnými internetovými hrami. Ty 
slouží pouze tomuto účelu, jsou velmi jednodu-
ché (levnější na výrobu) a firmy tolik neriskují.
Všechny tyto faktory donutily odborníky pře-
hodnotit předchozí vize o výnosech z reklamy. 
Z původně očekávaných 2 miliard dolarů 
na konci roku 2011 klesly nyní předpovědi 
na 950 milionů dolarů. Ředitel Supermassive 
Games Pete Samuels (dříve v Electronic Arts 
a Psygnosis) věří, že využívání her ve smyslu 
reklamního prostoru nepůjde tak rychle, jak se 
předpokládalo. Až k němu dojde, budou však 
zisky stoupat až závratně.

konzole versus počítače
Jak dlouho budou ještě počítače konkurovat 
v oblasti her konzolím? Počítačové hry se 
vyrábějí téměř už jen pro evropský trh, všude 
jinde videohry převálcovaly ty počítačové. 
Programátoři her na konzole nemusí myslet 
na kompatibilitu s všemožnými grafickými 
kartami, vícejádrovými procesory a dalšími 
součástmi počítače. Nemusí si lámat hlavu 
tím, abyste si novou střílečku pustili jak 
na Vistách, tak i na XPéčkách. Na hry, které 

sbírají ocenění na různých platformách, si 
vlastník PC počká rok. Konverze jsou pak 
většinou odfláknuté a her určených původně 
na PC vychází čím dál méně. Proto i Micro-
soft rozjel svou konzoli, přestože dominuje 
na počítačovém softwarovém poli.
Moderní přenosné konzole Nintendo DS 
a PlayStation Portable dominují i díky své při-
jatelné ceně – celému trhu s výhradně herními 
platformami. Zvládají funkce mp3 přehrávače, 
můžete se na nich dívat i na filmy. Od konce 
ledna mají majitelé PSP dokonce možnost 
využívat Skype. Mezi klasickými nepřenosnými 
konzolemi se nyní nejlépe prodává Nintendo 
Wii a PlayStation 3 s dotovanou Blu-Ray 
mechanikou. Předchozí verze PlayStation 2 
se ale stále drží těsně za svým modernějším 
nástupcem. Xbox 360 sice zažil úspěšný 
rok, ale začíná pomalu pokulhávat. Majitelé si 
stěžují na nespolehlivost, mnoho z nich vlastní 
už čtvrtý exemplář Xboxu. Většina nových her 
vzniká na všechny platformy a těší se největ-
ším ziskům na PlayStation, kde celý boom 
konzolí začal. 

Jan Švelch 

DRM (Digital Rights Management) je široký 
pojem, který zastřešuje různé technologie 
zamezující přístup k autorským dílům a bránící 
jejich neomezenému kopírování. Většinou se 
užívá v oblasti umění, jako jsou hudba a film.
Od poloviny devadesátých let vznikaly různé 
pokusy, jak zamezit nelegálnímu šíření filmů. 
Podobná zabezpečení ale nikdy dlouho neodo-
lala snahám hackerů. V současnosti obsahuje 
operační systém Windows Vista ochranu PMP 
(Protected Media Path). Ta se snaží zamezit 
přehrávání chráněných médií, když je spuštěn 
neznámý software. Dále také kóduje signál 
po cestě z grafické karty do monitoru.
Pro nová média hD DVD a Blu-Ray Disc vznikl 
na přelomu roku 2005 a 2006 DRM systém 
AACS (Advanced Access Content System). Ten 
kóduje obsah nosičů, aby zabránil jejich kopíro-
vání a šíření. Brzo se však objevily dekódovací 
programy, které tuto ochranu dokáží prolomit.
Na hudební CD použil DRM jako první koncern 
Bertelsmann (patří pod něj vydavatelství BMG, 
Arista a RCA) v roce 2002. Takto ošetřená CD 
nešla přehrávat na počítačích, a když se o to 
jejich majitel pokoušel, tak mu shodila celý 
operační systém.
V roce 2005 se Sony BMG proslavilo ochranou, 
která na počítač bez svolení vlastníka nain-
stalovala software, jenž vytvářel bezpečnostní 
díry. Po zveřejnění v médiích došlo k několika 
soudním sporům. Ty Sony vyřešila finanční 
kompenzací postižených.
V lednu 2007 EMI jako poslední přestalo 
vyrábět hudební CD s DRM. Svoje rozhodnutí 
odůvodnilo nenávratností drahých ochran-
ných systémů. V současnosti žádná z velkých 
společností nevydává zabezpečené hudební 
nosiče. Internetové obchody s písničkami DRM 
využívají téměř bez výjimky. Zakoupené skladby 
pak nejdou poslouchat na mnoha mp3 pře-
hrávačích. Kromě systému FairPlay od iTunes, 
který limituje pouštění pouze na iPody a jiné 
výrobky od Applu, existuje systém Microsoft 
PlaysForSure (využívá ho např. Napster). Ten 
dovoluje přehrávat skladby pouze na přístrojích 
označených tímto logem.

