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komorové časopisy pro mě bývají cenným 
zdrojem obchodních i odborných informací 
a Komora.cz mezi taková periodika rozhodně 
patří. Nejen z tohoto důvodu se jej snažím 
každý měsíc alespoň prolistovat. Jako advokát 
a zároveň manažer advokátní kanceláře se 
soustředím především na články, které se 
mohou dotýkat činnosti kanceláře, tedy články 
o firmách, podnikání a právu. 
V březnovém čísle mne zaujalo hned několik 
článků. Se zájmem jsem si přečetl rozhovor 
s Luďkem Sekyrou na straně 12. Jeho práci 
obdivuji a těší mě, že na tak konkurenčním 
trhu, jakým u nás je realitní trh, se do absolutní 
špičky propracoval český developerský 
subjekt. Jelikož nemovitostní právo patří mezi 
významné oblasti poradenství naší advokátní 
kanceláře, sledujeme s kolegy trendy a vývoj 
v oblasti realit a developmentu velmi pozorně. 

Expanzi holdingu Sekyra Group směrem 
na východ vnímám jako pozitivní krok 
k dalšímu rozvoji skupiny. Tento všeobecný 
trend směřování českých podnikatelů 
na východní trhy je však zřejmý nejen pro 
oblast realit. Sledujeme jej i u mnohých našich 
klientů a obchodních partnerů a v souladu 
s ním i naše kancelář posílila tým zaměřený 
na transakce v ostatních zemích střední 
a východní Evropy a dokonce vytvořila 
specializovanou ruskou poradenskou skupinu.
 V oblasti IT a softwarových technologií se 
Česká republika již dlouhodobě profiluje 
jako země odborníků. Článek IT podnikání 
v Česku považuje svět za ideální na str. 26. to 
potvrzuje. Renomé, které si čeští IT odborníci 
ve světě získali, je určitě oprávněné a není 
divu, že se naše země stala lákadlem pro 
mnohé zahraniční investory v této oblasti. 
Mé pozornosti neunikl ani článek o daňových 
rájích na str. 41 a 49. Offshore podnikání 
a mezinárodní daňové plánování dnes 
využívá mnoho společností a zájem 
o tuto problematiku zaznamenáváme 
i u velké většiny našich klientů. U celé 
řady z nich realizujeme restrukturalizaci 
jejich holdingových uskupení, jejichž cílem 
je vytvoření finančně, administrativně 
a právně optimálního nastavení struktury 
holdingu se zaměřením na optimalizaci 
zdanění kapitálových zisků a dividend, jakož 
i podnikatelských aktivit.
Věřím, že čtenáře časopisu zaujmou stejně 
jako mne i další články tohoto čísla, ať již 
praktické rady v oblasti financí z rubriky 
Peníze a finance, Zásah na komoru pana 
Krause či pravidelná rubrika věnovaná 
milovníkům vína. 

Jaroslav Havel,

zakládající společník advokátní kanceláře  

Havel & Holásek

 Vážení a milí čtenáři,
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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řemesla jsou  
u nás stále 
nedoceněna

Vážení čtenáři, březnovým tématem číslo 
jedna jsou v hospodářské komoře české 
republiky řemesla. Věnovat jim jeden 
z měsíců klubových setkání, která probíhají 
po celý letošní rok, nebylo těžké rozhodnutí. 
Význam řemesel bývá nedoceněn, 
řemeslné obory zůstávají na chvostě 
zájmu při výběru škol a vedle moderních 
technologií nejsou tak atraktivním 
tématem všeobecné diskuze. 

Naši pozornost si přitom jednoznačně zasluhují, 
a to nejen proto, že jsou u nás národní tradicí 
a zaslouží si podporu i jako součást národní 
kultury. Význam řemeslníků v případě specializo-
vaných a vysoce odborných služeb, při posky-
tování subdodávek středním a velkým firmám 
i u malosériových či zakázkových výrob je zřejmý. 

blýská se na lepší časy?
Přijetím novely živnostenského zákona v po-
slanecké sněmovně, k němuž došlo v polovině 
února, se snad zablýskalo na lepší časy, co se 
týká přístupu státu k těmto podnikatelům. Řada 
úkonů bude jednodušších, sníží se poplatky 
i nároky související se vstupem do živnosten-
ského podnikání, nově se zavádí jedna živnost 
volná apod. V tomto směru lze jen doufat, že 
na řemeslníky bude pamatováno i při dalších 
reformních krocích. 

Nezájem mladých
Největším problémem živnosti je dnes nezájem 
mladých o odborné vzdělávání. Demografické 
křivky bohužel avizují příchod dalších slabých 
ročníků opouštějících v těchto a následujících 
letech devítiletky, což se dle prognóz projeví 
na dalším snížení počtu zájemců o odborné 

školství. Zlepšení tedy samo o sobě nepřijde a je 
potřeba se snažit s problémem pracovat. A to 
s plným vědomím toho, že nejde o úkol nijak 
jednoduchý, což nakonec potvrzují zkušenosti 
i z jiných evropských zemí, které se dostaly 
do stejné situace. 

ESpo chce pomoci
Z těchto důvodu byla založena evropská 
organizace ESPO, jejíž hlavní úlohou je pod-
porovat schopnosti mladých lidí a klást důraz 
na jejich odborné dovednosti a vzdělání. Jedním 
z nástrojů, které ESPO využívá pro zvýšení zájmu 
o řemesla, je prezentace odborných dovedností 
v podobě mezinárodních soutěží EuroSkills. Ty 
volně navazují na tradiční celosvětové soutěže 
pořádané pod hlavičkou WorldSkills. K aktivitě 
se připojila také Hospodářská komora ČR, 
která s podporou ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy založila Národní centrum Czech-
Skills. Naším cílem je v první chvíli výběr a vyslání 
soutěžících pro několik kategorií výše zmíněných 
mezinárodních klání. 

Zelená učňovskému školství
Aktivity Národního centra tím ale rozhodně 
nekončí, už dnes úzce spolupracujeme s ně-

kterými živnostenskými společenstvy, školami 
i dalšími institucemi, jejichž řady se, doufám, 
ještě rozšíří. Věřím, že se ze soutěže stane 
tradice, která řemeslům poskytne mnohem 
větší publicitu a pros tor ve veřejné diskuzi. 
Zároveň je nutné navázat komunikaci mezi 
školami a firmami v regionech, která je pro 
učňovské školství charakteristická. K přerušení 
takové spolupráce došlo na začátku deva-
desátých let vlivem nutných transformačních 
změn, zpřetrhaná vazba ale nikdy nebyla 
plnohodnotně znovu navázána. To se dnes 
projevuje jako jeden ze zásadních nedostatků 
učňovského školství. To by proto podle mého 
názoru mělo být převedeno zpět pod minister-
stvo průmyslu a obchodu a zároveň by měla 
legislativa motivovat zaměstnavatele k zapojení 
se do vzdělávání učňů. Jednak tím způsobem, 
že budou daňově zvýhodněni ti, kteří povedou 
vlastní učňovské zařízení, nebo se rozhodnou 
podporovat jednotlivé učně v době jejich studií 
výměnou za jejich setrvání v podniku po ukon-
čení docházky. A pak také tím, že se zjedno-
duší administrativní procesy nutné pro získání 
akreditace při zachování její současné úrovně.

 Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLoVo prEZIDENta

Naši pozornost si řemeslníci jednoznačně zasluhují, a to nejen 
proto, že jsou u nás národní tradicí a zaslouží si podporu

komora pomáhá

Zřízení chráněné dílny
„Co mě vedlo k podnikání? Měla jsem potřebu 
seberealizace, touhu zkusit stát na vlastních 
nohou, být nezávislá,“ svěřuje se Alena Orál-
ková z Trhových Svin. Nikdy nepodnikala, nyní 
chystá otevření první z několika plánovaných 
prádelen. Dosud se živila v oblasti ekologie, 
zabývala se šetrnou likvidací elektronického 
materiálu. „V mé profesi jsem se seznámila 
s chráněnými dílnami, ve kterých pracují lidé 
se zdravotním postižením. Rozhodla jsem 
se, že na podobném principu založím svoji 
provozovnu. Hendikepovaní lidé mají jinak 
malou šanci začlenit se do společnosti a jsou 
většinou izolovaní doma…“ A další motivace? 
„Když jsem sestavovala strukturu firmy, narazila 
jsem na nízkou kvalitu ,zdravých‘ lidí zapsa-
ných na úřadu práce. Lidé s postižením se 
osvědčili více,“ vysvětluje začínající podnikatelka 
a o svých začátcích vyzrazuje: „Praktických 
informací jak založit a provozovat chráněnou 
dílnu, je velmi málo. Při hledání na internetu 
jsem narazila na stránky Hospodářské komory 
ČR, kde mě zaujala poradna pro začínající 
podnikatele. Takže jsem této možnosti využila.“ 
Dotaz zaslala paní Orálková elektronickou 
formou do českobudějovické kanceláře. 
„Formulář byl velice jednoduchý a odpověď 
jsem dostala už za pět dní. Navíc zpracovanou 
právníkem.“ Což vycházelo z charakteru dotazu 
– jaké existují právní předpisy, které upravují 
podmínky založení a provozu chráněné dílny? 

Podotázka se týkala úřadů, na jaké je třeba se 
obrátit. Alena Orálková postupovala přesně 
podle instrukcí a brzy přešla od „papírování“ 
k praktickému zařizování. „Se společnicí jsme si 
pronajaly prostory v Českých Velenicích. Svým 
stavebním řešením umožňují přístup a pohyb 
tělesně postižených. Nyní pracujeme na úpravě 
vnitřního zařízení, aby bylo snadno ovladatelné 
pro naše budoucí zaměstnance. Plánuje-
me zaměstnávat osmdesát až sto procent 

hendikepovaných pracovníků.“ V těchto dnech 
vrcholí přípravy slavnostního otevření prádelny 
a činorodá podnikatelka se netají s dalšími plá-
ny: „Počítáme s otevřením několika provozoven 
ve větších městech. Dalším rozšířením nabídky 
bude výroba a prodej pracovních oděvů, o něž 
zájem stále stoupá.“

Svoz tekutého odpadu
Požadavek, který zaslala Hana Trávníčková 
na Informační místo pro podnikatele Brno-Vý-
staviště, byl rozdělen do tří částí. První se týkal 
obecných pravidel v oboru, na který se paní 
Trávníčková rozhodla orientovat svůj podnika-
telský záměr: ekologického svozu a likvidace 
komunálního tekutého odpadu. „Zároveň jsem 
chtěla zjistit, za jakých podmínek bych se moh-
la ucházet o speciální úvěr pro začínající pod-
nikatele. Nakonec jsem potřebovala seznam 
firem, které podnikají ve stejném oboru, hledala 
jsem kontakty kvůli možné budoucí spolupráci,“ 
doplňuje tazatelka. K rozhodnutí pro tento druh 
podnikání, pro ženy ne právě obvyklý, ji vedla 
vlastní zkušenost. „Nejen v našem regionu firmy 
nestíhají vývoz jímek. Pochopila jsem, že je zde 
dobrá šance.“ Potřebný „odrazový můstek“ 
pomohli paní Trávníčkové zajistit pracovníci HK 
ČR. „Pan Jaroslav Křápek se mi velice ochotně 
věnoval a podrobně zodpověděl všechny otáz-
ky. Byli jsme průběžně v kontaktu,“ pochvaluje 
si čerstvá podnikatelka. Nejprve získala vyčer-
pávající seznam pravidel, která ošetřují dané 
odvětví, s užitečnými komentáři a odkazy. „Dále 
mi byl doporučen vhodný úvěrový produkt. 
Po důkladné kalkulaci jsem však usoudila, že 
jsem schopna obejít se i bez něj. Ale seznam 
kontaktů, které jsem dostala, mi přišel velice 
vhod.“ Hana Trávníčková po několika měsících 
příprav nyní zahajuje provoz firmy. „Pokud 
se vyskytnou nějaké otázky, zase se obrátím 
na brněnskou kancelář,“ říká na závěr.

také máte dotaz související s vaší 
podnikatelskou činností? poradíme vám 
na www.inmp.cz

mik

Pracovnice kontaktního místa v Českých Budějovicích 
při práci s klientem

Navigace a pomoc  
při podnikání

NEúřEDNí příStup 
a přIroZENá oChota 
poraDIt jSou 
kVaLIty, ktEré ChVáLí 
poDNIkatELé, jEŽ 
VyZkoušELI INFormačNí 
SLuŽbu hoSpoDářSké 
komory čr. a mNoZí 
SErVIS VyuŽíVají 
opakoVaNě. poDStatNou 
čáSt ZaSLaNýCh DotaZů 
Však StáLE tVoří 
ty, ktEré SE týkají 
ZahájENí poDNIkáNí.

„Formulář byl velice 
jednoduchý a odpověď 
jsem dostala už za pět 
dní. Navíc zpracovanou 
právníkem.“
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více informací na
www.komora.cz/eaukce 

O  K O L I K  D O K Á Ž E T E

 

 
S V Ý C H  D O D A V A T E L Ů

F I R E M N Í H O

OOOOOOOOOOOOOO  KKKKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOOOO LLLLLLLLLLLLL IIIIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKKKK  DDDDDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOOOO KKKKKKKKKKKKKK ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ EEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEE

SSSSSSSSSSSSSS VVVVVVVVVVVVV ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ CCCCCCCCCCCCCC HHHHHHHHHHHHHH  DDDDDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDD AAAAAAAAAAAAAA VVVVVVVVVVVVV AAAAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLL ŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ

FFFFFFFFFFFFFF IIIIIIIIIIIII RRRRRRRRRRRRRR EEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMMM NNNNNNNNNNNNNN ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ HHHHHHHHHHHHHH OOOOOOOOOOOOOO

Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný 

pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční 

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

Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí 

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

25-30% proti stavu před zavedením aukčního systému.

Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního 

prostředí. Hospodářská komora ČR vám kromě propracovaného 

aukčního software, prověřeného mnohaletým provozem, nabízí 

také svou znalost trhu a informace o několika desítkách tisíc 

tuzemských firem a dále napojení na další obchodní komory v EU 

ohledně získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme 

vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale 

i sofistikovaný výběr dodavatelů a řešení sporů pomocí arbitráže 

u Rozhodčího soudu HK v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách.

CS3_new inzerat_v2.indd   1 1/9/08   11:39:08 AM
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hodnota stavebních
zakázek vloni klesla

kdo mohl, již postavil
Koncem roku tížila nové zakázky hlavně výstavba 
bytových budov, kde byl propad o 28,4 procenta. 
„Lidé se již koncem roku báli změny daní. Po-
ptávku ovlivnilo to, že ten, kdo mohl, již postavil 
a na výsledek politických jednání o daních neče-
kal,“ uvedl analytik Next Finance Vladimír Pikora.

Vliv politického cyklu...
Propad o 8,8 procenta zaznamenaly inže-
nýrské stavby. „To je dáno hlavně politickým 

cyklem. Dva roky do řádných voleb se nic ji-
ného ani čekat nedalo,“ podotkl Pikora. Mínus 
12,8 procenta v zakázkách náleží nebytovým 
nevýrobním budovám, u vodohospodářských 
staveb byl pokles o pětinu a u nebytových 
výrobních budov o 0,7 procenta.

... i růstu cen
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební 
zakázky dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí loňského 
roku 4,1 milionu korun (u veřejné zakázky 6,5 

milionu a u soukromé 2,7 milionu korun) a proti 
stejnému období roku 2006 byla o 5,9 procenta 
vyšší. Projevil se tak růst cen ve stavebnictví.
Na veřejné zakázky připadal v posledním 
kvartále loňského roku 58procentní podíl 
na všech zakázkách (dosáhly 46,5 miliar-
dy korun). Z toho na inženýrské stavitelství 
připadá 32,8 miliardy korun, což je 87,8pro-
centní podíl a znamená to meziroční pokles 
o 50,6 procenta.

www.komora.cz

aktuaLIty

hoDNota NoVě uZaVřENýCh StaVEbNíCh ZakáZEk kLESLa V čESké 
rEpubLICE VE čtVrtém kVartáLE LoňSkého roku o 10,4 proCENta 
a DoSáhLa NECELýCh 80 mILIarD koruN. Na koNCI roku 2007 měLy 
SLEDoVaNé StaVEbNí poDNIky SmLuVNě ZajIštěNo přES čtrNáCt 
tISíC ZakáZEk (o 9,1 proCENta méNě) Za 188,5 mILIarDy (o 13,4 % 
méNě). VLoNI uZaVřELy SLEDoVaNé StaVENí poDNIky NoVé StaVEbNí 
ZakáZky V CELkoVé hoDNotě 263,5 mILIarDy koruN, CoŽ jE pokLES 
o 11,9 proCENta. uVEDL to čESký StatIStICký úřaD.

INZERCE
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Podobný dokument po dlouhou dobu výrazně 
chyběl. Jenže jeho zavedení do praxe se zatím 
neuskutečnilo. Chtěl bych zde uvést důvody, 
proč by tomu tak být mělo a naznačit cesty, 
jak tohoto cíle dosáhnout.

proč vůbec Vop?
Partneři investiční výstavby, zejména na úseku 
veřejných zakázek, spolu uzavírají smlouvy, 
v nichž upravují poměrně podrobně podmínky 
vzájemné spolupráce, práva a povinnosti. 
V současné době však v této oblasti vládne 
„lidová tvořivost“, kdy řada organizací zpraco-
vává své, více či méně šťastně formulované 
obchodní podmínky. Sjednocením jejich textu 
by došlo ke standardizaci vztahů, což umož-
ňuje i Obchodní zákoník ve svém § 273. Tako-
vá standardizace by znamenala, že investoři, 
obchodní útvary, ale zejména stavbyvedoucí 
by se mohli věnovat svým hlavním úkolům 
a nemuseli pokaždé studovat jiné odlišné texty 
a respektovat je ve své práci. 

odchylky jen někdy
Samozřejmě standard neznamená nutně 
uniformitu. Uvedený § 273 umožňuje ve svém 
druhém odstavci odchýlit se od takových VOP 
dohodou stran. Většina ustanovení je přitom 
pro všechny potenciální partnery akceptova-
telná a jen u některých kapitol (např. pokud 
jde o platební podmínky) bude ve smlouvě 
docházet k odchylkám. Definovat ve smlouvě 
či v zadávacích dokumentech takové odchylky 
není složité a využívat je v praxi by mělo být 

rovněž podstatně snadnější, než mít pokaždé 
podmínky jiné.
VOP obsahují dále důležitou klauzuli, že to, co 
pro daný obchodní vztah nepřichází v úvahu, 
se nepoužije. Tím by se vyřešil problém rela-
tivní obsáhlosti jejich textu a jejich využitelnosti 
pro jakoukoliv velikost a jakýkoliv charakter 
zakázky a pro jakoukoliv úroveň obchodních 
vztahů.

poctivý obchodní styk
V minulosti se v oblasti investiční výstavby 
nezřídka prosazoval princip uzavírání smluv 
z pozice síly. VOP jsou formulovány tak, aby 
zohledňovaly zájmy všech stran, tj. investorů, 
velkých vyšších dodavatelů stavebních i sou-
visejících montážních prací, i jejich menších 
specializovaných subdodavatelů – na všech 
těchto úrovních jsou VOP využitelné a je 
garantována ekvita postavení jejich uživatelů, 
dobré mravy. Prevence jednání z pozice síly je 
jedním z významných cílů VOP.
VOP se snaží zachytit nejen současný stav 
spolupráce smluvních stran, ale posunout ob-

chodní vztahy na vyšší úroveň, ovšem bez zá-
sahů, jež by znamenaly pro partnery výstavby 
nutnost dalších nákladů. Snaží se řešit věčný 
problém víceprací a změn cen přijatelným způ-
sobem. Obecné zavedení některých postupů 
z této oblasti, které se osvědčily v obchodních 
vztazích zavedených mezi některými smluvními 
partnery již dnes, by bylo přínosem pro řešení 
situací, s nimiž si mnozí, zejména menší objed-
natelé i zhotovitelé mnohdy nevědí rady.

proč není v praxi?
Řetěz smluvních vztahů začíná u investorů. 
Pokud rozhodující investoři, zejména inves-
toři veřejných zakázek, přijmou VOP za své, 
prosadí se tyto podmínky obecně. Jenže 
k tomu je zapotřebí impulz. Stavbaři očeká-
vali, že ministerstvo využije některou formu 
závazného doporučení využívání VOP pro 
oblast veřejných zakázek při zadávání staveb. 
Zatímní jednání však žel, jak se zdá, nevedla 
k žádnému pozitivnímu závěru. Stavbaři, a to 
nejen velcí, ale ještě více střední a malí, kteří 
nedisponují specializovanými právníky a pro 
které i EU doporučuje najít cesty, jak jim situaci 
usnadnit, stále čekají, zda se podaří VOP 
tímto způsobem prosadit a tím zjednodušit 
smluvní jednání, standardizovat postupy, 
postoupit na vyšší úroveň vztahů. Čekají, že 
Hospodářská komora ČR požádá ministra 
průmyslu a obchodu, aby uložil svému útvaru 
ověřit využitelnost VOP a najít vhodnou formu 
závazného doporučení užití VOP pro veřej-
né zakázky, a že ministr této žádosti vyhoví. 
Jakmile totiž budou prosazeny v této oblasti, 
prosadí se už samy i do oblastí dalších. Bez 
takového impulzu však byla všechna práce 
na nich vynaložena nadarmo.