hudba 
do her, 
hry místo 
písní

hráči Se dneS už mohou Ve Virtuálním SVětě cítit jako 
rockoVé hVězdy, tituly jako Guitar hero (nedáVno Vyšlo 
třetí PokračoVání) nebo rock band jSou PoPulární 
Po celém SVětě. VydaVatelé a diStributoři her Si ale 
už nemuSí nic dokazoVat V binárním kódu Podobných 
Simulátorů, SVými ziSky už hudební PrůmySl Předčili.

DRM – ZBYTEČNá 
OChRANA?

hráči často odmítají 
promo výrobků, které 
nesouvisí se samotnou 
hrou. na diskusních 
fórech pak tyto nezda-
řené pokusy rozebírají 
a vysmívají se jim.

na svůj produkt ovšem mohou společnosti 
upozornit i bezplatnými internetovými hrami
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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 detai-
lu a perfektnosti charakterizuje setkání 
restaurátorů, sběratelů a milovníků jezdících 
veteránů.
 
IhM PRIVAT představuje řemeslné umění 
a řemeslné 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.

PozVánka
Pan ÚSPěšný

Přesněji řečeno se však pouze zasloužila o jeho 
masivní rozšíření. Protože technologie VoIP (Voice 
over Internet Protocol), stejně jako systémy ji 
využívající, existovala dávno předtím než Skype. 
Nebyla však populární a ani rozšířená. Ale 
Zennström s Friisem si uvědomovali její potenciál 
a dokázali to zařídit tak, že dnes po internetu 
s chutí telefonují i naše babičky...

nevymysleli, ale zpopularizovali
Jejich společnost Skype zahájila činnost v roce 
2002 a o rok později spustila svoji stejnojmennou 
službu. Ta se od ostatních odlišuje jednoduchostí 
– bez nutnosti složitých nastavení umožňuje po-
hodlně telefonovat každému, kdo zvládá alespoň 
elementární ovládání počítače. Pomocí Skype 
můžete volat buď přímo mezi počítači, což je 
zdarma, nebo i do běžné telefonní sítě za výhod-
né ceny. Současně také nabízí videohovory, které 
se díky rostoucí rychlosti internetového připojení 
stávají čím dál tím oblíbenější. Skype se okamžitě 
uchytil a počet jeho uživatelů od samého počátku 
strmě stoupal. Stal se fenoménem a začal plnit 
stránky médií. Díky tomu a také díky skutečnosti, 
že „skypovat“ můžete nejen z Windows, ale třeba 
i z Linuxu, Macu či PDA, jej momentálně využívá 
skoro 250 milionů uživatelů po celém světě. 
O nadějnou a vzkvétající firmu se pochopitelně 
brzy začala zajímat celá řada investorů, Zenn-
ström s Friisem je však odbývali s tím, že chtějí, 
aby Skype zůstal nezávislý. V roce 2005 však 
už neodolali a prodali Skype za 2,1 miliardy eur 
americké internetové aukční síni eBay.

když někdo umí...
Niklas Zennström k informačním technologiím 
tíhnul už od studií. A je to člověk velice kreativní, 
Skype totiž zdaleka není jeho jediným slavným 
projektem. Svojí kariéru začal v Tele2, což je alter-

nativní telekomunikační operátor působící po celé 
Evropě. Poté byl výkonným ředitelem portálu 
everyday.com. Počinem, který doopravdy nastar-
toval jeho hvězdnou dráhu, však bylo vytvoření 
systému Kazaa, na kterém již pracoval s Friisem. 
Kazaa je výměnný systém pro sdílení souborů 

prostřednictvím internetu. Není snad ani třeba 
dodávat, že se v drtivé většině jedná o soubory, 
jejichž sdílení není zrovna legální – hudbu, filmy, 
počítačové hry a programy. Ačkoliv doby největší 
popularity systému Kazaa jsou již sečteny, mezi 
stahovači byl legendou a mnohým z nich otevřel 
brány do světa nelegálního stahování. Zennström 
a Friis systém Kazaa, který byl velmi populární, 

avšak musel čelit mnoha žalobám kvůli porušo-
vání autorských práv, záhy prodali společnosti 
Sharman Networks a vrhli se na další projekty. 
Nejvýraznějším z nich byl právě Skype. Jejich vize 
byla taková, že hlas je nejpřirozenější prostředek 
pro komunikaci a internet zase ideálním médiem 
pro jeho přenos. To je sice pravda, ale přesto 
měl projekt od počátku hodně kritiků. Málokdo 
věřil, že Skype dokáže vydělávat peníze. A tato 
skeptická očekávání se částečně naplnila. Skype 
má sice hodně uživatelů, nicméně jen mála část 
z nich za užívání služby platí (např. za volání 
do klasických telefonních sítí). Podle odhadů 
analytické agentury iSupply má Skype jen zhruba 
2,5 milionu platících klientů, což je zhruba setina 
ze všech uživatelů. Společnost má proto zatím 
nízký roční obrat – asi 100 milionů dolarů. A není 
ani příliš zisková.

tajemství úspěchu
Jenže to už Zennströma s Friisem nemusí zas 
tolik zajímat. Firmu prodali za pohádkovou cenu. 
Z obou seveřanů se staly obletované celebrity. 
Například časopis Time je ve svém každoročně 
sestavovaném žebříčku zařadil mezi stovku 
nejvlivnějších světových osobností. Nyní se oba 
podnikatelé věnují naplňování své nové vize. 
Uvedli nový model bezplatné internetové televize. 
Joost, jak se projekt jmenuje, nabízí divákům 
video v mnohem lepší kvalitě než třeba Youtube, 
uspořádané nikoliv do jednotlivých klipů, ale 
do kanálů. To, jestli bude Joost tak úspěšný jako 
Skype, se teprve uvidí. Zajímavé je, že Zennström 
s Friisem vlastně nikdy nepředstavili nějaké vlastní 
nové a převratné technologie. Ale zato vždy do-
kázali vyrukovat se správnou věcí ve správný čas 
a ve správné formě. A v tom právě tkví tajemství 
jejich úspěchu. 

Vojtěch Kučera

časopis time v kaž-
doročně sestavova-
ném žebříčku zařadil 
zennströma (vlevo) 
s fri isem mezi stovku 
nejvlivnějších světo-
vých osobností

jak seveřané  
naučili svět 
telefonovat  
zdarma
ÚSPěšný šVédSký Podnikatel niklaS zennStröm (41) Patří k PrůkoPníkům 
V oblaSti Počítačů. SPolu Se SVým dánSkým SPolečníkem januSem 
friiSem (31) je totiž zakladatelem SPolečnoSti SkyPe. tedy firmy, která 
dala obyčejným Smrtelníkům telefonoVání Po internetu.
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jdi za tajemným
barevným světlem

tajuPlné chVíle, kdy okna 
koStela září Ve Slunečním 
jaSu jako drahé kameny, 
jSou Pro náVštěVníka 
PřiPraVeny záměrně. 
mají PřiPomínat zdi 
nebeSkého jeruzaléma, 
VyStaVěné Podle Vidění jana 
eVanGeliSty z drahokamů. 
nezáleží na tom, zda 
bareVná okna byla 
zhotoVena Ve StředoVěku 
nebo V SoučaSnoSti. 
jSou dílem uměleckého 
Sklenáře, jenž Více jak tiSíc 
let Skládá z bareVných 
Skel zaSazoVaných 
do oloVěných PáSků obrazy 
a obrazce, kterými ožiVuje 
interiéry Starých chrámů 
i noVých SVětSkých StaVeb. 
jen on Se umí PoStarat také 
o to, aby nezmizela jejich 
křehká kráSa. 

řemeSla
řemeSla

K takovým patří lidé, kteří se sešli v Mistrovské 
akademii uměleckých řemesel: zkušený Petr 
Coufal ze staré pražské firmy jako lektor a jeho 
posluchači manželé Richard a Jitka Kantovi, 
kteří vybudovali prosperující sklenářskou firmu 
v Lubenci na Karlovarsku. 