Dr. Jaroslav Štraus,

Vegacom, a. s.

V minulosti se v oblasti 
investiční výstavby 
nezřídka prosazoval 
princip uzavírání smluv 
z pozice síly

Stavbaři 
čekají 
na pomoc
V roCE 2006 praCoVaLa ZVLáštNí praCoVNí 
SkupINa poD VEDENím praCoVNíka mINIStErStVa 
průmySLu a obChoDu Na VytVořENí VšEobECNýCh 
obChoDNíCh poDmíNEk (Vop) pro ZhotoVENí 
StaVby. po VíCE NEŽ roCE práCE koNEčNě SpatřILy 
tyto poDmíNky jako Vop 2007 SVětLo NašEho 
SVěta a přED účaStNíky StáL úkoL NaLéZt CEStu, 
jak jE ZaVéSt Do praXE.

ZaměStNaNoSt
aktuaLIty

kurzy, školení, vzdělávání
Pilotní projekt „Pomoc dlouhodobě nezaměst-
naným na Ostravsku a Mostecku“ přináší zatím 
nejširší spektrum rekvalifikačních a motivač-
ních kurzů, školení a praktického vzdělávání 
a především nový individuální přístup v práci 
s každým účastníkem projektu. Počet dlouho-
době nezaměstnaných, kteří se mohou projektu 
aktivně zúčastnit je rovněž nebývalý – 5000 osob 
z Ostravska a Mostecka! 

Nezaměstnanost na minimu, ale...
Přestože nezaměstnanost za poslední období 
klesla na své historické minimum, je třeba nadále 
řešit problémy nejkomplikovanější skupiny – 
dlouhodobě nezaměstnaných osob, které jsou 
déle než šest měsíců v evidenci úřadů práce. 
Jejich počet totiž téměř neklesá, naopak se 
zvyšuje jejich podíl na celkové nezaměstnanosti 
a je zřejmé, že nebýt obdobných projektů, prav-
děpodobně by se počet dlouhodobě nezaměst-
naných nesnížil a neuspokojivý stav by přerůstal 
v komplex složitých sociálních problémů. Proto 
je tento projekt logickým doplněním a rozšířením 
činností úřadů práce. 
Projekt na „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným 
na Ostravsku a Mostecku“ s oficiálním pracov-
ním názvem „Dost dobrá šance“ je financován 
Evropským sociálním fondem a Ministerstvem 
práce a sociálních věcí České republiky. Reali-

zátorem je akciová společnost Cofet, která dis-
ponuje komplexem specializovaných subdoda-
vatelů s nejvyšší odborností (zejména Mipecom, 
Ahol, Regioinfo, AABYSS). 
Pro potřeby uskutečnění projektu vznikly dvě po-
bočky Cofetu v Ostravě, dvě v Mostu a zaměst-
nanci firmy organizují ve spolupráci s místními 
subdodavateli více než sedm set kurzů pro 
dlouhodobě nezaměstnané.

aby byla motivace
Jedná se o nejrozmanitější rekvalifikační kurzy 
požadované na trhu práce, od dělnických 
profesí přes obory specifických odborností až 
po velmi frekventované kurzy práce s výpočetní 
technikou, která se stala jedním ze základních 
předpokladů pro získání zaměstnání. Důležitou 
součástí jsou motivační kurzy, které jsou vedeny 
zkušenými psychology s cílem podpory dlou-

hodobě nezaměstnaných v oblasti psychické 
a socioprofesní orientace. Je zřejmé, že projekt 
„Dost dobrá šance“ je na rozdíl od mnoha jiných 
projektů propracován do praktických detailů 
s individuálním přístupem k jednotlivým klientům, 
s respektováním jejich okamžitých potřeb 
a pomocí nejen při hledání pracovního místa, ale 
i jeho udržením.

konec beznaděje?
Projektem „projde“ v průběhu devíti měsíců 
rukama lektorů, školitelů a psychologů na pět 
tisíc osob a mnoho z nich absolvuje dokonce 
i několik kurzů. Většině z nich po dlouhých měsí-
cích a letech beznaděje a marných pokusů najít 
práci, svitne naděje na změnu a mnoho z nich tu 
změnu s pomocí projektu realizuje. 
V projektu je řada dlouhodobě nezaměstnaných, 
kteří jsou v evidenci úřadů práce více než deset 
let, extrémním případem jsou dva dlouhodobě 
nezaměstnaní z Úřadu práce v Mostu, kteří jsou 
v evidenci přes sedmnáct let. A také tito lidé mají 
díky projektu šanci najít své uplatnění. 

Mgr. Ing. Alice Zdvihalová 

www.dostdobrasance.cz

počet dlouhodobě 
nezaměstnaných 
téměř neklesá, naopak 
jejich podíl na celkové 
nezaměstnanosti se 
zvyšuje

projEkt jE příLEŽItoStí pro ty, ktEří jSou uŽ DLouho 
bEZ práCE. aLE ZároVEň také pro ZaměStNaVatELE, 
ktEří hLEDají kVaLItNí ZaměStNaNCE S rEaLIStICkýmI 
poŽaDaVky a Dobrým praCoVNím potENCIáLEm – 
praCoVNí moráLkou a oDpoVíDajíCí kVaLIFIkaCí. 

„Dost dobrá šance“ 
pro dlouhodobě 
nezaměstnané
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poslední měsíce jsou ve znamení eko-
nomického ochlazení přicházejícího ze 
zámoří. jakým způsobem se krize dotkla 
evropských trhů s realitami?
Možná si to v české kotlině plně neuvědo-
mujeme, ale probíhá největší globální realitní 
krize za posledních mnoho let. I tak jsem ale 
přesvědčen, že z této realitní krize vyjdeme 
posíleni, neboť se nám nabízí velmi zajímavé 
akviziční příležitosti jak v oblasti realitních 
aktiv, tak i developerských společností, které 
chceme v maximální míře využít. 

průvodním jevem krize je trvalý pokles 
akcií v Evropě. jak na to reagují ceny 
nemovitostí?
Krize amerických hypoték zasáhla s různou 
intenzitou jak úvěrové, tak i kapitálové trhy 
na celém světě. Banky nejsou schopny seku-
ritizovat realitní úvěry a uvolňovat je z bilance. 
To vytváří tlak na finanční likviditu, která se 
stává vysoce nedostatkovým zbožím a vede 
k výraznému omezení úvěrové angažovanosti 
zejména těch bank, které mají potřebu se refi-
nancovat na mezibankovních či kapitálových 
trzích. Současně se kvůli krizi na kapitálových 
a fondových trzích výrazně omezil příliv in-
vestiční likvidity do fondů a veřejně obchodo-
vaných společností. Toto vede k výraznému 
poklesu investic a k požadavkům na vyšší 
výnosnost realitních aktiv. 
Počítám s tím, že investiční výnosy porostou 

vzhledem k omezenějšímu zájmu investorů 
o komerční nemovitosti. Jestliže před půl 
rokem bylo možné prodat kvalitní kancelář-
skou budovu v centru Prahy s pětiprocent-
ním ročním výnosem, dnes je problémem 
prodávat za šestiprocentní výnos. To jinými 
slovy znamená, že klesla absolutní hodnota 
takových nemovitostí. Zároveň se ukázalo, 

že řada společností obchodovaných na bur-
zách výrazně přecenila svá aktiva, na což 
drsně doplatili jejich akcionáři jak v zahraničí, 
tak i v tuzemsku. My jsme se jako soukromá 
společnost narozdíl od těchto společností 
nevěnovali především agresivnímu přeceňo-
vaní svých aktiv, ale každodenní řádné péči 
o naše projekty. 

Zastáváte stále názor, že stát nedoká-
že efektivně realizovat velké stavební 
projekty? už před dvěma lety jste bil 

na poplach, že veřejný sektor postaví 
stejnou velkostavbu téměř o pětinu dráž 
než soukromý subjekt. Změnilo se něco 
od té doby v přístupu státu k velkým 
projektům?
Holding Sekyra Group zastřešuje vedle spo-
lečnosti SGRE i společnost SG Infrastructure, 
která se zabývá právě infrastrukturálními 
projekty. Připravujeme se na účast v tendru 
na výstavbu dálnice D3, který bude zřejmě 
nejvýznamnějším projektem realizovaným 
formou partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (PPP). Zároveň analyzujeme další 
příležitosti v souvislosti s prodejem státních 
aktiv a potřebou využít soukromé zdroje při 
rozvoji veřejné infrastruktury. Vnímáme to tak, 
že si stát začíná konečně uvědomovat, kde 
může ušetřit.

EXpaNZE Na VýChoD
česká republika se může „pochlubit“ 
zvláštním fenoménem: mimo prahu nemá 
jediný pětihvězdičkový hotel. americký 
hilton před nedávnem ohlásil expanzi 
do střední Evropy a pod značkou Dou-
bletree chce v praze, brně a ostravě 
vybudovat několik hotelů, ovšem opět 
nejvýše čtyřhvězdičkových. Dočkají se 
nároční hosté jednou pěti hvězdiček 
mimo prahu? 
Praha u nás z hlediska atraktivity realitního 
trhu stále ještě jednoznačně dominuje. Tomu 

„možná si to v české 
kotlině plně neuvědo-
mujeme, ale probíhá 
největší globální realitní 
krize za posledních 
mnoho let.“

realitní 
boom končí
jako kLuk SI přáL být hIStorIkEm, karIéru ZahájIL jako 
práVNík, DNES jE VětšINoVým VLaStNíkEm NEjVětší čESké 
rEaLItNí a DEVELopErSké SkupINy SEkyra group, a. S. ŽE NEmají 
tyto proFESE NIC SpoLEčNého? pouZE ZDáNLIVě. LuDěk SEkyra 
přEtraNSFormoVaL aDVokátNí kaNCELář V rEaLItNí FIrmu a tEď píšE 
hIStorII SpoLEčNoStI, ktErá Doma úSpěšNě oDoLáVá ZahraNIčNí 
koNkurENCI, a Naopak Sám SměLE EXpaNDujE Za hraNICE. 

roZhoVor
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Vývoj cen na trhu nemovitostí za veškeré (dokončené a stávající)  

byty a rodinné domy v ČR, prosinec 2004 = 100%     zdroj: www.p-index.cz

1997 16 757

1998 22 183

1999 23 734

2000 25 207

2001 24 758

2002 27 291

2003 27 127

2004 32 268

2005 32 863

2006 30 190

2007 41 650

Zdroj: ČSÚ
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také odpovídá nabídka hotelů. Na druhou 
stranu si dovedu představit, že již brzy bude 
pětihvězdičkový hotel i jinde než jen v hlavním 
městě.

ruská metropole je dnes největším sta-
veništěm Evropy. V loňském roce moskva 
oslavila otevření nejvyššího mrakodrapu 
Evropy – Věž Federace. Cena za metr 
čtvereční kanceláří v centru předehnala 
londýnský trafalgar... jak vypadají vaše 
současné aktivity na východě tři roky 
po zahájení expanze tímto směrem?
Všechny naše aktivity v Rusku budeme 
zajišťovat prostřednictvím renomovaných 
českých ale i tamních manažerských špiček. 
Díky našemu partnerovi získáme navíc 

know-how pro podnikání na ruském realit-
ním trhu, ale i celou řadu důležitých vazeb 
na místní autority. Ruský trh je pro nás jednou 
z velkých priorit.

V čem se východoevropský realitní trh 
liší od středoevropského? a kultura 
podnikání?
Sekyra Group prochází transformací z vedou-
cího domácího developera v regionální realitní 

skupinu. Naším trhem se stává region střední 
a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že jako 
jedni z mála máme stejně silnou pozici jak 
v komerčním, tak rezidenčním developmentu, 
vidíme mezi Prahou a Moskvou nejen 300 
milionů potenciálních zákazníků, ale i řadu 
investičních příležitostí. Nejoptimističtější jsem 
v případě bytové výstavby, kde v příštích 
letech poptávka i ceny porostou. Jestliže 
ceny luxusních bytů v centru Prahy dosahují 
až 250 000 korun za metr čtvereční, v Kyjevě 
je to 300 000 a v Moskvě 800 000 korun. 
V případě administrativních center vidíme 
možnost nabídnout našim klíčovým nájem-
cům – mezinárodním koncernům – odpovída-
jící služby i v zahraničí. Perspektivně bychom 
chtěli mít padesát procent aktiv mimo 

Českou republiku a Slovensko. Za klíčové 
trhy dnes považujeme ve východní Evropě 
Rusko a Ukrajinu a ve střední pak Polsko. 
Zejména v Rusku a na Ukrajině je podnikatel-
ské prostředí trochu jiné než u nás. Funguje 
zde poněkud odlišná legislativa a zvyklosti 
běžného podnikatelského života. V Moskvě 
se například uplatňuje model tzv. investičního 
kontraktu, na jehož základě město dostává 
platbu za to, že dá k dispozici pozemek 
ve formě 49letého nájmu. Za to dostane 
určitý počet ploch – bytových či komerčních – 
v daném projektu, který sídlí na půdě Moskvy. 
Poměr se liší podle polohy pozemku, v centru 
je vyšší než na okraji, v průměru je to mezi 
20–50 procent ploch. Je to náklad, který 
snižuje celkovou výnosnost projektu. Na dru-
hé straně je zde hodnota pozemku natolik 
významná, že lze na této bázi pracovat.

české firmy vyrábějící vybavení bytů 
od nábytku po santechniku mají 
v rusku a na ukrajině vynikající zvuk. 
Dosahují prý italské kvality při dobrých 
cenách. Spolupracujete s českými sub-
dodavateli? 
Na jednotlivých projektech spolupracujeme 
jak s místními, tak i s českými dodavateli. 

koNEC rEaLItNího boomu
Stavebnictví u nás je dnes ve znamení 
růstu nákladů a naopak poklesu výnosů. 

končí zlatý věk developerů?
Růst stavebních nákladů, které v uplynulých 
dvou letech stouply o více než 50 procent, 
se v prostředí klesajících nájmů a mírně 
slábnoucí poptávky po bytech stává pro de-
velopery kritickým faktorem. Pokud k tomu 
přidáme rostoucí cenu peněz a vyšší poža-
davky bank na vlastní kapitál, pak dopady 
těchto faktorů do marží developerů jsou 
citelné a řekl bych, že porevoluční realitní 
boom se zřejmě chýlí ke konci.
 
praha a brno začínají být pro řadu firem 
drahé, menším městům však chybí 
kancelářská infrastruktura. jakou roli 
ve vaší strategii hrají tzv. secondary 
cities? 
V rámci Sekyra Group Real Estate (SGRE) 
nyní uskutečňujeme naši strategii, kdy 
v České republice expandujeme do regio-
nů a trvale posilujeme pozici na pražském 
realitním trhu. Významným mezníkem je pro 
nás dohoda s ING Real Estate Develop-
ment o společném podniku zaměřeném 
na rozvoj dvanáctihektarové lokality v širším 
centru Olomouce. Projekt bude zahrnovat 
především nákupní centrum, ale i rezidenční 
a administrativní plochy.

přes polovinu trhu průmyslové zóny 
kontroluje konsorcium Ctp, které si na-
víc nedávno požádalo u Evropské banky 
o úvěr pro další rozvoj. jaký vidíte 
potenciál na tomto trhu?
Průmyslové zóny v tuto chvíli nepatří mezi 
naše priority.

Západní Evropa hlásí odklon od kan-
celářského konceptu open–space. Co 
Evropa střední?
Neviděl bych to nějak dramaticky. Jsou 
kancelářská centra, kde převládají open – 
space, jsou klienti, kteří naopak preferují 

juDr. Luděk 
Sekyra (44)

Narodil se v českém krumlově. 
první peníze si vydělal jako 
vysokoškolský pedagog. práva 
přednášel pouhé tři roky, okamžitě 
po revoluci se společníkem založili 
soukromou advokátní kancelář. 
brzy se profiloval jako poradce, 
kdy svým klientům pomáhal 
s rozvojem restituovaných 
pozemků a nemovitostí, než 
konečně vytvořil realitní firmu.
Držitel ceny asociace pro rozvoj 
trhu nemovitostí za rok 2005 
dnes staví tisíce bytů ročně 
a úspěšně expanduje ve střední 
a východní Evropě.
Vlastní jaguar a bmW. Nejraději 
utrácí za knihy, dává přednost 
literatuře faktu. rád popíjí 
vytříbené sorty čaje. Nejvíce práce 
udělá dopoledne. 
od svých podřízených vyžaduje 
především tvořivost a dochvilnost, 
za hlavní profesionální zásadu 
považuje dodržování dohod.