Pane coufale, umělecká huť sklenářská 
byla založena v Praze už roku 1935. co ji 
proslavilo v začátcích?
Jednoznačně spolupráce s výraznými osobnost-
mi českého výtvarného umění té doby, přede-
vším s Maxem Švabinským a Karlem Svolinským. 
Realizace Švabinského návrhu okna „Poslední 
soud“ (1937 – 1939) v jižní stěně transeptu 
katedrály svatého Víta na Pražském hradě je do-
dnes nejzásadnějším a jen těžko překonatelným 
dílem, které se zrodilo v naší dílně. A to nejen pro 
jeho plochu 160 m², ale i pro jeho nespornou 
výtvarnou hodnotu. Další, z hlediska našeho re-
nomé velmi významnou realizací byl „Ukřižovaný“ 
Karla Svolinského z roku 1937, za něhož naše 
dílna obdržela v témže roce na Světové výstavě 
v Paříži zlatou medaili.  

čemu se věnuje proslulá firma dnes?
Zhruba tři čtvrtiny naší práce tvoří restaurování 
historických vitráží především ze sakrálních pros-
tor po celé republice. Nejrozsáhlejší zakázkou 
v poslední době bylo kompletní restaurování 
všech vitráží z kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Praze – Karlíně v letech 2003 – 2006. Autory 
kartonů k nim byli Františkové Sequens a Ženíšek 

a jejich realizace, provedená v 80. letech 19. sto-
letí Tyrolskou hutí pro sklomalbu a katedrální sklo 
v Insbrucku, dopadla na výbornou. Pokud jde 

o realizace nových vitráží, tak především v rámci 
rozsáhlejších projektů spolupracujeme s našimi 
„kmenovými“ výtvarníky a architekty. V poslední 
době jsme kupříkladu osadili vitrážemi zhotovený-
mi dle návrhu akademického sochaře Petra Váni 
vstupní prostor do kaple sv. Rocha v Praze 3 či 
vitrážemi navrženými ing. arch. Petrou Zajíčkovou 
okna věže kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku. 
Přibývá drobných zakázek na jednoduché vitráže 
nahrazující standardní zasklení v běžných domác-
nostech. Kéž by to bylo signálem o zvyšujícím se 
všeobecném vkusu a zájmu o umělecká řemesla!

S jakými problémy se ve své zejména  
restaurátorské práci setkáváte?
Nemohu tvrdit, že při naší práci narážíme 
na nějaké zásadnější těžkosti či problémy. Po-
tíže vždy byly a jsou. Týkají se peněz a občas-
ných snah některých investorů jich co nejvíce 
ušetřit, což leckdy vzbuzuje lítost či vztek. 
Naopak mám dobrý pocit, že úroveň i roz-
sah péče o památky se rok od roku pomalu, 
ale přesto zvyšuje. Stále častěji se uplatňuje 
vůle vlastníků památek, ať už soukromníků, 

„… jen zda se naše 
okolí postupně nepro-
mění ve svět „chobot-
nic“, kde cokoliv hezké 
bude směšné, nežá-
doucí a společensky 
nepřijatelné.“ 

farností, obcí či krajů udržovat a chránit to, 
co nás přesahuje, co tvoří naši historii a na co 
bychom měli být pyšní.
 
má umělecké sklenářství u nás perspektivu?
Po roce 1989 vznikla řada rodinných firem, 
které se díky kvalitě své práce dokázaly 
dlouhodobě uchytit doma, ale i v zahra-
ničí a jsou dostatečnou zárukou toho, že 
řemeslo u nás na úbytě nezahyne. Manželé 
Kantovi jsou toho myslím velmi dobrým 
příkladem. Otázkou je, jakým směrem se 
bude v dlouhodobější perspektivě vyví-
jet všeobecný vkus, smysl pro poctivou 
řemeslnou práci, estetické cítění architektů 
a designérů. A zda se naše okolí postupně 
nepromění ve svět „chobotnic“, kde cokoliv 
hezké bude směšné, nežádoucí a společen-
sky nepřijatelné. 

a co přivedlo manžele kantovy k založení 
umělecké sklenářské firmy Skloart?
Jako studentku mě stále přitahovala výtvarná 
tvorba. Maminka byla malířka a strýc profesor 
Otto herbert hájek byl významným německým 
sochařem. Přála jsem si na tuto tradici navázat, 
jen jsem si dlouho nedokázala ujasnit, co vlastně 
chci. Studovala jsem český jazyk a výtvarnou 
výchovu na Vysoké škole pedagogické v Plzni, ale 
poznat podstatu tvorby, nápad a výtvarné myšlení 
mi pomohl jeden z nejlepších výtvarných teoretiků 
PhDr. Igor Zhoř, který byl před revolucí „na inde-
xu“. Fascinovaly mě tehdy neuznávané moderní 
směry, performance, body art, land art… A pak 
jsem se seznámila s výrobou vitráží. Bylo to pro 
mne jakési ťuknutí, a hned jsem věděla, že to je 
můj osud. Pustila jsem se do zkoumání techniky. 
Strýc pro mne získal stipendium v nejstarší skle-
nářské dílně ve střední Evropě, u firmy Glass Derix 
studio Rottweill. Po návratu z Německa jsme se 
pak s manželem pustili do práce.

jaký je sortiment vašich výrobků?
Jsme jedna z mála uměleckých sklenářských 

dílen, která dělá vše, co se vitráží týká: od malby 
na sklo přes tzv. Tiffanyho techniku, klasickou 
olověnou vitráž, ale i mozaiku, až po lampy, 
lustry, šperky a upomínkové předměty. V sou-
časnosti jsem se pokusila s manželem dát vitráži 
novou dimenzi, dostat ji do prostoru a vymanit 
ji z její již předem určené funkce, vdechnout jí 
nápad a smysl, což je vidět na nově se rodících 
sochách, kde je použit mořský kámen, mozaika, 
vitráž a hutní postupy. Vždy nás lákalo vytvářet 
něco poetického, stálého, co by člověka, který 
o umění mnoho neví, zaujalo a dokázalo navázat 
jakousi společnou nit představivosti spojující 
diváka s tvůrcem. 

Podílíte se také na výrobě a rekonstruk-
cích vitráží?
Uskutečňujeme velké akce v Německu a Nizo-
zemsku, ale i pro významnou českou klientelu 

a v současnosti také pro klientelu ruskou. Kromě 
rekonstrukcí vitráží v kostelech a jiných sakrálních 
stavbách se zaměřujeme hlavně na rekonstruk-
ci a výrobu nových vitráží v hotelích, bankách 
a privátních rezidencích. Jsme „dvorním“ doda-
vatelem a restaurátorem vitráží v Grandhotelu 
Pupp v Karlových Varech, kde jsme nedávno 
zhotovovali vitráže i do pětihvězdičkového hotelu 
Plazza, ale jsme schopni uspokojit i obyčejného 
člověka jednoduchou a levnou vitráží do dveří 
nebo do okna. Obzvláště střední stav je velmi 
přístupný hezkým věcem a přitom rád experi-
mentuje. Někdy nás samotní klienti svými téměř 
nemožnými přáními podnítí k vytvoření netradiční 
vitráže, na kterou jsme posléze velmi pyšní. Je 
občas velké umění splnit někomu jeho přání, 
když dotyčný vlastně ani neví, co chce. 

Podobné dobrodružství zažíváme také při 
obnově kostelních oken. Při jedné z posledních 
významnějších prací v německém Maringu nám 
místní lidé přinesli krabice střepů, ze kterých jsme 
teprve skládali obraz.

zaznamenali jste zvýšený zájem o výrobky 
uměleckých sklenářů u nás a v okolních 
zemích? 
Zvýšený zájem o vitráž vznikl dlouhodobou rekla-
mou v novinách, v televizi, na výstavách, kde se 
lidé mohli dozvědět, že umělecké sklenářství není 
jenom zapomenuté řemeslo, že se vitráž nemusí 
spojovat jen s náboženskými motivy v kostelech, 
ale naopak, že je to řemeslo živé a troufám si 
říci, že doba jeho rozkvětu teprve přijde. Lidé 
se chtějí obklopovat krásou, chtějí žít v hezkém 
prostředí. Mnozí akademičtí výtvarníci podce-
ňují krásu světla a skla a vitráž chápou jen jako 

umělecké řemeslo. Vitráž je však skvělý výtvarný 
prostředek, stejně jako malba nebo sochařství. 
Záleží však na uměleckých školách, jak své žáky 
povedou. Při spolupráci se střední uměleckoprů-
myslovou školu ve Valašském Meziříčí oceňuji 
přístup tamějších profesorů. Studenti mají skvělé 
a originální nápady, které však starší generaci, jež 
zná perfektně řemeslo, chybějí. 