„podnikatelé ke svému 
podnikání potřebují 
tržní prostředí bez 
státních regulací 
a intervencí…“

„Ceny luxusních bytů 
v centru prahy do-
sahují až 250 000 kč 
za m2, v kyjevě 
300 000 kč a v moskvě 
800 000 kč.“

roZhoVor
roZhoVor
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Zlaté české ručičky! Říkají to Češi sami o sobě 
a na vše, co říkají Češi sami o sobě, si je třeba 
dávat pozor. Protože často to je jen výlučné mínění 
Čechů, které nemá velkou oporu v realitě. Řemesl-
níci jsou ale jedněmi z mála, kdo se už skoro 
dvacet let pohybují na opravdovém trhu. Tím se 
liší od mnoha intelektuálně a jinak pracujících, kteří 
často působí v oborech, kde se trh jen předstírá, 
nebo dokonce neexistuje vůbec. Byl to tehdy, 
po převratu, také nejsilnější náraz. Totiž právě 
řemeslníci byli těmi, kdo za reálného socialismu 
měli pozice vzácných knížat, a pak najednou: 
šupem na trh! Mám dojem, že život v tvrdém tržním 
prostředí je na mnoha řemeslnících zjevný. Chovají 
se slušně, uctivě k majetku zákazníka, většinou se 
snaží udělat maximum, aby zakázku získali. Často 
šarmantně nabízejí i možnost realizovat zakázku 
bez účtu, tedy bez hnusné účasti státu na daních. 
Ale ne všichni a ne vždy. Jedno zůstává – jak-
mile řemeslník přijde na jakoukoli opravu, zeptá 
se tradičně: Kdo vám to dělal? Je to otázka tak 
nesnesitelná a opakující se desetiletí, že bych rád 
řemeslníkům doporučil, ať si jí strčí do vercajku 
a a dají s ní pokoj. A také je to nekolegiální, protože 
po právě žasnoucím hrdopýškovi přijde za půl roku 
další řemeslník a žasne nad šlendriánem svého 

předchůdce se zcela stejným úžasem. Řemeslo je 
jedna věc a prodej sebe samého druhá. V oblasti 
druhé jsou mezi řemeslníky značné rozdíly. Sou-
středí se totiž často právě jen na řemeslo a ideu, že 
dobrá práce se prodá pověstí. To je zčásti pravda, 
ale dnes už nestačí. Sám hledám řemeslníky, 
opraváře apod. jenom na internetu. Odmítám se 
hrabat v telefonním seznamu, jakkoli barevných 
stránkách, katalozích, atd. Natož někam telefono-
vat. Budu platit, tak není na mně, abych lítal někde 
po dílnách. Požádal jsem o nabídku pokrývač-
ských prací e-mailem. Ze skoro deseti adres přišla 
odpověď jen od dvou řemeslníků. Jeden z nich měl 
sice skromné, ale přece jen webové stránky, kde 
měl vystavené certifikáty o absolvovaném školení 
od výrobců střešních krytin. A také pár řádek, že 
jde o rodinnou tradici. Rázem se u mne dostal 
na špici výběru. Ještě zbývá „progooglovat“, jestli 
jméno řemeslníka není spojeno s katastrofální kva-
litou, nespolehlivostí, dluhy, atd. Nabídku jsem pak 
od pokrývače obdržel v excelu, v obvyklých cenách 
a zakázku tedy zadal. Byla provedena svědomitě 
a k mé spokojenosti. Pokrývač a klempíř se mě 
pak ptal, jak jsem na něj vůbec přišel? „Bože, jak 
já ten e-mail nenávidím“, povzdechl si, „ale třikrát 
týdně se přemůžu a vyřizuji…“

Myslel jsem na těch osm ostatních, co 
ani neodpověděli. Na co mají e-mailo-
vou adresu a jakou asi budoucnost?
Pečlivě pozoruji, jaké má řemeslník 
nářadí. Jakmile začne řezat kachličku 
pilkou na železo, je vymalováno. Patří 
do muzea. Často přitom nejde o to, že 
by si na kvalitní nářadí nevydělal, jako 
se o ně spíš nezajímá. To je chyba dnes 
a v budoucnosti bude zkázou. Málo 
platno, i řemeslníci musí sledovat vývoj 
a trendy.
Umím řemeslníka obdivovat, závidím 
těm šikovným a mám pocit, že mají 
krásné zaměstnání. 
Přes opěvovanou ruku trhu, šmelina, 
podvod a neřád se občas, samozřej-
mě, objeví i u řemeslníků. Stačí, když 
oprava, kterou provedli, vydrží do doby, 
než dostanou zaplaceno a pak navždy 
sbohem! Nemluvě o těch, co přichá-
zejí každý den dvakrát, že bohužel 
nečekaně stouply náklady, protože 
řemeslník si nějak na začátku neuvědo-
mil, že na okno bude potřebovat dřevo, 
do auta benzin, navíc musel dělat 
i v sobotu…
Mám vyzkoušeno, že samostatný 
řemeslník nebo malá parta podnikající 
na vlastní triko je většinou kvalitativně 
na jiné úrovni než velký kolektiv pod 
šéfem větší firmy. V druhém případě 
se zodpovědnost řemeslníků vytratí 
a jako by někdy měli i určitou rozkoš 
z toho, že šéf si to za ně nebo po nich 
odskáče.
Ale ani to není pravidlem. Nedávno mi 
dělal elektrikář novou instalaci na chalu-
pě a pak onemocněl, tak jsem na revizi 
instalace musel pozvat jiného. Ten mi 
nejen revizi odmítl potvrdit, ale sdělil mi, 
že chalupa je díky elektroinstalaci životu 
nebezpečná. A když jsem namítal, že 
ale řemeslník, který ji realizoval, má 
osvědčení k tomu, aby napsal revizi 
provedené rekonstrukce sám, a že je 
jen nemocný, zastavil mě uprostřed 
věty: „To není problém, aby to měl. 
Koupí to za dvacet tisíc, ale o elektřině 
neví nic.“ I řemeslníci znají dobře oblí-
benou českou hříčku, kdy i za kvalitně 
odvedenou práci nedostanou zaplace-
no a v našem „právním“ čurbesu proti 
tomu nezmůžou nic. Ale přese všechno 
trvám na tom, že jejich práce je pod 
tvrdým tlakem trhu a nutno uznat, 
všeob ecně na ně působí pozitivně.

SVět poDLE jaNa krauSE

řemeslníky  
hledám jen  
na internetu

umím řemeslníka obdivovat, závidím těm šikovným  
a mám pocit, že mají opravdu krásné zaměstnání
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uzavřenější prostory. Každý z obou koncep-
tů má svá pro a proti.

Velebená i kritizovaná jsou satelitní měs-
tečka na okraji prahy. jakou roli hraje 
suburbanizace v současné strategii 
developerských společností?
Tento vývoj je dán především skutečností, že 
se snižuje počet kvalitních ploch ve velkých 
městech. Přesto se ještě nějaká najdou. 
Naše dceřiná společnost České nemovitosti 
rozvíjí v Praze bývalý areál Nestlé, kde začala 
nabízet byty v rámci projektu BelariePark. 
Očekáváme, že již brzy začneme s výstavbou 
dvou našich velkých a významných projek-
tů – prvním z nich je Rezidence Korunní, 
druhým Centrum Malešice. Letos se dále 
počítá s pokračováním rozvoje Opatovského 
bulváru dalšími fázemi výstavby Parku Opa-
tov, jejichž součástí bude rovněž rezidenční 
využití.

jaký je váš názor na ekologické domy 
či celé ekologické urbanistické systé-
my, jejichž projekty známé z vyspělých 
zemí? Investoval byste do nich?
Tento aspekt je součástí našeho projektu 
na zástavbu Rohanského ostrova. Věřím, že 
uvedený koncept bude moci vstoupit v život.

Základním pravidlem majitelů realit je 
prý trpělivost…
Jedná se o jeden z nejdůležitějších bodů 
podnikání v realitním byznysu. Odhadnout 
správný okamžik pro optimální akvizici či pro-
dej vybraného projektu je zásadní součástí 
takového podnikání.

SVoboDu oD Státu
Nejužší vedení vašeho holdingu loni 
doznalo nemalých změn. Noví topma-
nažeři se stali zároveň podílníky, což je 
v česku poměrně nezvyklý jev. Vychází-
te z názoru: Vlastní podíl – větší odpo-
vědnost?
Luděk Schmidt, Otakar Langer a Radek 
Janeček společně s Leošem Anderlem 
a Ondřejem Valentou, dvěma dosavadními 
manažery Sekyra Group, vytvořili od října 
tým, který současně získal minoritní podíl 
ve společnosti Sekyra Group Real Estate. 
Ta je především zaměřená na develop-
ment a realitní investice. S využitím svých 
zahraničních zkušeností má tento tým za cíl 
vytvořit ve společnosti nové standardy 

korporátního řízení. Díky akcionářskému 
podílu zvyšujeme u našich manažerů jejich 
zainteresovanost na fungování firmy jak 
ve středně, tak dlouhodobém horizontu.

Do světa byznysu jste vstoupil jako 
soukromý advokát. obchodníkem s rea-
litami jste se nestal přes noc, přesto ten 

přerod netrval léta. Vzpomenete si ještě 
na prvotní impulz?
V první polovině 90. let jsme se zabývali 
restitucemi realitního majetku a odtud byl již 
jen krůček k podnikání v oblasti nemovitostí.

jste znám svými liberálními postoji 
ve věci podnikatelské svobody. jak 
vnímáte tento pojem?
Podnikatelé ke svému podnikání potřebují 
tržní prostředí bez státních regulací a inter-
vencí, misesovskou „svobodu od státu“, 
sféru, v níž jejich „pomyslnými voliči“ budou 
pouze zákazníci. Jen oni budou rozhodovat 
o jejich úspěchu či nezdaru.

můžete popsat váš typický pracovní 
den?
V poslední době jsem často na cestách. 
Pokud jsem v Česku, dopoledne zpravidla 
trávím v kanceláři, oběd, odpoledne a pod-
večer jednáním mimo kancelář. 

Vaše společnost buduje rovněž golfová 
hřiště. o vás je známo, že jste sám váš-
nivým hráčem golfu. testujete osobně 
nové greeny?
Snažím se. Vzhledem k mému pracovnímu 
vytížení se to však vždy nedaří.

prozradíte některou další z vašich 
vášní?
Nejsem si jistý, zda se jedná přímo o vášeň, 
pokud mám ale volný čas, věnuji se napří-
klad tenisu nebo četbě právnické literatury.

Mikuláš Černý

„počítám s tím, že 
investiční výnosy 
porostou vzhledem 
k omezenějšímu zájmu 
investorů o komerční 
nemovitosti.“

roZhoVor
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Na podzim 2007 požádala Komise podnikatelské 
reprezentace o první příspěvky k SBA a návrhy 
oblastí a témat, kterých by se měl tento doku-
ment týkat. 

pro koho je politika mSp
Za pár měsíců se Komisi na základě podnětů 
„zvenčí“ podařilo upravit pracovní dokument 
a vyslechnout stanoviska zástupců podnikatelské 
sféry a členských států. Svědčí to o schopnosti 
Unie shodnout se na tematických okruzích 
a klíčových problémech, se kterými se evropští 
podnikatelé dennodenně potýkají. 

Jak ale vypadá průměrný evropský podnikatel? 
Vycházíme-li z evropské definice, je podnikatel-
ská sféra Unie reprezentována z 99,8 % malými 
a středními podniky. Otázkou je, proč bychom 
měli usilovat o vytváření specifické politiky, v tom-
to případě další výjimky kupodivu pro naprostou 
většinu, a co Komisi vede k vytváření politiky pro 
pouhých 0,2 % evropských podniků. Navíc malé, 
střední a velké podniky musí v rámci jednotného 
trhu překonávat tytéž překážky, které mohou 
být v některých případech pro velké podni-
ky mnohem složitější. Neměla by se Komise 

spíše zaměřit na principy a postupy, které Unie 
doposud v oblasti MSP ale i podnikatelské sféry 
jako takové vytvořila, avšak nedokázala z různých 
důvodů zajistit jejich implementaci a dodržování? 
Proč by měly být vytvářeny další principy a doku-
menty, když je jich již dnes dostatečné množství? 
Do jaké míry jsou závěry revidovaných strategií 
a zhodnocení pokroku efektivní, když jejich 
výsledky nedokážeme účinně využít? 
Zásadní a klíčová je otázka, komu tyto principy, 
postupy, opatření a závěry slouží. Odpověď: 
evropským institucím a členským státům jako ná-
rodním, regionálním a lokálním aktérům. Jsou pro 
ně vodítky, která upozorňují, že při vytváření le-
gislativy je nutné nejprve myslet na malé a střední 
podniky. Jenže i přes výrazný pokrok v podpoře 
MSP tvůrci národního a evropského práva na tyto 
principy občas zapomínají, byť malé a střední 
podniky vytvářejí 60 % HDP Unie a zaměstnávají 
100 milionů pracovníků.

pište komisi, volejte řediteli
A tak Komise přemýšlí, jakým způsobem zajistit, 
aby byly principy politiky MSP respektovány. Jen-
že zdá se, SBA nebyla správná volba. Komise 
při zpracování návrhu vycházela z amerického 
Zákona pro malé a střední podniky, zapomněla 
ovšem, že v Evropě znamenají slova SMALL (EU 
definuje malé a střední podniky do 250 zaměst-
nanců, USA do 500 zaměstnanců), BUSINESS 
(45 % občanů Unie by chtělo mít vlastní podnik 
oproti 61 % amerických občanů) a ACT (komu-
nitární právo tento pojem nezná, tudíž aby mohl 
být SBA právně závazný, nelze použít pojem act) 
úplně něco jiného než v USA. Komise se tedy 
nachází ve slepé uličce a neví, jak z ní ven. Hledá 
právní formu, která jí pomůže přidat závazný 

charakter již dávno definovaným principům, a tak 
volá o pomoc prostřednictvím veřejné konzul-
tace. Aby také ne, když všem musí dokázat, že 
umí být demokratická. Národním parlamentům 
s výjimkou Irska totiž na stole leží k podpisu 
Lisabonská smlouva a k tomu všemu volba nové 
Komise proběhne již příští rok…

Alena Vlačihová,

CEBRE – Česká podnikatelská 

 reprezentace v Bruselu

Vycházíme-li 
z evropské definice, 
je podnikatelská sféra 
Eu reprezentována 
z 99,8 % malými 
a středními podniky

oD prVNího úNora 
probíhá Na StráNkáCh 
EVropSké komISE VEřEjNá 
koNZuLtaCE k DokumENtu 
SmaLL buSINESS aCt (Sba, 
čESky NEobratNě ZákoN 
o DrobNém poDNIkáNí) 
NaVrŽENém komISí V rámCI 
rEVIDoVaNé LISaboNSké 
StratEgIE pro růSt 
a ZaměStNaNoSt, jEjíŽ 
NEDíLNou SoučáStí jE jIŽ 
DNES tZV. moDErNIZoVaNá 
poLItIka orIENtoVaNá 
Na maLé a StřEDNí poDNIky. 
myšLENku VytVořIt 
kompLEXNí DokumENt 
SjEDNoCujíCí prINCIpy 
a koNkrétNí opatřENí, 
ktErá aLESpoň rámCoVě 
ZjEDNoDuší a VyLEpší 
poDmíNky mSp, a tím přISpějí 
kE StImuLaCI jEjICh roZVojE 
a koNkurENCESChopNoStI 
VE SVětě, poDpořILa také 
EVropSká raDa. 

odkaz na veřejnou konzultaci Sba:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/
dispatch?form=SBAeurope&lang=en

jak je velký průměrný podnikatel unie?
Dle evropské definice o MSP se 99,8 % 
podniků v Evropské unii řadí do kategorie 
malých a středních podniků, tudíž 
průměrný podnikatel Unie je středně malým 
podnikatelem.

Definice mSp
Evropská definice malých a středních 
podniků není vůbec jednoduchá, v úplném 
znění ji nalezneme v příručce o MSP (http://
ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/
sme_definition/sme_user_guide.pdf); jsou 
to podniky, které zaměstnávají méně než 
250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 
50 milionů eur, anebo jejichž bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

UžITEČNé ADRESY 
A SLOVA

komu sváže  
Zákon o drobném 
podnikání ruce?

EVropa

Po dvou letech se tak opět sejdou podnikatelé, 
vynikající manažeři, akademici a doufáme, že 
i široká odborná veřejnost, včetně studentů VŠ 
a univerzit, aby si vyměnili zkušenosti a prodis-
kutovali řadu aktuálních témat, která jsou dnes 
a denně na pořadu dne.

konkrétní a užitečné informace
Snad nejvíce zastoupenou oblastí ze strany 
aktivních účastníků bude oblast výzkumu, vývoje 
a vzdělávání pro inovace. Velice zajímavé pro 
účastníky budou konkrétní informace o přípravě 
kvalitních manažerů inovačních procesů, kterou 
se zabývá tzv. inovační inženýrství, jako průnik 
technických, ekonomických a společenskověd-
ních poznatků. Neméně zajímavou oblastí budou 
vystoupení orientovaná na oblast hodnocení kva-
lity vzdělávacích procesů, stejně jako hodnocení 
kvality vysokých škol a univerzit, jako podmínky 
pro tvorbu inovací a udržitelnost konkurence-
schopnosti naší společnosti.
Téměř s jistotou lze očekávat, že se velkému 
zájmu budou těšit prakticky laděné příspěvky 
úspěšných top manažerů a ředitelů podniků, kteří 
představují špičky ve svém oboru.

Změny všude kolem
Když zalistujeme ve webových stránkách 
konference www.neweurope.cz, můžeme již 
nyní konstatovat, že řada těchto vystoupení 
bude o lidech – zaměstnancích, kteří jsou klíčem 
ke změnám a problémům spojeným se stavem 
a vývojem dnešního světa.

Jednotlivá vystoupení pak budou dokladem, 
že dnešní svět lze charakterizovat jako dobu 
neustálých změn nejen v oblasti vědeckých 
poznatků, technice, informačních tech-
nologiích, ale rovněž v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidského kapitálu. 
Nezbývá tedy, než doufat, že nejen díky za-
jímavému odbornému programu tohoto roč-
níku, ale rovněž díky všem spolupracujícím 
partnerům – jmenovitě ČEZ, a. s. (generální 

partner), OHL žS, a. s., společnosti ŠKODA 
AUTO, a. s., VíTKOVICE, a. s., Českomorav-
ské záruční a rozvojové bance, a. s., společ-
nostem CHOVSERVIS, a. s. a Sodexho Pass 
Česká republika, a. s., stejně jako partnerům 
mediálním (za všechny uvádíme Hospodář-
skou komoru ČR a společnost Economia, 
a. s.), jakož i řadě dalších – se můžeme 
opět po dvou letech těšit, že v prostorách 
kongresového sálu pražské Nové radnice, 
přivítáme co nejširší odbornou veřejnost, aby 

společně s aktivními účastníky z tuzemska 
i zahraničí prodiskutovali nejnovější praktické 
zkušenosti a nejaktuálnější trendy v ob-
lastech, které byly před časem vymezeny 
prezidiem konference.
A o tom, že se tato volba podařila, svědčí 
nebývalý zájem o aktivní účast z řad špičkových 
odborníků, kteří se společně pokusí mimo jiné 
najít komplexní, současně jednoduchá a účinná 
řešení všech nastíněných problémů s cílem 
spojit zájmy podnikatelů, zaměstnavatelů, 
zaměstnanců, státní správy, k pomoci vyřešit 
dopady demografického vývoje a konečně rea-
lizovat úspěšně reformy v oblastech vzdělávání, 
daňového a sociálního systému apod.

Společně na Žofíně
Závěrem si dovolujeme připomenout, že 
významným partnerem druhého ročníku 
mezinárodní konference Proměny Evropy je 
rovněž Manažerský svazový fond, tradiční 
organizátor soutěže Manažer roku. Jelikož 
termín obou těchto aktivit se překrývá, 
organizátoři se dohodli a společenský večer 
při příležitosti konání 15. jubilejního ročníku 
soutěže Manažer roku bude společný pro 
účastníky obou těchto aktivit a uskuteční se 
dne 17. dubna 2008 ve večerních hodinách 
v pražském Paláci žofín.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.,

ředitelka DTO CZ, s. r. o.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.,

děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

Dnešní svět lze 
charakterizovat jako 
dobu neustálých 
změn také v oblasti 
vzdělávání a rozvoje 
lidského kapitálu

proměny 
Evropy 2008

přípraVa V pořaDí 
2. ročNíku tohoto 
mEZINároDNího FÓra 
VrChoLí (uSkutEčNí 
SE 17. – 18. 4. V praZE), 
a jak jSmE jIŽ NaZNačILI 
V mINuLém číSLE komory.
CZ, půjDE o VýměNu 
ZkušENoStí Z obLaStI 
poDNIkáNí, VZDěLáVáNí 
a VEřEjNýCh Zájmů tak, 
aby jEjICh SoučINNoSt 
VEDLa k EFEktIVNímu 
a přEDEVším 
trVaLému ZLEpšoVáNí 
autoNomIE, SEbEVěDomí 
a koNkurENCE- 
SChopNoStI VšECh 
občaNů V proStoru 
EVropSké uNIE.
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finančně lépe ohodnocené pracovní uplat-
nění v zahraničí;

•  schopnost absorpce pracovníků některých 
profesí velkými, často nadnárodními firmami pro 
využití na pracovních místech, kde se odbor-
ná kvalifikace založená na vyučení v oboru 
nevyžaduje a finanční ohodnocení pracovníků 
je přitom vyšší v porovnání se mzdovou úrovní 
dosažitelnou v sektoru MSP.