jaké máte představy ohledně zaměření vaší 
firmy v budoucnosti?
Naši budoucnost vidíme v prosazování vitráže 
v moderní architektuře. Chceme oslovit výtvarné 
umělce, aby měli odvahu tvořit zajímavé a neotře-
lé návrhy. Chtěli bychom pro ně zřídit zázemí, kde 
by mohli dohlížet na výrobu, eventuálně doma-
lovávat skla podle svých představ a tím podpořit 
vlastní rukopis, pomáhat při tvorbě šablon a být 
spolutvůrci realizace díla. Rádi bychom zřídili 
galerii a muzeum vitráže, zatím se nám podařilo 
otevřít v Praze specializovanou prodejnu.

PhDr. Miloslav Vlk,  

viceprezident sdružení

pro umělecká řemesla Rudolfinea

„někdy nás samotní klienti svými téměř nemožnými přáními podnítí 
k vytvoření netradiční vitráže, na kterou jsme posléze velmi pyšní.“

„mnozí akademičtí vý-
tvarníci podceňují krá-
su světla a skla a vitráž 
chápou jen jako umě-
lecké řemeslo. Vitráž 
je však skvělý výtvarný 
prostředek…“
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aktuality

Stejná šance 

Souhrnný indikátor důVěry Se letoS V lednu meziměSíčně zVedl 
o 1,6 bodu. nahoru ho PoSlala Sílící důVěra Podnikatelů  
(+0,7 bodu) a SPotřebitelů (+4,7 bodu). meziročně důVěra 
V ekonomiku PokleSla o 3,4 bodu, Přičemž důVěra Podnikatelů 
je nižší o 1,4 bodu a důVěra SPotřebitelů o 11,8 bodu, jak uVedl 
čeSký StatiStický Úřad.

celkem 404 StížnoStí a SPorů řešilo Vloni eVroPSké 
SPotřebitelSké centrum Pro čr (eSc). PřeShraničních bylo 
190, což je o třicet Procent Více PříPadů oProti roku 2006. 
ÚSPěšnoSt řešení StížnoStí a SPorů byla Vloni téměř  
šedeSátiProcentní. 

mírný optimismus
Průmyslníci byli v lednu v hodnocení celkové 
ekonomické situace mírně optimističtější než 
v prosinci, lépe se jim jevila také zahraniční 
poptávka, celkovou však viděli méně příznivě. 
Pro příští tři měsíce očekávají pokračování 
příznivého vývoje výroby i zaměstnanosti. 
Využití výrobních kapacit v průmyslu se oproti 
rekordní hodnotě z minulého čtvrtletí mírně 
snížilo a dosáhlo 88,8 procenta.
Současnou ekonomickou situaci viděli v lednu 
stavebníci mírně pesimističtěji než v prosinci. 
hodnocení celkové poptávky se však zvýšilo. 
Obchodníci hodnotí současnou ekonomickou 

situaci i v lednu velmi vysoko, i když přece jen 
ve srovnání s prosincem něco ubrali. Pro příští tři 
měsíce, kdy budou pokračovat sezónní výprode-
je, i šest měsíců jsou jejich očekávání příznivá.

Před Vánocemi to bylo lepší...
Zástupci služeb v lednu hodnotili současnou 
ekonomickou situaci hůře než v prosinci. hod-

nocení poptávky se však meziměsíčně zvýšilo 
stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. 
Zlepšila se také důvěra v ekonomiku mezi spo-
třebiteli. Jejich očekávání pro příštích dvanáct 
měsíců zaznamenalo v lednu oproti prosinci 
mírné zlepšení, a to jak ve vnímání celkové 
ekonomické, tak i finanční situace. 

www.komora.cz

Vadí software i linka...
Ve  214 případech lidé chtěli radu, jak rekla-
movat výrobek koupený v zahraničí. Přes 35 % 
stížností směřovalo na letecké společnosti. 
Byly to například všechny obdržené podněty 
z Kypru, Lotyšska, Litvy a Norska. Stížnos-
ti z Polska směřovaly především na u nás 
zakoupenou výpočetní techniku a software. 
Podněty z Rakouska souvisely především 
s voláním na telefonní erotickou linku pro-
vozovanou českou společností ze Znojma 
a s následnou fakturací.

...ojetiny i timeshare
Téměř čtvrtina všech stížností vůči němec-
kým podnikatelům pocházela od nespoko-

jených kupců ojetých aut. Plná třetina všech 
stížností na španělské podnikatele se týká 
timesharu a členství v tzv. holiday klubech, 
tj. pronájmu pobytů u moře na několik let 
dopředu.
Jako reakci na nejčastější dotazy českých 
spotřebitelů ESC zpracovalo 10 000 letáků, 
jak reklamovat zboží zakoupené v Evropské 
unii. K činnostem centra patřila vloni spoluprá-
ce na přípravě systému mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů v ČR. Centrum pomá-
halo se sběrem a vyhodnocováním materiálů 
a zkušeností ze zahraničí, zorganizovalo k ná-
vrhu projektu mezinárodní seminář a podílelo 
se na propagaci nového systému.

www.komora.cz

Stejná šance – zaměstnavatel 
2008 je veřejná soutěž 
zaměstnavatelů, kteří jednají 
odpovědně v oblasti zaměstnávání 
lidí se znevýhodněním, dávají 
jim na pracovním trhu stejnou 
šanci jako ostatním a tím aktivně 
přispívají k jejich začleňování 
do společnosti. V letošním, již 
třetím ročníku budou oceněni 
zaměstnavatelé v devíti krajích čr.

Na realizaci soutěže se podílí také některé 
krajské hospodářské komory a osobní záštitu 
nad ní převzal prezident hospodářské komory 
ČR Jaromír Drábek. Nominovat zaměstna-
vatele může kdokoli do 28. března vyplněním 
nominačního listu, který je dostupný na portá-
lech www.rytmus.org nebo www.stejnasance.
cz. Nominováni nemohou být zaměstnavatelé 
s více než padesáti procenty zaměstnanců se 
znevýhodněním právě tak jako chráněné dílny. 
Soutěž bude probíhat dvoukolově. V prvním 
kole budou vyhodnoceni a veřejně oceněni za-
městnavatelé a příklady dobré praxe na krajské 
úrovni, vítězové postoupí do druhého, národní-
ho kola v květnu 2008. www.komora.cz

Průmyslníci byli v hodnocení celkové ekono-
mické situace optimističtější než v prosinci

Větší důvěra v ekonomiku 

zboží reklamované  
v rámci eu

Víno

Pomocníci z přírody
hladina Dunaje jako gigantické zrcadlo odráží 
sluneční paprsky a násobí tím světlo dopada-
jící na svahy vinic, což má klíčový význam pro 
množství přírodního cukru v hroznech. Svahy 
a terasy, na nichž se vinice rozkládají, jsou 
skalnaté. Skály, které se ve slunečním světle 
rychle rozpálí, za soumraku, nebo když se 
slunce schová za mraky, fungují jako přírodní 
vytápění. Teplé větry od východu se střetávají 

s chladnějším a vlhčím západním prouděním, 
což je příčinou velkých rozdílů mezi denní-
mi a nočními teplotami. Všem těmto vlivům 
vděčí vína z Wachau za svou mimořádnou 
svěžest a aromatičnost. Vinice se rozkládají 
na pouhých 1450 hektarech z celkové rozlohy 
48 500 ha rakouských vinic. Nejrozšířenějšími 
odrůdami jsou Grüner Veltliner a Riesling, pěs-
tuje se však i Weißburgunder (Rulandské bílé), 
Chardonnay a Gelber Muskateller, z modrých 

odrůd především Zweigeltrebe a Spätburgun-
der (Rulandské modré). 

Suchá nad sladká
Počátky pěstování vína ve Wachau lze hledat 
již v 9. století. Dnes se ve Wachau vyrábějí 
především suchá vína, sladká jsou také důle-
žitá, ale jejich podíl na celkové výrobě je nízký, 
přibližně 1%. Jednotlivé vinice ve Wachau 
jsou skoro vždy rozděleny mezi více vlastníků, 

z nichž každému patří poměrně malá parcela. 
Mohlo by se zdát, že je zde příliš mnoho vinic 
různého jména. Když si však prohlédnete 
hrozny na jedné vinici, a poté tu o 150 m dál, 
zjistíte, že hrozny jsou zde v úplně jiné fázi 
vývoje, rozlišení parcel má tedy smysl. Na ně-
kterých vinicích ve Wachau se od roku 1978 
používá kapénková závlaha, řada vinařů však 
tvrdí, že ji v posledních několika letech vůbec 
nevyužili.

nejen víno...
Wachau nabízí návštěvníkům nepřeberné 
množství zajímavostí. Kláštery, hrady, zámky, 
kostelíky a muzea střídají vinné sklípky a res-
taurace, které patří mezi nejlepší v Rakousku. 
Wachau bylo v roce 2000 zařazeno na sez-
nam světového dědictví UNESCO. 
Wachau je rájem i pro sportovně založené 
návštěvníky. A po každém sportovním výkonu 
či kulturním zážitku přijde vhod sklenička 
výtečného vína... 