K nápravě současného stavu bude vhodné 
zejména:
•  preferovat rozvoj učňovského školství, a to i fi-

nančním zvýhodněním příslušných učňovských 
škol, včetně diferenciace podle řemeslných 
profesí v závislosti na strukturální poptávce 
na trhu práce;

•  podporovat formu spolufinancování odborné 
přípravy učňů konkrétním podnikatelským 
subjektem jako nástroje alespoň částečné 
stabilizace zaměstnání absolventa učňovské 
školy u firmy, která jeho přípravu na povolání 
podpořila;

•  přizpůsobit odbornou přípravu budoucích 
řemeslníků požadavkům praxe, a to především 
z hlediska technologických změn prosazujících 
se v příslušném oboru a rovněž i s přihlédnutím 
k žádoucí proporci mezi specializací a univerza-
litou příslušné řemeslné profese;

•  akceptovat regulovanou a časově omezenou 
imigraci k zajištění rovnováhy na trhu práce.

podpora drobných a malých podnikatelů 
Podpora drobných a malých podnikatelů (MSP) 
provozujících často činnost řemeslného charakte-
ru je do značné míry opodstatněná jejich ekono-
mickým znevýhodněním vyplývajícím z relativně 
vyšší finanční zátěže, která je důsledkem plnění 
administrativních povinností souvisejících s pod-

nikáním, a jejich znevýhodněním v hospodářské 
soutěži. V politické rovině pak vystupují do po-
předí i hlediska podpory zaměstnanosti, podpory 
udržitelného regionálního rozvoje a hospodářské 
a sociální soudržnosti. 
Z hlediska věcného zaměření podpory drobných 
a malých podnikatelů se lze inspirovat například 
německým modelem a především dlouhodobými 
vlastními zkušenostmi. Za plně opodstatněnou 
lze považovat přímou i nepřímou podporu drob-
ného, malého a středního podnikání zejména 
v oblastech:
•  vytváření lepších rámcových podmínek pro 

MSP;
•  podpory vzniku nových firem či živností;
•  zlepšení dostupnosti kapitálu, včetně rizikové-

ho, ve prospěch inovací;
•  snižování administrativní zátěže;
•  posílení inovačních schopností drobných, 

malých a středních podnikatelů;
•  účinné podpory drobných, malých a středních 

podnikatelů při pronikání na zahraniční trhy.
Jednotlivé oblasti podpory mohou být různě 
významné pro podniky působící v různých obo-
rech podnikání využívající při své podnikatelské 
činnosti různé řemeslné profese.

Vytváření lepších podmínek 
K vytváření podmínek pro rozvoj drobného 
malého a středního podnikání by mohlo kromě 

modernizace a zjednodušování legislativy 
patřit například:
•  zlepšení přístupu MSP k informacím relevant-

ním pro jejich podnikatelskou činnost, včetně 
informací o dostupných programech podpory;

•  přiměřená ochrana zejména drobných a malých 
podnikatelů v hospodářské soutěži;

•  zlepšení přístupu MSP k účasti na realizaci 
dodávek zboží a služeb v rámci veřejných 
zakázek.

podpora vzniku nových 
firem nebo živností 
Podpora vzniku nových firem by měla být 
zajišťována především zlepšením dostup-
nosti „startovacího“ kapitálu, zjednodušením 

podmínek pro vstup do podnikání a zajištěním 
dostupnosti potřebné rekvalifikace.

Snižování administrativní zátěže 
Snižování administrativní zátěže je trvalým 
zájmem MSP a opatření k jeho dosažení mají 
plnou podporu Hospodářské komory ČR. 
Podstatné je důsledné hodnocení administra-
tivní zátěže vyplývající z jakékoli regulace, včet-
ně regulace vycházející z legislativních změn 
a sledování možností poskytnutí účelných úlev 
z administrativních požadavků pro MSP.

posílení inovačního potenciálu mSp
Tímto posílením je nutné především podpořit 
účinnou spolupráci MSP s výzkumnými pra-
covišti zprostředkováním informací o nových 
dostupných technologiích a kapacitách spe-
cializovaných výzkumných ústavů, zlepše-
ním dostupnosti licencí a nepatentovaného 
know-how a rozvojem v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií, včetně 
odborné přípravy příslušných zaměstnanců 
a manažerů.

Zlepšení dostupnosti kapitálu, včetně 
rizikového, ve prospěch inovací 
Zlepšení dostupnosti kapitálu předpokládá ge-
neraci rizikového kapitálu a může k ní přispět 
i daňové zvýhodnění fondů tohoto kapitálu. 
Realizaci inovačních záměrů bude vhodné 
podpořit úvěry, resp. zvýšit jejich dostupnost 

Kvalifikovaná řemeslná práce nachází uplatnění 
ve všech velikostních kategoriích podnikatel-
ských subjektů – podnikajících fyzických osob, 
obchodních společností i družstev. Její využití 
je typické především pro firmy podnikajících 
fyzických osob a pro drobné a malé podniky. 
Tato tendence vyplývá z postavení malých, event. 
malých a středních podniků (dále též jen MSP) 
v ekonomice. Malé podniky působí především 
v řadě odvětví služeb, když poskytují specializo-
vané a často vysoce odborné služby pro občany 
i pro podnikatelské subjekty, často fungují jako 
subdodavatelé pro finální výrobce (převážně 
střední a velké podniky), nebo se orientují na ma-
losériovou nebo zakázkovou výrobu, popřípadě 
výrobu rukodělnou. 

Na co je nutno myslet
Perspektiva rozvoje řemesel je závislá zejména 
na následujících předpokladech:
•  zajištění dostatečné nabídky kvalifikova-

né pracovní síly s potřebnou řemeslnou 
zručností;

•  podpora drobných a malých podnikatelů 
(včetně firem podnikajících fyzických osob), 
kteří se výrazně podílejí na celkové zaměst-
nanosti a udržitelném ekonomickém rozvoji 
v regionech;

•  boj proti „nedeklarované“ práci, která je 
zákonná, pokud jde o její povahu, avšak 
není ohlášená orgánům veřejné moci, čímž 
deformuje trh a soutěž na trhu a podkopává 
systémy sociálního zabezpečení.

Dostatek kvalifikované pracovní síly
V České republice se v poslední době pro-
jevuje nedostatek kvalifikované pracovní síly 
s potřebnou řemeslnou zručností. Řemesl-
níci nechybějí jen u nás, ale chybějí i v řadě 
ostatních (především „starých“) členských 
zemích EU. 
Za základní příčiny neuspokojivého stavu 
a vývoje se považuje:
•  nízký a dále klesající počet absolventů 

odborných učilišť, způsobený zejména 
malou prestiží řemeslných profesí mimo jiné 
i s ohledem na jejich málo lukrativní finanční 
ocenění a výraznou preferencí středoškol-
ského studia u mladé generace;

•  sklon pracovníků některých profesí hledat 

řemeslo potřebuje 
lidi a podmínky...

NE VšEChNa čESká pořEkaDLa a příSLoVí jSou DNESka jEště aktuáLNí. 
DůkaZEm jSou ta o řEmESLECh – NapříkLaD „řEmESLo má ZLaté DNo“ 
NEbo „DEVatEro řEmESEL, DESátá bíDa“. jSou Však mEZI NImI I příSLoVí 
NESmrtELNá: „StáLým CVIkEm SE ZDokoNaLujEš a StáVáš mIStrEm“ čI 
„I mIStr tESař SE NěkDy utNE“ NEbo „ŽáDNý učENý Z NEbE NESpaDL“. 
jaká jE Však pErSpEktIVa řEmESEL V čESké rEpubLICE?

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.
První ročník EuroSkills se koná, jak jsme již 
psali, v nizozemském Rotterdamu 18. – 20. 
9. 2008. V září 2007 Hospodářská komora 
ČR získala oficiální souhlas od ministerstva 
školství ke zřízení Národního centra 
CzechSkills při hospodářské komoře, které 
bude zajišťovat výběr a vyslání soutěžících 
na mezinárodní soutěže EuroSkills. Výběr 
soutěžících je prováděn na základě již 
existujících soutěží, které výše zmíněné 
instituce pořádají, nebo na základě nově 
vytvořených soutěží anebo na základě 
doporučení. V současné době je prováděn 
výběr soutěžících v odvětvích: Stavebnictví, 
Doprava a logistika a Informační 
a komunikační technologie. Bližší informace 
www.komora.cz v sekci CzechSkills /
EuroSkills.

MOTIVACE PRO MLADé

V poslední době 
se u nás projevuje 
nedostatek 
kvalifikované pracovní 
síly s potřebnou 
řemeslnou zručností
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využitím účelových bankovních záruk. Zlepšení 
finanční situace MSP lze rovněž dosáhnout 
především restrukturalizací daní a daňovým 
zvýhodněním některých jejich aktivit.

Zajištění účinné podpory drobných, ma-
lých a středních podnikatelů při pronikání 
na zahraniční trhy 
Zajištění takovéto podpory by se mělo opírat 
především o dostupnost informací o vývoji 
na zahraničních trzích o zprostředkování ob-
chodních kontaktů a o podporu při zajišťování 
účasti drobných a malých podnikatelů na za-
hraničních výstavách a veletrzích, včetně vý-

stav a veletrhů specializovaných na prezentaci 
řemeslné výroby, včetně výroby zakázkové.

boj proti nedeklarované práci
Nehlášená práce je ve sdělení Evropské ko-
mise z října 2007 definovaná jako „jakákoliv 
placená činnost, která je zákonná, pokud jde 
o její povahu, avšak není ohlášená orgánům 
veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům 
v systému regulace členských států“. Tato 
definice spojuje nehlášenou práci s daňovým 
podvodem anebo podvodem v oblasti soci-
álního zabezpečení a zahrnuje nejrůznější ak-
tivity od neformálních služeb pro domácnost 
až po nelegální práci prováděnou osobami, 
které neoprávněně pobývají v některém člen-
ském státu, ale nezahrnuje trestnou činnost.
Uvedené sdělení Komise lze jako celek uví-

tat, ale je nutno zdůraznit, že:
•  u definice nehlášené práce je třeba jasně 

diferencovat mezi legálně provozovanou, 
ale nehlášenou činností, a na druhé straně 
trestní (nelegální) činností, která nemá být 
označována jako „nehlášená práce“ ale jako 
„nezákonná činnost“; 

•  je nutno jasně identifikovat instrumenty 
(nosiče), jejichž prostřednictvím dochází 
k nehlášené práci, v této souvislosti nelze 
považovat institut flexibilních smluv jako 
takový a formu práce samostatně výděleč-
ně činných za „nosič“ ve výše uvedeném 
smyslu;

•  nehlášená práce má jasně sektorovou di-
menzi, viditelnou zejména v sektoru služeb 
pro domácnosti a ve stavebnictví.

Hospodářská komora ČR v souladu se sděle-
ním Komise, pozičním dokumentem UEAPME 
a ve smyslu závazků stanovených v Etickém 
kodexu člena Hospodářské komory ČR pod-
poruje následující nástroje boje s nehlášenou 
prací: 
•  snížení ekonomické atraktivity nehláše-

né práce v oblasti daňových a sociálních 
výhod;

•  zjednodušení a zreformování administrativy 
a snížení nákladů;

•  úzká spolupráce kontrolních orgánů s ná-
vazností na mechanizmus sankcí;

•  nadnárodní spolupráce mezi členskými 
státy;

•  informační kampaň s cílem odradit od ne-
hlášené práce.

zdroj: www.komora.cz

téma měSíCE

Novela  
živnostenského 
zákona

poSLaNECká SNěmoVNa SChVáLILa V úNoru 
NoVELu ŽIVNoStENSkého ZákoNa, ktErou 
přEDLoŽIL mINIStr průmySLu a obChoDu 
martIN římaN. pokuD NoVELu VE StaNDarDNí 
Lhůtě SChVáLí horNí komora parLamENtu čr 
a NáSLEDNě jI poDEpíšE prEZIDENt, VStoupí 
V účINNoSt S VySokou praVDěpoDobNoStí 
k 1. DubNu, jak ZákoN přEDpokLáDá. 

Nejvýznamnější změny:
•  Průkazy živnostenského oprávnění nahradí 

jediný dokument, výpis z živnostenského 
rejstříku, a podnikatel tak bude moci pro-
kazovat oprávnění k provozování více živ-
ností jediným dokladem. V souvislosti s tím 
se sníží poplatky související se vstupem 
do podnikání a s ohlašovanými změnami. 

•  Nově se zavádí jediná volná živnost s 80 
obory s tím, že podnikatel pouze oznámí 
obor činnosti, který bude v rámci této 

živnosti vykonávat. (Dnes existuje 125 vol-
ných živností s 622 předměty činnosti.)

•  Nově se ruší místní příslušnost živnos-
tenských úřadů. V souladu s možnostmi, 
které poskytuje informační systém živ-
nostenského rejstříku, budou podnikatelé 
moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti 
o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamo-
vací povinností na kterémkoli obecním živ-

nostenském úřadu na celém území České 
republiky. Výhodou bude snížení nákladů 
a ve střednědobém horizontu také vnesení 
konkurence mezi živnostenské úřady.

•  Oznamovací povinnost podnikatele vůči 
živnostenským úřadům se bude týkat 
jen změn takových údajů, které nejsou 
živnostenské úřady schopny získat z da-
tabází, které má veřejná a státní správa 
k dispozici. 

•  Pro začínající podnikatele se výrazně 
snižují nároky na povinnou praxi. Pokud 
se podnikatel prokáže vzděláním v oboru, 
může začít podnikat okamžitě, vystudo-
val-li příbuzný obor, nebo se rekvalifikoval, 
bude stačit jednoroční praxe v oboru, po-
kud nemá potřebné vzdělání v oboru, bude 
moci začít podnikat po doložení šestileté 
praxe v oboru.   www.komora.cz

Cílem navrhované Evropské iniciativy 
pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu 
a zaměstnanosti je rozvoj mikroúvěru v EU 
v rámci Lisabonské strategie.
Doporučuje vytvoření specializované 
podpůrné struktury pro mikroúvěry, která by 
rozvíjela poradenství nezbytné pro podporu 
příjemců mikroúvěrů zakládajících si podnik 
a pracovala na rozvoji osvědčených tržních 
postupů vytvořením zvláštní značky pro 
mikroúvěr a vypracováním pokynů pro 
správné chování. 
Dalším cílem iniciativy je zlepšit poskytování 
kapitálu, proto navrhuje vytvoření 
fondu pro mikroúvěry, který by pomohl 
financovat úvěrovou činnost nebankovních 
mikrofinančních institucí. 
Tato iniciativa je v souladu s politikou 
Evropské unie na podporu podnikavosti 
a iniciativního přístupu v hospodářské 
oblasti, na podporu „flexikurity“, sociálního 
začleňování znevýhodněných osob a rozvoje 
lidského kapitálu a obnovy sociálních vazeb 
založených na důvěře, které jsou v souladu 
s pravým smyslem slova „úvěr“. 
Důsledky této iniciativy by se zpočátku 
projevily povzbuzením podnikání a tvorby 
pracovních míst s přímými a nepřímými 
účinky na růst. V zemích, které mají velké 
etnické menšiny, například ve střední 
Evropě, nebo přijímají velké počty 
přistěhovalců, by mohl mikroúvěr hrát 
významnou úlohu v integrování příslušných 
skupin jak ekonomicky, tak i sociálně.

INICIATIVA  
PRO MIKROÚVěR

průkaz živnostenského oprávnění nahradí jedi-
ný dokument, výpis z živnostenského rejstříkuPrůzkum v deseti zemích EU zaměřený 

na oblast stavebnictví ukázal, že 10-15 % 
hrubého domácího produktu vytvořeného 
ve stavebnictví vyrábí nedeklarovaná práce. 
Takovéto „obcházení“ systému sociálního 
zabezpečení bude mít ovšem v budoucnosti 
pro OSVČ realizující v produktivním věku 
nedeklarovanou práci dopad v podobě velmi 
nízkého důchodu.
„Chceme-li s tímto problémem účinně bojo-
vat, pak je třeba zaměřit se za prvé na da-

ňové sazby, tedy náklady na pracovní sílu. 
Čím budou nižší, tím méně prostoru bude 
pro nelegální práci. Za druhé je tu otázka 
rigidity trhu práce. Jestliže potřebuji pracovní 
sílu jen na sezónní práci, pak mi příliš rigidní 
trh situaci velmi ztěžuje. Čím liberálnější trh 
práce bude, tím méně bude opět prostoru 
pro práci nelegální. My chceme jít cestou 
liberálního trhu práce.“

Petr Nečas, 

ministr práce a sociálních věcí

u nehlášené práce 
je třeba diferencovat 
mezi legálně provozo-
vanou, ale nehlášenou 
činností a mezi nele-
gální činností

„Netvrdím, že průmysl nás bude živit stále, 
musíme však uváženě reagovat na blízkou 
budoucnost. A ta nám napovídá, že nadále 
budou potřebná řemesla a především stále 
více lidí zaměstná sféra služeb,“ řekl ministr 
průmyslu a obchodu Martin Říman.

Podle prezidenta Hospodářské komory ČR 
Jaromíra Drábka zaměstnavatelům chybějí 
kvalifikovaní lidé. Z ankety, kterou v srpnu 
komora oslovila své členy, vyplynulo, že 
téměř tři čtvrtiny z 1905 respondentů mají 
se sháněním zaměstnanců velký problém. 
„Tato čísla tedy dokazují, že poptávka 
po pracovní síle je u nás nezvykle vysoká. 
Nejpalčivěji tento problém pociťují firmy 
zpracovatelského průmyslu,“ řekl J. Drá-
bek. „Nedostatek pracovních sil je jedním 
z rizik dalšího tempa růstu ekonomiky. 
Obory jako pokrývači, klempíři či sklenáři, 
ale i mnohé další v některých krajích neot-
vírají nové ročníky. Nezájem netrápí pouze 
učiliště, ale také zaměstnavatele, pro které 
je velkým rizikem pro další rozvoj.“

téma měSíCE
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rychleji a levněji
„Systém jsme připravovali asi rok a nyní je 
těsně před zahájením. Odstartuje prvního 
dubna a nebude to žádný apríl,“ podotkl 
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. 
Ministerstvo i hospodářská komora před-
pokládají, že novým způsobem by se měly 
vyřešit zhruba tři tisíce spotřebitelských 
sporů za rok. Mimosoudní řešení je založeno 
na dobrovolnosti a oproti dnešním postupům 
je rychlejší a hlavně levnější. „V první, infor-
mační fázi, kontaktuje spotřebitel kontaktní 
místo, kde dostane informace o možnostech 
řešení sporu. Pokud se spor v této fázi nevy-
řeší, může se obrátit na mediátora, tedy spe-
ciálně vyškolenou osobu, která bude hledat 
řešení. Jestliže neuspěje ani mediátor, mohou 
se obě strany sporu dohodnout na arbitráži, 
která je třetí fází. Výsledek arbitráže je pak 
závazný pro obě strany sporu,“ vysvětlil 
postup prezident Hospodářské komory ČR 
Jaromír Drábek. Rozhodčí řízení (arbitráž) 
bude podle jeho slov v případě spotřebitel-
ských sporů fungovat ve zkrácené podobě.
Většina sporů, které dnes spotřebitelé vedou, 
jsou reklamační řízení. Pokud se spotřebitel 
a podnikatel nedohodnou, mohou se obrátit 
na soud, což je cesta jednak nákladná, 

jednak zdlouhavá. Náklady na soudní řízení 
často přesahují hodnotu sporu. Proto se 
i v tuzemsku zavádí možnost využít levnější 
a rychlejší způsob řešení drobných spotřebi-
telských sporů. Ve většině evropských států 
je mimosoudní řešení už zavedenou věcí. 
Ostatně tuzemský systém mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů se v zahraničí 
inspiroval.

pro podporu solidních podnikatelů 
„Nový systém využívá existující legislativu. 
Nebylo tedy nutné měnit zákony ani zřizovat 
nové instituce. Předpokládáme, že mimo-
soudní řešení konkrétního sporu nebude 
trvat déle než dva měsíce, což je výrazně 
méně, než v průměru trvá řízení u soudu. 
Přidanou hodnotou tohoto projektu tedy 
může být také snížení zátěže soudů,“ řekl 
ministr průmyslu a obchodu. Také náklady 
budou výrazně nižší, přestože systém nebu-
de fungovat úplně zdarma. V první a ve dru-
hé fázi (informační a mediační) nebude ani 
jedna ze stran sporu platit žádné poplatky. 
Pokud se spor dostane do třetí fáze (arbit-
ráž), zaplatí navrhovatel projektu poplatek 
800 korun rozhodčímu soudu. Běžně je 
tento poplatek několikanásobně vyšší, ale 

v pilotní fázi projektu, která potrvá dva roky, 
ho bude ministerstvo průmyslu a obchodu 
dotovat. „Dnešní stav, kdy mimosoudní 
řešení spotřebitelských sporů v podstatě 
neexistuje, zvýhodňuje nepoctivé podnikate-
le a podnikatele prodávající nekvalitní zboží 
či služby. Pokud se budou zákazníci moci 
dovolat svých práv jednodušší a účinnou 
cestou, bude to ku prospěchu nejen jim, 
ale také všem solidním podnikatelům. Proto 
považuji tento projekt za velmi důležitý. Zku-
šenosti ze zahraničí ukazují, že správně na-
stavený systém mimosoudního řešení sporů 
významně kultivuje podnikatelské prostředí,“ 
vysvětlil podporu hospodářské komory její 
prezident. Dodal také, že komora bude pře-
svědčovat své členy i ostatní podnikatele, že 
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
je pro ně výhodnější. Soudní řešení vyjde 
podle jeho slov podnikatele na desítky tisíc 
korun. „Před nedávnem jsme vyhlásili Etický 
kodex hospodářské komory. Jedním z jeho 
bodů je, že podnikatel bude upřednostňovat 
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,“ 
dodal Drábek.
Spotřebitelé mohou využít nejen kontaktní 
místa hospodářské komory, kterých je více 
než sto a v každém okrese se najde nejmé-
ně jedno, ale i kontaktní místa organizací 
na ochranu spotřebitele. Systém mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů je založen 
na dobrovolné účasti obou stran. Pokud 
dospěje až k rozhodčímu soudu, je plnou 
náhradou soudního řízení. 

www.komora.cz

tImE maNagEmENt

Mluvit o plánech je hezké, ale většině lidí nezbý-
vá čas ani na řešení aktuálních problémů, natož 
aby se věnovali činnostem, které je zajímají 
a těší. Mít vlastní osobní plány a cíle považuje 
pořád ještě mnoho lidí za přepych, který si 
nemohou dovolit, protože jsou pod tlakem 
tisíců omezení. A to v prvé řadě těch, které jim 
zpravidla způsobuje někdo jiný.

V čem je problém...
Aby bylo možné úspěšně plánovat plnění 
cílů, je prvním a nejdůležitějším krokem umět 
definovat problém. Většina lidí totiž zaměňu-
je problém a problematickou situaci, kterou 
bychom mohli popsat jako stávající stav, jež 
nás frustruje. Pokud dokážeme říci v čem 
přesně je problém neboli příčina problematic-
ké situace, jsme na nejlepší cestě tento stav 
napravit. Znamená to totiž, že jsme si konečně 
představili, jak by měl vypadat cílový stav a pak 
nám „už jenom“ zbývá naplánovat cestu k jeho 
dosažení. Příkladem může být situace muže, 
který si stěžuje, že večer při odchodu z kance-
láře nikdy není hotov s prací. Problematickou 
situací tohoto muže je jeho skutečně frustrující 
pocit z nedokončených úkolů. Chtěl během 
dne vyřídit různé spisy, ale nakonec se mu to 
nepodařilo, měl vyřídit množství drobných zále-
žitostí, jimiž by se rád už nezabýval, ale denně 
je nechává otevřené, protože má plno práce 
s jinými neodkladnými věcmi. Kdyby měl sám 
definovat svůj problém, patrně by odpověděl, 
že má příliš mnoho úkolů a jediný způsob, jak 
by mohl dosáhnout pocitu spokojenosti, je, že 
by se mu muselo povést dokončit veškerou 
práci. To je ale samozřejmě nemožné.

plán není sen...
Jiná situace nastane, pokud definujeme jeho 
problém jako přeceňování sil a kapacit. Pokud 
by si každé ráno napsal realistický seznam 
úkolů, které má během dne splnit a smíří se 
s tím, že zbytek tento den neudělá, začne 
tento muž svůj problém řešit.

Základem plánování je rozvrhnout si disponibilní 
čas na splnění úkolů v pořadí podle vámi stano-
vených priorit. Je přirozené, že během dne se 
objeví řada neodkladných úkolů. Bez vlastního 
plánu a seznamu priorit se váš den rozpadne 
na nekončící závod s termíny a časem. A při-
tom je předem jasné, že nemůžete vyhrát. 
Pokud je váš „denní rozvrh“ předem nastaven, 
je pro vás snadnější zpracovat „náhlý aktuálně 
urgentní“ úkol a určit mu odpovídající pořadí. 
Denní rozvrh můžete také samozřejmě změnit, 
pokud usoudíte, že je právě doručen úkol 
opravdu důležitý. Mějte přitom na paměti rozho-
dovací proces, popsaný v prvním díle našeho 
seriálu o time managementu; než se pustíte 
bezhlavě do plnění urgentních úkolů, zkuste si 
odpovědět na otázky: „Je tento projekt důleži-

tější než všechno ostatní?“ „Co se stane když 
to odložím? Nemohu celý úkol nebo alespoň 
nějakou jeho část delegovat někomu jinému?“ 

hlavně správně „porcovat“
Ale co pokud můj úkol přesahuje možnosti 
zpracovat jej za jeden jediný den? Přece se 
všechno nezastaví a nepočká, až to dokon-
čím? Samozřejmě, že ne. Technika na zpra-
cování rozsáhlých úkolů se někdy nazývá 
„Snězte slona“. Stejně jako u velkého úkolu, 
pokud by vám někdo na oběd nebo večeři na-
servíroval celého slona, asi by nebylo ve vašich 
silách tento pokrm zvládnout najednou. Tech-
nika snězte slona spočívá v tom, že si každý 
den naplánujete čas na plnění tohoto úkolu – 
rozdělíte si slona na malé porce. Musíte vědět, 
kolik asi času vám zpracování celého sloního 
úkolu zabere a kolik dnů máte do termínu 
splnění. Neříkejte: „zabere mi to nejmíň týden 
a chtějí to nejpozději zítra“. V organizacích, 
kde se plánuje, neprší sloní úkoly z nebe. 
Technika sloních úkolů nám ukazuje ještě 
jednu velmi důležitou skutečnost. Plánování 
není otázkou jednoho dne. Většina technik 
time managementu doporučuje jako minimální 
období, na které plánujeme svůj čas dopředu, 
jeden týden. Je to dostatek času na to, 
abychom do něj rozprostřeli i pravidelně se 
opakující povinné aktivity, postupné plnění slo-
ních úkolů i krátkodobé aktuální menší úkoly. 
Zároveň je to časový úsek, který si dokážeme 
snadno představit. Naplánujte si tedy, co byste 
chtěli mít hotovo za týden a rozdělte úkoly 
do neobsazeného času jednotlivých dnů.

Ing. Jakub Rainisch

aby bylo možné 
úspěšně plánovat 
plnění cílů, je prvním 
a nejdůležitějším 
krokem umět 
definovat problém

jak sníst  
slona...

pLáNy a CíLE má 
kaŽDý Z NáS. kDyŽ 
SE ráNo probuDímE 
a přEmýšLímE, Co 
VšEChNo DNES muSímE 
uDěLat – to jE DENNí 
pLáN. pLáNujEmE SI 
VíkEND, DoVoLENou, 
VELký Nákup, I NáVštěVu 
DIVaDLa... abyChom 
SI DokáZaLI účINNě 
roZVrhNout čaS ať uŽ 
V rámCI jEDNoho DNE, 
NEbo Na NěkoLIk LEt 
DopřEDu, jE NEZbytNé 
přEDStaVIt SI SItuaCI 
po DoSaŽENí NámI 
VytyčENého CíLE. 

EXPORTNÍ KONFERENCE 

Účast na konferenci je bezplatná.

Bližší informace na : www.exportniakademie.cz/exportni-konference

CzechTrade

Dittrichova 21

128 01 Praha 2

Zelená linka pro export: 800 133 331

E-mail: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

„Obchodujeme s Ruskem, Srbskem, Černou Horou a Pobaltím“
� Datum: 2. dubna 2008 
� Místo konání: hotel Marriott, Plzeň

Program: 
�  Panelová vystoupení - hosté, ředitelé zahraničních kanceláří, zástupci úspěšných fi rem, 

pracovníci zahraničních zastupitelství 
� Workshopy 
� Individuální konzultace s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

mINIStErStVo průmySLu a obChoDu VE SpoLupráCI 
S hoSpoDářSkou komorou čr a SpotřEbItELSkýmI 
orgaNIZaCEmI oDStartujE pILotNí projEkt, ktErý 
umoŽNí řEšIt Spory mEZI SpotřEbItELI a poDNIkatELI 
mImoSouDNí CEStou.

řEšENí Sporů

INZERCE

Nový systém mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporůFo
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■ Celkový počet IT studentů 24 471

■ Celkový počet IT absolventů 5112

Severní  
Čechy

Praha

Jihozápadí  
Čechy

Východní  
Čechy Severní  

Morava

Jižní 
Morava

1292

8467

1489

2148
3890

7205

117

891

158

226

502

1218

It podnikání v česku 
považuje svět za ideální

It poNIkáNí
It poDNIkáNí

upozorňuje Dybal. „Vlastně nás jenom trochu 
mrzí, že ještě nemáme vlaječku tady,“ dodává 
marketingový ředitel 2N s úsměvem korejské-
mu reportérovi a ukazuje přitom na Jižní Koreu 
v mapě světa jinak zcela přetékající barevnými 
špendlíky v zemích, ve kterých má 2N své 
zastoupení.
2N ostatně odráží celou řadu prvků, které jsou 
typické pro úspěšnou českou firmu v infor-
mačních technologiích. Mnoho z nich začínalo 
s mladickým nadšením, mnoho jich odstarto-
valo ve zmíněné garáži nebo v jiném obskur-
ním prostředí. Ovšem to hlavní, co všechny 
sdružuje, je schopnost pracovat ve více rovi-
nách, kreativně spojovat různé platformy i zaří-
zení a způsoby práce. Není to jenom o progra-
mování v jednom jazyce pro konkrétní produkt, 
ale o schopnosti přinášet tvořivá řešení pro 
různá zařízení, o dovednosti psát software pro 
hardware všeho druhu. Jednou z největších 
popkulturních ikon České republiky posledních 
několika dekád je ostatně Přemek Podlaha se 
svým nesmrtelným pořadem pro kutily. Mo-
derní doba posunula kutilství od reinkarnace 
rozbité pračky v sekačku na trávu do progra-
mování. Zázemí a kreativita ovšem zůstaly, jen 
se přesunuly ze zahrady před počítač. Ostatně 
i ta garáž leckde zůstala.
Právě kreativity českých softwarových inženýrů 
si cení i zahraniční společnosti, když hledají, kde 
založit nové vývojové centrum. V absolutním 
poč tu programátorů asi Česká republika nebu-
de nikdy schopná konkurovat zemím, jako je 
Indie. V kvalitě je to ovšem něco jiného. Pravda 
je, že i ve vývoji softwaru platí poučka, že Evro-
pa, a tím pádem také Česká republika, jsou za-
jímavé především pro kreativitu a obtížný vývoj, 
zatímco geograficky vzdálenější centra nabízejí 
obrovskou kapacitu pro rutinnější práce. A to 
nepočítáme kulturní blízkost, ve které mají 
investoři většinou pocházející z Evropy nebo 
severní Ameriky mnohem blíž k odborníkům 
z Čech než k expertům z jihovýchodní Asie.

Zájem o původní technologie
Česká republika se může pochlubit řadou 
IT společností, které dosáhly ohromného 
úspěchu. Tou první, která stále patří mezi ty 
největší, je společnost NetBeans. Ta pra-
covala na aplikacích pro technologii Java. 
Po necelých třech letech existence ji koupila 
americká Sun Microsystems – přímo původní 
tvůrce Javy.
Jeden ze zakladatelů NetBeans Roman Sta-
něk k tomu už po prodeji své firmy řekl: „Být 
koupeni právě společností Sun Microsystems, 
tvůrcem Javy, je pro nás ctí. Ve výběrovém 
řízení bylo několik desítek světových vývojář-
ských firem, naše produkty ovšem dopadly 
nejlépe.“ Sun v České republice zůstává 
dodneška a svoje aktivity tu dál rozvíjí. Ostatně 
v roce 2006 tu otevřel své nové špičkové 
vývojové centrum.

„Prodávání vlastních kvalitních nápadů je 
ta nejlepší cesta. Myslím, že téměř každý 
absolvent české vysoké školy technického 
zaměření se může stát špičkovým odborníkem 
v oblasti IT. Přiznávám, že založení NetBeans 
byl riskantní krok, ale husarský kousek se 
docela povedl. Například z pěti původních 
zaměstnanců jsme se během tří roků dostali 
na sto. Rozhodli jsme se porušit veškerá tabu, 
což přineslo zaměstnancům velkou svobodu – 
mohli si třeba jít kdykoliv zasportovat. Nikdo tu 

svobodu nikdy nezneužil,“ pokračoval Staněk.
NetBeans zapomněl na lokální myšlení a vsa-
dil na oslovování zákazníků po celém světě. 
Svět se vezl na internetové vlně, která přidá-
vala všem slovům předpony jako e-, i- nebo 
net-. To jenom podtrhuje úspěch společnosti 
NetBeans, která byla ve správném čase 
průkopníkem ve správné oblasti. Ostatně 
jedním z důvodů, proč Sun NetBeams koupil, 
bylo 120 tisíc uživatelů české technologie 
ve Spojených státech.
A trvalo to necelých sedm let, než Roman 
Staněk svůj úspěch s NetBeans zopakoval 
s další IT firmou. Tentokrát jeho původní český 
Systinet koupila americká firma Mercury 
Interactive Corporation. Zaplatila za něj 105 
milionů dolarů, což v přepočtu znamenalo asi 
2,5 miliardy korun. 
Systinet v roce 2003 například uzavřel kontrakt 
s největším internetovým obchodem na svě-
tě Amazon.com na dodávku softwaru pro 
komunikaci s obchodníky. Dodal i software 
pro americkou armádu. V době prodeje měla 
firma stovku vývojářů. „Mercury chce aktivity 

kombinace jaká jinde není?
Do čtyř let by podle odhadu IDC mělo v Česku 
v oboru vzniknout dalších sedm stovek nových 
firem. Proč právě Česká republika? Co je na ní 
natolik zajímavého, že v pořadí tří nejvlivnějších 
žebříčků v oboru (A. T. Kearney, Economist 
Inteligence Unit a CIO Insight) obsadila v mi-
nulém roce vždy první místo mezi Evropskými 
zeměmi, ve kterých se nejlépe daří investicím 
společností podnikajících v informačních 
technologiích?
Asi nejlépe to shrnuje Philippe Bernard, šéf 
pražské pobočky společnosti Skype: „Čeští 
programátoři patří mezi ty nejlepší na svě-

tě. Proto jsme do České republiky přišli.“ 
Podobně to vidí v SUN Microsystems: „Česká 
republika vyhrála v soutěži o vývojové středis-
ko společnosti SUN v konkurenci řady zemí 
světa. Rozhodli jsme se pro Prahu díky její 
ohromné nabídce kvalitních vývojářů, skvělé 
infrastruktuře a stabilnímu podnikatelskému 
prostředí,“ tvrdí Zdeněk Pilz, ředitel Sun Micro-
systems Czech.
Obdobné názory sdílejí i domácí firmy. „Česká 
republika nabízí ideální kombinaci mezi prací 
a soukromým životem. To jinde nenajdete. Díky 
tomu ČR láká zahraniční talenty a může se tu 
rozvíjet i domácí podnikání,“ říká Martin Dybal, 

marketingový ředitel společnosti 2N Teleko-
munikace během natáčení rozhovoru pro jiho-
korejskou televizi KBS, která si do dokumentu 
o životě v ČR vybrala tuto firmu jako ideální 
ukázku rychle rostoucí České high-tech firmy.

Z garáže do celého světa
2N Telekomunikace je představitelem spo-
lečnosti, která vznikla těsně po roce 1989 
prakticky na koleně v garáži. Výroba několika 
kousků elektroniky za rok narostla během 
patnácti let do jednoho z největších exportérů 
v České republice. „Vloni jsme získali oceně-
ní za druhé místo v soutěži Exportér roku,“ 

V čESké rEpubLICE ŽIjE 154 tISíC LIDí, ktEří SE ŽIVí přímo praCí V It 
a příbuZNýCh oborECh. aLESpoň to VypLýVá ZE StuDIE rENomoVaNé 
poraDENSké agENtury IDC. CoŽ jE SILNá ZákLaDNa pro to, aby u NáS 
mohLy jako houby po DEštI VZNIkat úSpěšNé FIrmy ZabýVajíCí SE 
INFormačNímI tEChNoLogIEmI. a NENí jICh máLo.

pozice měsíční plat

IT Manager 61 000 Kč

Programmer Senior 38 000 Kč

Programmer Junior 26 000 Kč

Software Engineer Senior 52 600 Kč

Software Engineer Junior 38 000 Kč

IT Support Specialist 28 000 Kč

IT Support Technician 24 900 Kč

Web Administrator 34 600 Kč

IT STUDENTI  
V ČESKé REPUBLICE

PRůMěRNý PLAT  
V IT V ČESKU

„myslím, že téměř kaž-
dý absolvent české vy-
soké školy technického 
zaměření se může stát 
špičkovým odborníkem 
v oblasti It.“

Zdroj: PWC 2006 (data za 1. pololetí 2006), 
údaje představují horní část trhu
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Systinetu v Česku dále rozvíjet. To, že veškeré 
produkty vznikají právě tady, bylo také jedním 
z důvodů převzetí,“ nezapomněla připomenout 
firma Mercury při koupi Systinetu.