Šárka Dušková

www.vinorevue.cz

Kdybych měla vybrat jedno jméno, které je 
ve Wachau legendou, asi by to byl Franz Xa-
ver Pichler. Patří spolu s Franzem hirtzberge-
rem do absolutní špičky vinařství ve Wachau, 
jeho Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd 2004 
ocenil Robert Parket 97 body, což je nejvyšší 
ocenění pro rakouské suché bílé víno v historii. 
Časopis Wine & Spirits jej zařadil mezi padesát 
nejlepších vinařů světa a hned pět jeho vín se 
dostalo do výběru 200 nejlepších vín 20. sto-
letí. V žebříčku stovky nejlepších rakouských 
vín časopisu Alles über Wein se tři jeho vína 
dostala mezi prvních sedm. F. X. Pichler ob-
hospodařuje 13 ha, hlavní odrůdy jsou Grüner 
Veltliner a Riesling; 30 % tvoří vína kategorie 
Federspiel a 70 % Smaragd, což je nejvyšší 
procento vín této kategorie mezi vinaři ve Wa-
chau. Nedělá zelenou sklizeň, ale každou vinici 
sklízí postupně (až když jsou hrozny skutečně 
fyziologicky zralé) ve třech až čtyřech etapách, 
poslední často koncem listopadu. V době, kdy 
ostatní vinaři mají již dávno sklizeno, na jeho vi-
nicích stále ještě visí více než polovina hroznů! 
Tuto riskantní hru s počasím hraje F. X. každý 
rok. Vína kategorie Federspiel zrají v nerezo-
vých tancích, Smaragd z větší části ve velkých 
sudech o obsahu 2000 – 4000 litrů.

zdejší vinice se rozkládají na 1450 hektarech 
z celkové rozlohy 48 500 ha rakouských vinic 

Ve 13. století Leuthold I. Kuenring nazval 
tuto část údolí Dunaje Vinea Wachau Nobilis 
Districtus. Dnešní vinaři dali tomuto starému 
odkazu novou náplň: v roce 1983 založili regi-
onální sdružení se stejným názvem, v němž je 
dnes organizováno 90 % vinařů oblasti. Toto 
sdružení vytvořilo jeden z nejpřísnějších systé-
mů klasifikace kvality vín na světě, zohledňu-
jící mimořádné klimatické a geologické pod-
mínky oblasti. Smí ho používat pouze členové 
sdružení. Ve Wachau se rozlišují tři kategorie 
vín: Steinfeder, Federspiel a Smaragd.

KODEX WAChAU

F. X. PIChLER, OBERLOIBEN 
NEJSLAVNěJŠÍ ZE SLAVNýCh

Vinařské perly 
na dunaji

rakouSké Wachau je Pro náS nejbližší VinařSkou 
oblaStí eVroPSkého, ne-li SVětoVého Významu. 
z Prahy je to Pouhých 250 kilometrů. oblaSt 
Wachau Se Vyznačuje unikátním mikroklimatem, 
který je Pro PěStoVání Vinné réVy ideální. 
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rozhovor  
s luďkem Sekyrou, 
předsedou představenstva Sekyra Group a. s. – 
největší realitní skupiny u nás, mimo jiné o tom, zda 
opravdu končí zlaté časy realitních firem v Čechách.

chytré české hlavy

Podnikání v číně
Praktický průvodce pro ty, kteří chtějí 
expandovat do země netušených a možná 
i neomezených možností.

Nejsou v šoubyznysu, nejsou v médiích 
– přesto jsou uznávaní a někteří i bohatí. 
Protože podnikají v oblasti softwaru.

téma měsíce:
Řemesla

V Příštím číSle

harmonoGram  
Vydání – 2008

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  
hierarchie a začleněná 
živnostenská společenstva,

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

v České republice.
•  Jeho cílem je hájit zájmy 

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