...jen „andělů“ ať je více
Staněk mimochodem patří se svou dvojicí IT 
projektů k prvním českým business angels. 
Tedy lidem, kteří jsou schopní a hlavně ochotní 
do původního nápadu věnovat vlastní finance 
i zkušenosti. Uskutečnění i toho sebelepšího 
nápadu se neobejde bez znalostí a většinou 
i peněz. Právě proto je systém business 
angels velmi dobrou příležitostí, jak ze svého 
nápadu vytěžit co nejvíc. Naneštěstí pravda je 
taková, že zatím v České republice příliš ne-
fungují. A to z obou stran – příliš opatrní inves-
toři na jedné straně a lidé s dobrými nápady 
ale s nereálnými představami na straně druhé. 
Byť poslední dobou se – zvlášť v IT – začíná 
s rizikovým kapitálem blýskat na lepší časy.
Z rizikového kapitálu vznikla v roce 2005 
i firma Reporters. Plány původních majite-
lů počítaly s tím, že se budou společnosti 
věnovat čtyři až pět let. Nakonec stačily dva 
roky a Reporters vyrostla do takové velikosti, 
že si jí všimla kanadská Adastra Corporation 
a odkoupila ji. „Nakonec jsme se s Adastrou 
domluvili už po dvou letech, za tu dobu se 
nám podařilo vybudovat z nuly společnost, 
která se stala v oblasti corporate performance 
managementu a produktu Cognos lídrem,“ 
okomentoval prodej generální ředitel Reporters 
Tomáš Bárta.
Odkoupení větším podnikem si v loňském roce 
vyzkoušela i brněnská softwarová společnost 
Berit, která zlákala polský konglomerát Asse-
co. Společnosti cenu odkupu nezveřejnily, ale 
podle kvalifikovaných odhadů se pohybovala 
mezi 80 a 150 miliony korun. Už v květnu při-
tom Asseco koupilo většinový podíl v největ-
ším českém tvůrci podnikových informačních 
systémů LCS přibližně za 120 milionů.

češi kupují americké konkurenty
Slávu přinejmenším srovnatelnou s NetBe-
ans si v České republice dál užívá brněnský 
Grisoft. I když teď už pod jménem AVG 
Technologies. Firmu založili v roce 1991 Jan 
Gritzbach společně s Tomášem Hoferem. 
Ryze česká firma se rozvíjela s tím, jak se 
rozvíjel internet. Zatímco na začátku devade-
sátých let to byl relativně malý podnik z jihu 
Moravy, dnes je logo AVG třetí nejznámější 
značkou v oblasti počítačové bezpečnosti 
ve Spojených státech.
Revoluci do AVG přinesl rok 2000. Tehdy 
společnost poprvé do světa vypustila svůj 
antivirový program po internetu zadarmo. 
Na tehdejší dobu to bylo poměrně odvážné 

rozhodnutí. Zásadním způsobem ovšem 
přispělo k tomu, že AVG dnes používá kolem 
60 milionů lidí po celém světě. Vedle České 
republiky patří AVG k nejvyužívanějším napří-
klad ve Velké Británii.
V roce 2003 AVG koupila od původních ma-
jitelů pražská investiční skupina Bensen Oak 
Capital. Grisoft pak dál rostl a strhl na sebe 
pozornost dalších větších investičních skupin. 
Nakonec většinový podíl ve firmě v roce 2005 
získal jeden z největších středoevropských 
investičních fondů Enterprise Investors spolu 
s americkým Intelem, respektive jeho dceři-
nou společností, která se zabývá investicemi 
do technologických firem.
Fakt, že se Intel spojil s Grisoftem přinesl české 
firmě další várku vynikající pověsti. Podle před-
stavitelů společnosti se tím ještě zjednodušilo 
vyjednávání s obchodními partnery, protože Intel 
přirozeně patří k nejslavnějším jménům v branži.
Zatímco velké zahraniční firmy v České 
republice nakupují místní vývojáře, AVG se 
dostal do pozice, kdy kupuje své konkurenty 
v zahraničí. Mezi jeho nejnovější úlovky patří 
americká společnost Eploit Prevention Labs, 
která vyvinula systém pro ochranu před skry-
tými hrozbami v nevinně se tvářích interneto-
vých stránkách; už v roce 2006 firma koupila 
německou Ewido, která se specializovala 
na vývoj aplikací proti spywaru. AVG má své 
datacentrum například i v New Yorku, v bul-
harské Sofii pro změnu provozuje centrum 
péče o zákazníky.

Legenda 602
Legendou mezi vývojáři původních českých 
programů je Software 602. Kultovní se firma 
stala především díky textovému editoru T602, 
který na začátku devadesátých let měli snad 
všichni. Snad všichni ho ovšem měli jako 
pirátskou kopii. Firma nicméně fungovala 
a nabídla několik produktů pro DOS, včetně 
diskového manažeru M602 a dalších. S nás-
tupem Windows a agresivního marketingu 
Microsoftu ovšem nemohla česká firma dost 

dobře soupeřit. (Mimochodem dnešní šéf 
Microsoftu pro Evropu Jan Mühlfeit v roce 
1992 krátce v Software 602 působil.)
Software 602 se proto zaměřil na vývoj elek-
tronických formulářů, které nahrazují papírové 
dokumenty. Dnes je využívá řada velkých 
firem i státní správa. Formuláře 602XML 
se staly přinejmenším v České republice 
standardem ve svém oboru. Mezi zákazníky 
Software 602 patří například Česká pošta, 
Národní banka Kanady nebo kuvajtské mi-
nisterstvo plánování a desítky měst i soukro-
mých podniků.
V České republice prosperuje i řada spo-
lečností, které svým zákazníkům nabízejí 
produkty založené na aplikacích dalších spo-
lečností. Klasickým představitelem je společ-
nost Logos. Tento kompletně český podnik 

dnes zaměstnává přes 400 lidí a neustále 
roste. Mimochodem, jako jediný se sedmkrát 
po sobě umístil v žebříčku padesáti nejrychleji 
rostoucích firem ve střední Evropě sestavova-
ném poradenskou společností Deloitte.

češi mezi nejrychlejšími
V žebříčku nejrychleji rostoucích technologic-

kých firem střední Evropy jsou vůbec české 
IT firmy velmi úspěšné. V první desítce jsou 
hned dva zástupci – Internet Mall a Clever-
lance. Současně bylo v kompletní padesátce 
nejvíc podniků právě z České republiky. 
Vešlo se jich tam sedmnáct. Jedenáct bylo 
z Maďarska, po devíti z Polska a Slovenska, 
tři z Bulharska a jedna z Lotyšska.
Jen přímo v České republice dosáhly výdaje 
na IT v roce 2007 částky 4,3 miliard americ-
kých dolarů. Letos by to mělo být o dalších 
300 milionů víc. Zajímavá je přitom přede-

vším struktura nákladů – 55 procent směřuje 
na nákup softwaru nebo služeb, zbytek 
na hardware. V tom je Česká republika nejdál 
v regionu střední a východní Evropy a je 
na úrovni průměru starých členských zemí 
EU. I když třeba vůči Německu, Francii nebo 
Velké Británii, kde podíl služeb na celkových 
výdajích za IT dosahuje 65 – 70 procent, má 

ČR stále co dohánět. Na druhou stranu, podíl 
softwaru na výdajích za IT neustále roste.
Rozhodujícím faktorem pro úspěch firem, 
které v České republice podnikají v IT, jsou 
spolehliví vývojáři. Pravdou je, že konku-
rence na trhu začíná být velmi ostrá a na-
příklad český Logos nabízel všem lidem, 
kteří k němu do března nastoupí, náborový 
příspěvek 50 tisíc korun. Problém, na kte-
rý společnosti ukazují, je to, že z českých 
vysokých škol vychází každý rok jen poloviční 
počet čerstvých odborníků, které by domácí 
softwarové společnosti mohly využít.
Na druhou stranu, IT firmy mladé talenty 
loví už v nízkých ročnících vysokých škol 
a často jsou připravené nabídnout podmínky 
tak lákavé, že člověka od dokončení školy 
demotivují. Faktem ovšem je, že řada IT 

podniků začíná zakládat vlastní školy, jakou 
je například Unicorn College.
Velká konkurence je především v Praze, plné 
začíná být už i Brno, které ještě před krátkou 
dobou bylo pro IT firmy městem zaslíbeným. 
Díky tomu se ovšem otevírá prostor přede-
vším v Ostravě ale také v dalších městech, 
jako jsou Pardubice, Plzeň nebo Liberec. 
Svou šanci tu začínají cítit i developeři, takže 
se v těchto městech pomalu rozrůstá nabíd-
ka kvalitních kancelářských prostor, jejichž 
nedostatek dosud řadě z nich omezoval 
možnosti rozvoje.
Ve srovnání s okolními státy si ovšem Česká 
republika celkově vede velmi dobře. Navíc ji 
nijak závažně nezasahuje odliv mozků směrem 
do starých členských států EU nebo do sever-
ní Ameriky. Naopak. Česko dovede schopné 
programátory spíše lákat. Je to díky tomu, 
že ČR nabízí ideální kombinaci podmínek pro 
podnikání, práci i pro život. Pokud se zeptáte 
programátorů, kteří pracovali třeba v Bruselu, 
potvrdí vám, že Česko je nesrovnatelně pří-
jemnější. Ostatně podle IDC tu má do čtyř let 
vzniknout dalších sedm stovek IT firem.

Jiří Sochor

Do čtyř let by podle 
odhadu IDC mělo 
u nás vzniknout 
v oboru dalších sedm 
stovek nových firem

jen v čr dosáhly 
výdaje na It v roce 
2007 částky 4,3 miliardy 
amerických dolarů. 
Letos by to mělo být 
o 300 milionů víc.

It poNIkáNí
It poDNIkáNí
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PODíL TECHNICKY VZDěLANýCH LIDí  
NA CELKOVéM POČTU ABSOLVENTů VYSOKýCH ŠKOL

Zdroj: OECD 2007 (údaje pro rok 2004)
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protoŽE pokr přINáší 
ZajímaVé poDNěty 
a INFormaCE pro SoučaSNé 
a moŽNá I buDouCí 
poDNIkatELE, VyZraZujEmE 
V komořE.CZ praVIDELNě 
NEjZajímaVější Náměty 
poStřEhů, komENtářů 
a raD pro poDNIkatELE. VíCE 
Na WWW.CESkatELEVIZE.CZ/
program/poDNIkatELSky 
SErVIS.

Většina manažerů dobře zvládá řízení, avšak 
pouze asi 10 % z nich umí také vést. Vzhledem 
k nárůstu komplexnosti a složitosti řešených 
podnikových výzev a v zájmu udržení či zvýšení 
konkurenceschopnosti je tudíž pro mnoho pod-
niků důležité posílit dobré řízení také o vedení. 
Rozdíl mezi řízením a vedením se navenek 
projevuje v předmětu a způsobu ovlivňování, 
má však své hluboké vnitřní příčiny. Pro zjedno-
dušení výkladu nazvu v dalším manažera v jeho 
vedoucí roli leaderem a manažera v jeho roli 
řídící prostě manažerem.
•  myšlení 

Zatímco manažeři myslí organizovaně a v rámci 
daných struktur, myšlení leaderů se podobá 
spíše myšlení umělců. Jsou schopni myslet 
mimo rámec stávajících struktur, tedy spíše 
v souvislostech než v daných kategoriích, myslí 
i v symbolech, metaforách a podobenstvích. 
Leaderům na rozdíl od spořádaných a organi-
zovaných manažerů nevadí chaos a často jsou 
kreativně hraví. Tento rozdíl v myšlení se nave-
nek projevuje v rozdílné komunikaci i v chování.

•  Vztahy k ostatním a sdílení pocitů 
Pro manažery je důležitá organizovanost, řád 
a proto se jejich vztahy k ostatním odvíjejí 
zejména podle pozice lidí v dané struktuře. 
Pro leadery to není podstatné. Do vztahů jsou 
hodně emočně zapojeni a vykazují notnou 
dávku empatie, porozumění a pochopení. 
Pomáhají lidem objevovat jejich silné stránky 
a podporují je v jejich pozitivním rozvoji. Sdílí 
s nimi jejich pocity, touhy, vítězství i neúspě-
chy. Manažeři tyto pocity nesdílí, stojí jakoby 
stranou toho všeho.

•  týmy a skupiny 
Leadeři vytvářejí kooperující týmy a cítí se 
v nich jako ryby ve vodě. Umí proto dobře 
týmy budovat a rozvíjet. V pracovních sku-
pinách se cítí poněkud stísněně. Na rozdíl 
od manažerů, kteří spíše dávají před-
nost předpověditelným, organizovaným 
a strukturovaným činnostem v pracovních 
skupinách.

•  možnosti 
Manažeři si z mnoha možností vybírají tu 
optimální, leadeři vytvářejí možnosti nové. 
Na otázku: „Když dvě jízdy na kolotoči stojí 
čtyřicet korun, kolik stojí jedna jízda?“ odpoví 
manažeři okamžitě „dvacet“, zatímco leadeři 
nevědí. Možností je totiž nepřeberně.

•  činnosti 
Manažery zajímá zejména to, jak je činnost 
dělána, leadery především smysl činnosti. Pro-
to se manažeři ptají zejména Jak, Kde a Kdy, 
zatímco leadeři se v prvé řadě ptají Proč?

•  Vztah k úkolu 
Vztah leaderů k úkolu je velmi osobní, 
emocionální. Jsou do něj zapojeni celou 
osobností a také tak do něj zapojují i ostatní. 
Přístup manažera v řídící roli je chladně 
racionální: čísla a termíny, disponibilní zdroje. 
Pak už je to jenom záležitost organizace, 
koordinace a kontroly.

•  motivace 
Manažeři využívají zejména vnější pobídky, od-
měny a tresty, ovlivňování si bez nich nedove-
dou představit. Leadeři nijak zvláště nepotřebují 
pro ovlivňování lidí používat vnější pobídky. 
Vzbuzují emoce: vnitřní zápal, nadšení a touhu 
lidí, někdy i odpor až nenávist.

•  budování a provoz organizace 
Manažeři budují a provozují firemní systémy 
a struktury, leadeři firemní ovzduší.

•  Sebeuvědomění 
Manažeři odvozují svůj pocit identity od pří-
slušnosti k firmě a ke své pozici v ní nebo 
k pocitu vlastnění. Pocit leadera nezávisí 
na jeho příslušnosti k nějaké skupině, pra-
covní roli, postavení nebo nějakému jinému 
sociálnímu indikátoru identity.

•  Změny 
Manažer udržuje nebo vylepšuje stávající struk-
tury a systémy. Leader miluje změny a vyhledá-
vá příležitosti k jejich uskutečnění.

•  rozpory a konflikty 
Manažeři vnímají rozpory a konflikty jako něco, 
co jim nabourává jejich jinak hladce fungující 
organizační systémy a struktury. Proto věnují 
mnoho času jejich tlumení nebo odstraňování. 
Leadeři rozpory a konflikty vítají, neboť v nich je, 
podle nich, skryta energie i důvod ke změnám. 

•  Neúspěchy, selhání a prohry 
Manažeři vnímají neúspěchy a selhání velmi 
nelibě, a to jak u sebe, tak i u ostatních. Leadeři 
z vlastní zkušenosti vědí, že jinak to nejde a be-
rou je jako cenný zdroj poučení a rozvoje sebe 
i ostatních. Vítají je také jako příležitost k utužení 
svého charakteru osobnosti. Zatímco manažeři 
pátrají po příčinách neúspěchu v rámci svého 
uvažování „dělat ty samé věci jinak“, leadeři 
spíše hledají nápravu mimo danou zkušenost 
a často začnou dělat věci úplně jiné.

Martin Hájek,

www.vedeme.cz

LEaDErShIp

DobrýCh VýSLEDků 
jE moŽNo DoSáhNout 
VýLučNým říZENím NEbo 
VýLučNým VEDENím. 
kompLEXNí a NáročNé 
VýSLEDky jSou Však 
VětšINou DoSaŽItELNé 
pouZE kombINaCí obou 
DVou maNaŽErSkýCh 
příStupů. říZENím 
I VEDENím.

Většina manažerů sice dobře zvládá řízení, avšak 
pouze asi deset procent z nich umí také vést

kdo řídí  
a kdo vede?

čtVrtEk Co čtVrtEk můŽEmE SLEDoVat 
V čESké tELEVIZI moZaIku poStřEhů, 
komENtářů a raD pro poDNIkatELE. Do jara 
VStupujE pokr V NoVé graFICké poDobě. 
poDStatNé jE I roZšířENí Záběru rEportáŽí 
o aktuáLNí témata. k těm patří NapříkLaD 
jIŽ běŽíCí CykLuS o čErpáNí DotaCí Z FoNDů 
Eu. NEbo práVě roDíCí SE SErIáL o rEkLamě 
oD DoC. phDr. jItky VySEkaLoVé, ph.D.

pokr

jak (ne)dělat reklamu
Řada českých podnikatelů se s reklamou po-
řád ještě učí žít. Od chvíle, kdy socialistickou 
soutěž nahradila konkurence, ještě neuteklo 
tolik času, aby všichni věděli, jak efektivně 
na její využití. Cítí, že bez ní to jde těžko, ale 
pořád je jich hodně, kteří váhají. Především 
začínající podnikatelé a živnostníci.
„Reklama má mnoho tváří,“ říká Jitka Vyse-
kalová, předsedkyně České marketingové 
společnosti a mj. i členka Evropské společ-
nosti pro výzkum trhu a veřejného mínění. 
„Někoho možná ohromí číslo 20 miliard, kte-
ré se v ní prostřednictvím reklamních agentur 
protočily během loňského roku v ČR. Ale 
reklama neznamená jen obrovské kampaně 
za miliony, má smysl i pro malého obchod-
níka nebo řemeslníka, který také potřebuje 
oslovit svou „cílovou skupinu“. A POKR se 
svým novým seriálem právě těmto lidem 
ukáže, jak na to…“
Hlavní otázky, jimiž se bude seriál POKRu za-
bývat jsou: „Jak je to s reklamou, marketin-
govou či komerční komunikací? Má reklama 

a ostatní nástroje marketingové komunikace 
smysl i pro malé podnikatele a živnostníky? 
Mohou si ji dovolit? Jakou formou ji dělat 
a čeho se mají vyvarovat? Na tyto a řadu 
dalších otázek budeme postupně odpovídat 
v našem „okénku“ pořadu POKR Jak (ne)dělat  
reklamu spolu s hostujícím profesorem VŠE 
Ing. Jiřím Milošem. Začali jsme problema-
tikou zařazení reklamy do širší souvislosti 
s příkladem vytvoření marketingové strate-
gie pro malé rodinné pekařství. Pokračovat 
budeme krok po kroku – od zrodu vhodného 
loga či poutače, přípravy reklamní kampaně, 
přes výběr médií včetně rozborů konkrétních 
výhod a nevýhod, až po průvodce výběrový-
mi řízením při hledání nejvhodnější reklamní 
agentury a zjišťování dosahu a dopadu 
kampaně s využitím výzkumu.“

jsme pro, či proti?
Jaký je náš postoj k reklamě? „Byť 80 % 
Čechů souhlasí, že bez reklamy se podnikání 
neobejde a v podstatě s ní souhlasí, je zde 
řada kritických názorů a všeobecně roste 

pocit přesycenosti reklamou. Především 
na komerčních televizích, kde ji lidé vnímají 
nejvíce. Značně zesílil negativní postoj k re-
klamě v rámci dětských televizních pořadů. 
Téměř ¾ Čechů by ji nějakým způsobem 
omezily. Polovina veřejnosti vnímá reklamu 
v novinách jako přiměřenou. Téměř 70 % lidí 
odsuzuje letáky v poštovních schránkách, 
ale 49 % lidí, kteří se setkávají s reklamou 
v dopravních prostředcích, jsou s touto for-
mou spokojeni, dokonce 11 % cestujících by 
uvítalo, kdyby této reklamy bylo více. Velmi 
oblíbenou formou reklamy u občanů ČR jsou 
ale kupříkladu nejrůznější ochutnávkové akce 
potravinářských firem a výrobců. Češi jsou 
také konzervativní a věrní značce, pokud se 
jim osvědčila. Téměř polovina dotázaných 
přiznává nějakou oblíbenou značku potravin 
(47 %) nebo kupříkladu kosmetiky – 46 %. 
Své oblíbené značky mají častěji ženy než 
muži…“ vysvětluje závěrem autorka nového 
desetidílného seriálu pořadu POKR  
Jak (ne)dělat reklamu Jitka Vysekalová.

ič

Žu&Sy – 100% přírodní produkty
žufánek a synové – je rodinná ovoc-
nářsko-včelařská farma se zaměřením 
na zpracování ovoce a medu z vlastních 
sadů do formy kvalitních ovocných desti-
látů a medoviny. Vlastnoručně hospodaří 
na 15 ha v Boršicích u Blatné, odkud šíří 
slávu jedinečného moravského destilátu až 

do USA. Jakpak bojují se spotřební daní 
a především s nekalou konkurencí laciných 
alkoholů z nelegálních palíren v okolí Čes-
kého Těšína?

turistika je dobrý byznys
Pokud se ale umí dělat. Jak na neotřelé 
nápady a úspěchy ve službách v cestovním 
ruchu poradí podnikatelům Ing. Rostislav 
Vondruška, ředitel státní agentury Czech 
Tourism, který se stal Osobností cestovní-
ho ruchu za rok 2007.

pokr pro 
podnikatele

NENEChtE SI ujít  
(vždy ve čtvrtek, 22.20, čt1)
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Web k zavedení eura

půl miliardy 
na dotace

předložte projekt  
– první výzva 

rizika 
rozvíjejících se  
trhů

hk čr je proti zrušení
daňové podpory stravenek

opEračNí program NaDNároDNí SpoLupráCE 
StřEDNí EVropa VyhLašujE prVNí VýZVu 
Na přEDkLáDáNí projEktů. tENto program 
SpoLuFINaNCujE EVropSký FoND rEgIoNáLNího 
roZVojE, ktErý má k DISpoZICI 231 mILIoNů Eur 
Na poDporu SpoLEčNýCh projEktů partNErů 
Z CELé StřEDNí EVropy. 

poDNIky poDCEňují rIZIka 
SpojENá S obChoDoVáNím 
S roZVíjEjíCímI SE trhy. 
k tomuto VýSLEDku 
DoSpěLa aktuáLNí StuDIE 
SpoLEčNoStI atraDIuS, 
ktErá SE SouStřEDILa 
Na EXport Do INDIE, 
číNy, ruSka, braZíLIE 
a mEXIka. NEjčaStějI 
ZmIňoVaNýmI rIZIky byL 
NEDoStatEk INFormaCí 
o boNItě potENCIáLNího 
kLIENta, poLItICké VLIVy, 
NEDoStatEčNě VySpěLý 
práVNí SyStém a korupCE.

Vláda podpořila poslanecký návrh na zrušení daňové podpory stravenek. hospodářská 
komora čr s tímto návrhem (zrušení daňové podpory stravenek bez kompenzace a v průběhu 
kalendářního roku) nesouhlasí. 

aktuáLNě
aktuáLNě

od března mohou všechny 
podniky bez ohledu na velikost 
začít podávat registrační žádosti 
o dotace z programu ICt a stra-
tegické služby. přijímá je agen-
tura CzechInvest. Získat mohou 
od dvou do 75 milionů korun.

Účelem programu je podpořit nabídku 
nových informačních systémů a služeb, 
motivovat podnikatele k investování a tvor-
bě nových kvalifikovaných pracovních míst 
v sektoru informačních a komunikačních 
technologií. „Podporu mohou podnikatelé 
využít zejména na pořízení softwaru a soft-
warových licencí, zřízení a provozování 
center sdílených služeb, center zákaznické 
podpory nebo center oprav high-tech 
výrobků a technologií,“ řekla Alexandra 
Rudyšarová, pověřená řízením agentury 
CzechInvest. Program ICT a strategické 
služby je součástí Operačního programu 
Podnikání a inovace vyhlášeného na roky 
2007 až 2013. Příjem registračních žádostí 
v rámci této výzvy skončí 30. června. Pro 
podnikatele je v aktuální výzvě připraveno 
500 milionů korun.

www.komora.cz

O rušení možnosti dávat stravenky do nákla-
dů se mělo diskutovat v souvislosti s daňo-
vou reformou plánovanou pro rok 2010, kdy 
by měl kromě jiného začít platit i nový zákon 
o dani z příjmu.
 „Proti rušení stravenek v průběhu roku bu-
deme bojovat, opatření bylo navíc navrženo 
nesystémově, například už tím, že zvýhodnění 

zůstává u závodních jídelen. Firmy mají hotové 
rozpočty a podnikatelské plány, budeme tedy 
požadovat odklad minimálně od 1. ledna 
2009 a zároveň budeme diskutovat o možné 
kompenzaci tohoto opatření,“ řekl prezident 
Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.
S návrhem nesouhlasí odbory a brání se mu 
i restauratéři a hostinští. Zatímco zrušení 

možnosti uvádět 55 % hodnoty stravenky 
jako náklad by mělo přinést do státní kasy 
podle odhadu mezi 600 miliony až miliardou 
korun, hospodským naopak může peně-
ženky naplnit o poznání méně. V některých 
provozovnách připadá na stravenky více než 
polovina tržeb.

www.komora.cz

jde o 67 milionů
Pro první výzvu je alokováno 67 milionů eur. 
Program podporuje projekty, které přispívají 
ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvalitě 
života ve střední Evropě. Společnou žádost 
posílá za všechny partnery tzv. vedoucí 
partner do 14. dubna letošního roku Spo-
lečnému technickému sekretariátu ve Vídni.

Zaměření?
Operační program Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa (OPSE) podporuje společné 
projekty mezinárodního partnerství mezi ve-
řejnými i soukromými subjekty z Rakouska, 
České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, 

Polska, Slovenska a Slovinska. Projektové 
návrhy by měly být zaměřeny na zlepšování 
regionální konkurenceschopnosti a kvality 
života v rámci jedné či více priorit progra-
mu: inovace, dostupnost, životní prostředí 
a konkurenceschopnost a atraktivita měst 
a regionů.

poradí a pomohou
Více informací o této výzvě na předkládá-
ní projektů a tzv. „balíček pro žadatele“ 
(dokumenty potřebné ke zpracování žádosti) 
jsou k dispozici na www.central2013.eu. 
žadatelé, kteří se budou chtít poradit při 
přípravě žádosti mohou kontaktovat Společ-
ný technický sekretariát programu ve Vídni, 
ale také Národní kontaktní místa v každé 
zapojené zemi. Semináře pro žadatele se 
budou konat 26. března v Praze, 31. března 
ve Wroclawi (Polsko) a 3. dubna v Bledu 
(Slovinsko).
Národním kontaktním místem programu je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

www.komora.cz

„S růstem ekonomik v řádu desítek procent 
nabízejí trhy pěti studovaných zemí obrov-
ský potenciál pro české podniky. Obchodní 
příležitosti mohou ale lehce vést k existenčním 
problémům, pokud obchod uzavřou s nedo-
statkem informací o odběrateli a ten jim za do-
dané zboží nezaplatí,“ říká Robert Čapka, 
ředitel Atradius pro Českou republiku.

Za neznalost se platí
Z výzkumu vyplynulo, že podnikatelé bez 
zkušeností na s rozvíjejícími se thy hodnotí 
potenciální rizika jako mnohem menší než 
podniky, které s těmito trhy už zkušenosti 
mají. Například 32 procent firem s aktivitami 
v Rusku hodnotí jako vysoké riziko spojené 
s nedostatečnými informacemi o bonitě klien-
tů. Z firem se zahraničními aktivitami, které 
ale doposud nezahrnují Rusko, si toto riziko 
uvědomuje jen osmnáct procent. Obdobná 
situace je s Čínou. Možné důsledky nedo-
statečného právního systému si uvědomuje 
26 procent podniků, které jsou na tamním 

trhu aktivní. Ze společností, které tam dosud 
nepůsobí, vidí čínský právní systém jako riziko 
jen čtrnáct procent.

Nejdůležitější: rusko a čína
Nejdůležitějším partnerem zemí Evropské 
unie je z rozvíjejících se trhů Čína. Následu-
je Rusko a Indie. Pro Českou republiku je 

nejdůležitější exportní oblastí z těchto zemí 
jednoznačně Rusko. Rusko je zároveň zemí, 
kde hrozí vývozcům riziko spojené s korupcí. 
Kolem třiceti procent dotazovaných firem 

označuje korupci v Rusku jako značné až 
vysoké riziko pro úspěšné obchodování. 
Ve všech ostatních zemích označuje korupci 
za riziko sedmnáct procent až pětina oslo-
vených firem. „Finanční výkazy v Rusku neu-
dávají obvykle skutečnou strukturu vlastníků 
a organizaci společností. Návštěva ve firmě 
obchodního partnera je tak nutností a záro-
veň jedinou možností udělat si realistický po-
hled na potenciálního obchodního partnera. 
Čeští podnikatelé by se měli pokusit najít si 
důvěryhodného partnera přímo v Rusku, kte-
rý na úspěšný průběh obchodu dohlédne,“ 
říká Robert Čapka.
Pojišťovna pohledávek Atradius uspořádala 
výzkum v šesti evropských zemích, kde se 
ptala šesti set podniků s různou výší obratu 
a z různých oborů. Nejčastěji zmiňovanými rizi-
ky na rozvíjejících se trzích byl na prvním místě 
nedostatek informací o bonitě klienta, dále 
politické vlivy a související rizika, nedostatečně 
vyspělý právní systém a korupce.

www.komora.cz

Návštěvníci se dozvědí o přínosech eura pro 
spotřebitele a podnikatele, plnění maastricht-
ských konvergenčních kritérií, scénáři jednorá-
zového zavedení eura a podobně.

Informace v Dokumentech
V sekci Dokumenty budou odborné informace 
určené konkrétním subjektům: právní předpisy 

související se zavedením eura, vládní doku-
menty a průběžně zpracovávané metodické 
texty (metodika zaokrouhlování a zarovnávání 
finančních částek, doporučení pro podnika-
tele, nástroje ochrany spotřebitele před neodů-
vodněným zvyšováním cen a další).
Informovat prostřednictvím internetu se minis-
terstvo rozhodlo proto, že počítač patří podle 

průzkumu firmy Eurobarometr z loňského září 
k vybavení 42 procent domácností. Ze stejné-
ho průzkumu vyplynulo, že polovina dotáza-
ných chce mít informace o zavedení společné 
měny v předstihu. Nyní tedy ty základní najdou 
na www.zavedenieura.cz.

www.komora.cz

program podporuje 
projekty, které 
přispívají ke zvýšení 
konkurenceschopnosti 
a kvalitě života 
ve střední Evropě

kolem třiceti procent 
dotazovaných firem 
označuje korupci 
v rusku jako značné 
až vysoké riziko pro 
úspěšné obchodování

NoVé INtErNEtoVé StráNky V SouVISLoStI SE ZaVáDěNím 
Eura V čESké rEpubLICE SpuStILo mINIStErStVo FINaNCí. 
StráNky poSkytují ZákLaDNí INFormaCE o Euru a EuroZÓNě. 
SamoStatNá čáSt SE ZaměřujE Na DopaDy ZaVEDENí SpoLEčNé 
měNy Na čESké hoSpoDářStVí. 
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verzity zamíchají žebříčky prestižních světových 
univerzit,“ pokračuje podnikatelka. „Politika 
vzdělávání a výzkumu se v posledních čtyřech, 
pěti let již plně projevuje. Čínské výrobky konku-
rují v mnoha oblastech, zejména jde o domácí 
potřeby. Jde však i o náročnější technologie, 
jako jsou třeba počítače. Například počítačová 
firma Lenovo koupila americkou IBM... Tamní 
firmy jsou dnes schopné produkovat většinu 
výrobků ve stejné kvalitě jako Evropa nebo 
severní Amerika, přitom za poloviční, ale i třeti-
nové ceny,“ uzavírá Marie Novotná.

konec daňového ráje
Pro firmy podnikající v Číně i pro dovozce 
přinesl poslední rok výrazné změny. K hor-
šímu! Čína dosud export místních podniků 
podporovala. Pokud firma prokázala, že má 
zahraniční kontrakt do devizové oblasti, byla 
jí proplácena určitá část výrobních nákladů. 
Tato výhoda umožňovala nízkou cenu vývozu, 
dnes již však neplatí. Vloni čínský parlament 
odsouhlasil novelu daňového zákona: bylo 
zrušeno mnoho daňových úlev a daňových 
prázdnin i pro společnosti se zahraničním 
podílem. Výjimky byly ponechány pouze 
dočasně, v méně vyspělých provinciích nebo 
pro určitá odvětví, jako je ochrana životního 
prostředí. Společně se zvýšením odvodů 
na zdravotní a sociální pojištění a zvyšováním 
mezd dosud relativně levných zaměstnanců 
to pro zahraniční investory znamená silné 
negativum. Některé sloučené daně a náklady 
na provoz a výrobu dosahují stejné výše jako 
v mateřských zemích exportujících firem, a tak 
pro ně přestala být Čína zajímavá. U někte-
rých komodit, které jsou smlouvány přes 
americký dolar, se díky jeho poklesu nemu-
sela konečná cena měnit. Do cen zboží se 
však promítly náklady za kontejnerovou lodní 
přepravu. „Pro enormní množství zboží, které 
se muselo přepravit, chyběly zejména v letech 
2003 až 2007 kapacity. Například pro vánoční 
sezonu se kontejnery musely objednávat i de-
set měsíců předem... Růst nákladů na trans-
port za poslední léta odhadujeme na 200 % 
a v některých případech i 300 %,“ pozname-
nává Marie Novotná. Evropské investory trápí 
i nemožnost reinvestování vytvořeného zisku 
za hranicemi Číny. A tak firmy, které působí 
v Číně delší dobu a nakumulují kapitál, nemají 
jinou šanci, jak s ním naložit, než zkusit štěstí 
na čínské burze. Má krátkou historii a není 
zcela stabilní. Podle zahraničních pozorova-
telů však bude brzy představovat ohromný 
potenciál pro investice, a tak mnozí pouze 
čekají, až se etablují vhodné podmínky.

šance pro český byznys 
Jaké jsou možnosti pro české podnikatele? 
Zeptali jsme se Ivany Oklešťkové, analytičky 
Asociace pro mezinárodní otázky. „Čínská 
velvyslankyně často mluví o tom, že nechápe 
snahy českých výrobců pronikat na místní trh 
s výrobky, které jsou běžně v Číně k dostání. 
Naše firmy by se měly soustředit na vývoz 
výrobků, které si Číňané dosud neumějí sami 
obstarat,“ doporučuje Ivana Oklešťková. 
„Především jde o hi-tech produkty, obráběcí 
stroje, lomené hřídele, léky, biotechnologie.“ 
Naši podnikatelé si to však často neuvědomu-
jí. „Složení výrobků, které jsme dovezli z Číny 
za poslední dva roky potvrzuje, že místo aby-
chom hi–tech produkty do Číny vyváželi, spíše 
je začínáme dovážet. Na složení salda, které 
jen za prvních sedm měsíců loňského roku 
tvořilo sedm miliard dolarů, se nejvíce podílely 
právě náhradní díly…“ 
Přitom konkurenční schopnost čínských 
strojírenských výrobků je zatím menší, a proto 
velká část zahraničních investic směřuje právě 
do tohoto oboru. Škála výrobků, o které je 
v Číně zájem, sahá od obuvnických a textilních 
strojů až po zdravotnická zařízení. Šanci mají 
také čeští výrobci automobilových součástek. 
Výroba motorových vozidel v Číně zazname-

nává každý rok 25% růst, silným stimulem 
pro české subdodavatele by měl být také 
fakt, že v červnu loňského roku byla zahájena 
licenční výroba Octavií společností Shanghai 
Wolkswagen. „Zajímavým odvětvím by se 
za určitých podmínek mohl stát obchod se 
zbraněmi,“ doplňuje Ivana Oklešťková. „Ev-
ropská unie dosud uplatňuje embargo, které 
na Čínu uvalila v roce 1989. Jeho odstraněním 
by se čínský trh stal velice perspektivním pro 
české firmy. Například Německo intenzivně 
usiluje o jeho zrušení. České podniky by měly 
situaci sledovat a být připraveny.“

know-how na prvním místě!
Za vysoce perspektivní odvětví čínského trhu 
považují pracovníci CzechTrade technologie 

na ochranu životního prostředí. Ekologie se 
v zemi stává důležitým tématem, více než 
polovina měst s nejznečištěnějším ovzduším 
světa se nachází v Číně. Čínské podniky 
ale i města jsou vládou tlačeny ke zlepšení 
ekologické situace, a tak ve velkém potřebují 
zařízení čistíren odpadních vod, filtrační systé-
my apod. Zajímavý trh dále představují luxusní 
výrobky, kterých je v Číně nedostatek. Vyšší 
střední třída v zemi vykazuje exponenciální 
růst a chce utrácet. Příkladem může být stále 
populárnější golf. Nabízí se vývoz vybavení, 
ale co je důležité – především know-how, tedy 
například zakládání golfových hřišť. A právě 
technologie a služby by se měly stát hlavním 
objektem investic. „V Číně je zájem prakticky 
o veškeré know-how,“ prozrazuje Daniela 
Kántorová z firmy Busines Events Group 
(BEG), která se specializuje na organizování 
business tripů do různých zemí světa, kde 
pomáhá vytvářet kontakty podnikatelům. Pod 
mezinárodní značkou Business Travel Club 
otevřela první stálé zastoupení v Pekingu, další 
připravuje v Šanghaji. Na základě zkušeností 
s jednáním s čínskými starosty a představiteli 
provincií Daniela Kántorová konstatuje: „Všude 
je velký zájem o široké spektrum služeb, 
hlavně o takzvaný lokalizační byznys spojený 
s rozvojem internetu. Poptávka je po marketin-
gových službách.“ Ivana Oklešťková z Asoci-
ace pro mezinárodní otázky k tomu dodává: 
„Idea toho, že by Češi měli přenášet do Číny 
výrobu, je podle mého názoru omezující. Mno-
hem logičtější je přístup, aby Čína využívala 
Českou republiku jako odrazový můstek pro 
Evropskou unii. Teď, po vstupu do Schenge-
nu, bychom se měli snažit nabízet Číně zázemí 
člena EU, přispět by k tomu mělo plánované 
zavedení přímých leteckých linek mezi Pe-
kingem a Prahou. Je tu prostor i pro finanční 
služby – například pro vytvoření česko-čínské 
banky. Dále je možná poradenská činnost, jak 
podnikat v EU.“ Tuzemští podnikatelé by také 
měli reagovat na další příliv čínských turistů. 
Podle odhadů jich každý rok může do Evropy 
vyrazit až neuvěřitelných sto milionů. „Turisty je 
třeba dostat i mimo Prahu, do regionů. K tomu 
je nutné zpracovat kvalitní servis v čínštině,“ 
uzavírá Oklešťková.

Seznamte se: čLr
Kdo se rozhodne pro podnikání s čínskými 
partnery, měl by se důkladně seznámit se 
všemi specifiky země. „Zásadní omyl zahranič-
ních firem spočívá v tom, že Čínu vnímají jako 
homogenní trh a představují si jej například 
jako USA,“ tvrdí Martin Levanti, zástupce

podnikání  
za Velkou  
čínskou zdí

průVoDCE
průVoDCE

podle zahraničních 
pozorovatelů bude 
čínská burza brzy 
představovat ohromný 
potenciál pro investice

pro Někoho jE číNa 
„ZEmí ZaSLíbENou“, 
DruZí VykLíZEjí 
číNSký trh a VraCEjí 
SE roZčaroVáNI. 
jaké DNES NabíZí 
pErSpEktIVy 
NEjDyNamIčtější 
EkoNomIka 
pLaNEty čESkým 
byZNySmENům? 

Dvousetmilionová čínská střední vrstva se 
stále větší kupní silou představuje pro pod-
nikatele z celého světa obrovský potenciál. 
Zajímavé možnosti pro investice se dále 
otevírají díky obrovskému hladu po technolo-
giích a know-how v překotně se modernizující 
zemi. Ovšem někdejší představy o Číně jako 
o zemi se snadno dostupným trhem nebo 
výhodném místě pro přenesení výroby berou 
rychle za své. 

Všechno je jinak...
Společnost Elecs Československo, s. r. o., 
od roku 1991 dováží z Číny spotřební zboží. 
Její jednatelka Marie Novotná komentuje 
změny, které země prodělala, podle svých 
zkušeností za šestnáct let svých pravidelných 

obchodních cest: „Když jsme v letech 1991 až 
1995 jezdívali na nejdůležitější čínské veletrhy 
spotřebního zboží v Kantonu, kam se sjíždějí 
obchodníci z celého světa, byly tam nahuštěné 
malinké stánečky s velice skromně oblečenými 
Číňany, s omezeným sortimentem. Pokud jsme 
chtěli určitý výrobek, museli jsme jet přímo 
do továrny a říci přesnou představu, aby nám 
jej vyrobili. To se ale změnilo. Dnes už mají 
čínské firmy vlastní designéry a sofistikované 
technologie. Přitom ale zaměstnávají mnoho 
evropských a amerických designérů.“ Slova 
Marie Novotné potvrzují odhady evropského 
komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potoč-
nika. Podle něj vydá Čína do dvou let stejné 
prostředky na vědu a vývoj, jako EU a USA 
dohromady. „Očekává se, že brzy čínské uni-

čínský parlament odsouhlasil novelu daňového zákona: byly zrušeny  
daňové úlevy a daňové prázdniny i pro společnosti se zahraničním podílem
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Užitečné adresy:

Vstupní branou českých podnikatelů do číny může být Hongkong

české pobočky Hong Kong trade development 
Council. „avšak geografické rozvrstvení trhu 
logicky určuje rozdílné požadavky na zboží. 
například klimatizace nebo naopak vytápění je 
možné dovézt buď do jednoho, nebo do druhé
ho regionu.“ 
Zemi lze rozdělit na tři hlavní ekonomické ob
lasti: V okolí Šanghaje fungují především pod
niky produkující vyspělé technologie, v oblasti 
kolem Pekingu s politickou reprezentací se 
soustřeďují firmy dodávající pro státní zakázky 
a podniky velkého průmyslu. Oblastí s výz
namnou produkcí spotřebního zboží je delta 
Perlové řeky na jihu země, kde investují hlavně 
hongkongské společnosti. Pro mezinárodní 
obchod mohou být zajímavé západní a střední 
regiony, které se rozhodla čínská vláda pod
porovat, aby snížila rozdíl v ekonomické úrovni 
ve srovnání s rozvinutým východním pobřežím. 
Politicky se čína skládá z dvaadvaceti provincií 
a pěti autonomních oblastí. „Každá provincie, 
která má často více obyvatel než největší státy 
evropy, má vlastní obchodní zákony, předpisy 

a nařízení,“ doplňuje Marie novotná z firmy 
elecs československo. „Je takřka nemožné 
obchodní právo sjednocovat, protože jde 
o rozsáhlé území, ve kterém existuje 200 
dialektů a leckteré oblasti se mezi sebou ani 
nedomluví.“ V číně nefunguje žádný jednotící 
úzus pro obchodování. „Obchod je velice 
volný. Pravidla existují jen mezi dodavatelem 
a odběratelem, a to taková, na kterých se 
domluví. Vše je tedy postavené na smlouvě, 
na které se s partnerem dohodnete.“ 
Vymahatelnost práva je velmi obtížná, což 
může pro zahraniční firmu při nedodržení 
podmínek čínskou stranou představovat 
potíže. „Pokud se dostanou do sporu, velké 
nadnárodní firmy se soudí přes hongkongské 

soudy, kde platí britské právo. Většinou vyhrají, 
ale i tak bývá velice složité domoci se sankcí.“ 
Velkým nebezpečím je nedostatečná ochrana 
duševního vlastnictví. „čínská vláda nemůže 
nic regulovat, protože závodů je v číně ne
sčetně a není možné ani monitorovat, co které 
továrny v jednotlivých provinciích vyrábějí,“ 
vysvětluje Marie novotná fenomén kopírování. 
„Usa jako největší obchodní partner číny neu
stále kritizují zacházení s duševním vlastnictvím 
a po několik let vyvíjejí intenzivní tlak na čínu, 
aby neumožňovala kopírovat hudbu, filmy 
atd. čína skutečně projevuje úpornou snahu 
na potírání kopírování. Podobně jako u nás 
se organizují inspekce tržnic, v číně posílají 
desítky tisíc inspektorů do jednotlivých pro
vincií. továrny, ve kterých se provádí nelegální 
kopírování, okamžitě zavřou a zbourají.“ Podle 
odhadů tak bývá likvidováno několik set výro
ben každý měsíc, avšak stejný počet nových 
továren vyrůstá nedaleko od těch původních. 

Hongkong je startovním polem
efektivní cesta, jak vstoupit na čínský trh 
a ochránit svoje investice, může vést přes 
Hongkong. Přesto, že jde o součást čínské 
lidové republiky, platí tam naprosto odlišná 
pravidla. Funguje tam volný pohyb informací 
a financí, narozdíl od vlastní číny je místní měna 
volně směnitelná a zároveň fixovaná na ame
rický dolar, což je vzhledem k jeho oslabování 
pro české dovozce výhoda. „Hongkong se 
situoval do pozice manažera obchodu s čínou,“ 
vysvětluje Martin Levanti. Hong Kong trade 
development Council, jejž Martin Levanti v čr 
zastupuje, je státní organizace, která pomáhá 
zprostředkovat zahraničním subjektům dodávky 
hongkongských a potažmo čínských firem. 
„Bývalá britská kolonie má velmi výhodnou ze
měpisnou polohu. Hongkongské firmy byly jako 
první vpuštěny na čínský trh již třicet let před 
znovupřipojením území k číně. tyto firmy mohly 
mapovat vyvíjející se výrobní prostředí, dokázaly 
si vybudovat silné pozice a jsou v číně chápány 
jako domácí.“ s čínskými firmami se čeští 
podnikatelé setkávají výhradně v evropě, a to 
na veletrzích. takovou zahraniční prezentaci si 
však mohou dovolit jenom střední a velké firmy. 

Pro české podnikatele je tak často problém najít 
partnera, který by odpovídal velikostí. Mnoho 
čínských firem totiž souhlasí s dodávkou pouze 
v jisté minimální kvantitě, která je však pro český 
trh obrovská, čili nepřijatelná. „Vhodného do
davatele je lehké najít v Hongkongu, kde celých 
96 % firem tvoří malé a střední společnosti,“ radí 
Martin Levanti. Místní firmy také zahraničním 
partnerům zprostředkovávají obchody s čínský
mi dodavateli, zabývají se výstupní kontrolou 
kvality přímo v čínské továrně, kterou pak ga
rantují. Účtují si za to nejčastěji 8–10% provize. 
tato investice se však může vyplatit, protože 
byť jediná dodávka zboží neodpovídající kvality 
bez vyhlídky na náhradu může být – zvláště pro 
menší firmy – likvidační. 
Hongkongské firmy rovněž pomáhají snížit 
rizika podnikání na čínském trhu, zakládat 
pobočky, nebo vyhledat vhodného dodavatele. 

„Výběr partnera se často podceňuje. nezřídka 
proběhne pouze z katalogu nebo emailové 
nabídky, což je riskantní. různé služby navíc 
mohou pomoci výrazně ušetřit čas. V rychlo
obrátkovém zboží hraje čas velkou roli a na se
hnání dodavatele například reklamních tužek 
máte jenom několik dní. není možné čekat 
na veletrh, je ale možné využít servis k vyhle
dání vhodného dodavatele. třetí strana zajistí 
kontrolu bez přítomnosti zástupce české firmy, 
kdy není dodávka natolik významná, aby kvůli ní 
bylo nutné osobně do země odletět.“ Hong
kong tedy může poskytnout dobré startovní 
pole pro vstup do číny. Veškerá jednání tam 
probíhají v angličtině, kdežto v číně je zpravidla 
nutný tlumočník. Pro samotné obchodování 
je možné využít finančních služeb v Hongkon
gu. česká firma nemusí poukázat celý objem 
peněz, dokud neviděla dodané zboží, ale využije 
princip akreditivu, úschovy, kdy se finance uvolní 
až po převzetí dodávky. Jde o to, jestli na to 
protistrana přistoupí, a to je již na vyjednávacích 
schopnostech české firmy.

Jak jednat s Číňany?
etiketa obchodování v číně je odlišná a její 
paušalizování je komplikované. existuje však 
několik základních pravidel, která je nutné 
znát. O jejich shrnutí jsme požádali Petra 
tománka ze společnosti Business events 
Group. „nejdůležitější je osobní kontakt. 
abyste mohli zahájit jednání s vybraným 
partnerem, musíte mít prostředníka, který 
vás seznámí.“ číňané umějí být velmi ne
formální a v komunikaci s nimi hrají velkou 
roli přátelské vazby. „ty vznikají během 
nekonečných sérií obědů a večeří. než 
smlouvu uzavřete, může uběhnout měsíc, 
ale i rok a více. V okamžiku, kdy se do
hodnete na nějakých podmínkách, čínská 
strana chce okamžitě podepsat kontrakt. 
Pokud si však dáte čas na rozmyšlenou, 
vše, co jste dosud dohodli, neplatí a začíná 
se od začátku,“ upozorňuje Petr tománek. 
Velice důležitá je slušnost a úcta. V žádném 
případě nesmí z vašeho projevu vyzařovat 
ani náznak nadřazenosti. „Vše ostatní vám 
číňan odpustí – i to nejskandálnější, což je 
mluvit hlasitě, nebo dokonce křičet a pro
jevovat emoce. Musíte zůstat klidní, i když 
se jednání neodvíjí podle vašich představ.“ 
Přílišná pokora je však na škodu. české 
firmy dělají často chybu, že pokud obdrží 
návrh, málokdy přijdou s protinávrhem. to 
ale čínská strana očekává. češi se tak často 
zbytečně vzdávají vyjednávacího procesu, 
protože první čínský návrh chápou jako finál
ní. „Jistě, zdvořilost je na místě, ale rovněž 
suverenita. Váš partner očekává, že budete 
smlouvat o ceně. Musíte umět nastavit 
limity, za které již nepůjdete, předem říci, co 
požadujete, co již nejste schopen splnit a co 
nebudete tolerovat. druhá strana na takovou 
otevřenou řeč vždy přistoupí.“ číňané jsou 
dvojnásobně citliví na nedodržení slova. 
„Pokud zjistí, že na vás není spolehnutí, že 
nejste k zastižení, zbystří a bude velmi těžké 
znovu získat tvář,“ varuje Petr tománek. 
Jakmile se zdaří první obchod, je velká 
šance na další dobré partnerství. Osobního 
přátelství si číňané velmi cení a snaží se je 
rozvíjet. čínský partner vás potom chválí 
a doporučuje vás ostatním. „Po určité době 
se dostanete do pozice, kdy můžete objed
návat po telefonu a bez obav poslat všechny 
peníze předem, snáz řešit reklamace…“ 
taková přátelství jsou pak prý na celý život.

Mikuláš černý 

Mnozí podnikatelé již doplatili na podvod. 
Z číny bývají rozesílány hromadné maily 
s nabídkou konkrétní spolupráce s určitou 
firmou. Komunikace s ní bývá podmíněna 
složením zálohy, nejčastěji ve výši pět tisíc 
dolarů. „Pozvou vás na jednání, dokonce 
podepíší určité kontrakty, ale firma pak zmizí 
beze stopy,“ varuje daniela Kántorová ze 
společnosti BeG. „Vždy je dobré mít toho 
kterého partnera dobře prověřeného a je 
nezbytné si prohlédnout jeho výrobní prostory.“ 
Jak nenaletět? aleš červinka z kanceláře 
Czechtrade v Šanghaji říká: „existuje neoficiální 
databáze čínských firem, se kterými byly 
problémy, a tento seznam mají k dispozici 
pouze ambasády, konzuláty, disponuje jím 
i naše kancelář. V případě, že se na nás obrátí 
firma s žádostí o prověření určité čínské firmy, 
můžeme tudíž také pomoci. ale i pokud 
firma není uvedena v seznamu, neznamená 
to, že musí být v pořádku. následuje proces 
prověřování firmy: žádost o zaslání kopie její 
obchodní licence a posouzení jejích právních 
náležitostí, prověření www stránek.“ V případě 
hlubšího zájmu klienta se nabízí vypracování 
komplexního kredit reportu na danou firmu. 
„Jeho vypracování trvá přibližně dva týdny 
a jedná se již o placenou službu,“ uzavírá 
aleš červinka.

VýVOJ BiLanCe V POsLedníCH LeteCH Včetně MeZirOčníCH růstů V PrOCenteCH
Rok Vývoz z ČR do ČLR Dovoz z ČLR do ČR Obrat Saldo

 mil. USD % mil. USD % mil. USD % mil. USD %

17/2007 359,442 72,6 4342,277 61,4 4701,710 62,2 3982,830 60,4

2006 400,620 34,2 5703,024 45,5 6103,644 44,7 5302,404 46,4

2000 66,028 12,9 694,806 23,1 760,834 22,2 628,778 24,3

Zdroj: čsÚ

POZOr  
na POdVOdné FirMy!

Pro enormní množství 
zboží, které se vozí 
do Evropy, chybějí 
v loďařské dopravě 
přepravní kapacity

„Naše firmy by se měly 
soustředit na vývoz 
výrobků, které si 
Číňané dosud neumějí 
sami obstarat.“

www.businessinfo.cz
www.czechtrade.cz
www.businessevents.cz
www.tdctrade.cz
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ZUZaNa JiRSOVá JE 
DRObNá, křEHká 
bLONDýNka. tENtO 
DOJEm Vám VyDRží 
OVšEm JEN DO DOby, 
NEž Vám PODá RUkU 
– má tOtiž StiSk 
DVOUmEtROVéHO 
kaNaDSkéHO 
DřEVORUbcE. cOž 
JE Při JEJí PRáci 
JEDNOZNaČNá 
PřEDNOSt – 
PROSaDiLa SE 
V řEmESLE, ktERé 
SPíšE VýSaDOU 
mUžů...

ČESký úSPěcH
ČESký úSPěcH

Princezny nebrat
Zuzana je zvyklá pracovat rukama a už 
od dětství měla jasnou představu o tom, 
co chce v životě dělat. Měla svůj velký sen 
o řemesle, které je takřka výhradně mužskou 
doménou. sen stát se ševcem. neokouzlila 
ji přitom postavička švícka poněkud pokřive
ného charakteru z pohádky Pyšná princezna 

nebo Kocour v botách. inspiroval ji její milova
ný dědeček.
„Jsem nejmladší ze čtyř sester,“ říká Zuzana. 
„Měla jsem být chlapeček a tak se ze mne stal 
spíš takový klučičí týpek. Lezla jsem po stro
mech, hrála fotbal, závodila v atletice. Byla 
jsem mušketýrzáchranář a chodila za dědou 
do dílny. Byl vynikajícím ševcem.“
Vyrobit z kusu kůže, který před vámi leží nata
žený na stole, boty, k tomu je zapotřebí určitá 
magie a kouzlo, které dědeček dokonale ovlá
dal. V době, kdy žil v rusku, šil boty dokonce 
i pro Chruščova. Možná, že bota, kterou tento 
pán mlátil při zasedání v Osn o stůl, čímž se 

dokonale zesměšnil před celým světem, byla 
právě od něho. „Jako profesionál udělal děda 
boty každému, kdo přišel, ovšem hlava státu 
se stejně odmítnout nedala,“ vysvětluje Zuza
na. „dědeček žil v rusku se ženou, která mu 
zachránila v první světové válce život a později 
se s ní oženil. Po čase se spolu přestěhovali 
do čech.“ 

boty z prkna a pásků
své první botky si Zuzana udělala ve dva
nácti letech z kusu prkna a různých pásků. 
Od té doby stále něco vyráběla a v patnácti 
se přihlásila na Uměleckoprůmyslovou školu 

v Uherském Hradišti – obor návrhářství a mo
delářství obuvi. Přesto, že spolu s ní studovaly 
zpočátku další čtyři dívky, zůstala nakonec 
v oboru jako žena jediná. „Je to fyzicky velmi 
náročná práce. Jedním z vašich největších 
kamarádů se postupně stane kladivo. člověk 
musí mít tu práci opravdu rád, aby vytrval,“ 
přiznává.
Po škole navrhovala a šila obuv v podniku 
Obuna Praha, kde také potkala svoji životní 
lásku – budoucího manžela a otce své dcery, 
Mílu. Konkurenční boj v jejich domácnosti 
přesto neexistuje. Ona vytváří věc novou, 
on opravuje a renovuje boty obnošené. Ona 
má svůj krámek na Pražském hradu, on 
svoji opravnu na pražské Vinohradské ulici. 
Vzájemně si, samozřejmě, pomáhají, jen tu 
a tam se objeví drobná řevnivost: „to by se 
staří ševci v hrobě obraceli, kdyby viděli, jak 

to děláš, popichuje mě někdy můj muž. Když 
člověk pracuje s kůží, po čase mu z toho vy
plynou vlastní technologie. Každý se řemeslně 
vypracuje vlastním směrem a specializuje se.“
Zuzaninou doménou jsou sandály všeho dru
hu, nejrůznějších tvarů a barevností, s doplňky 
i bez nich. nízké, ručně šité, lehké, měkké 
botky. také tašky všech velikostí a pásky 
a taštičky na páscích – barevné modely 
na cesty, zajištěné proti zlodějům. 
Její klientelu tvoří náhodní chodci i stálí, letití 
zákazníci, kteří si užívají své boty šité na míru 
a mají radost, že je mohou spoluvytvářet. Baví 
je vyhledávat ve vzorcích kůže správnou ba
revnost a vybírat ozdoby, ladící přímo k šatům. 
tuto možnost totiž člověk v Krámku na rad

ničních schodech Pražského hradu má. Je to 
obchod a zároveň galerie českých řemesel. 
Zuzana spolupracuje s mnoha vynikajícími 
výtvarníky, a tak u ní najdete i pletenou módu 
(některé modely jinak objevíte pouze na 5th 
avenue v new yorku), šperky, keramiku nebo 
výrobky kolegů – brašnářů.
 
Pražská osma
V Praze je osm obuvníků, kteří šijí ručně boty 
a dokáží se tím uživit. Každý z nich vyrábí 
jiný druh. Ševcovské slety se sice nekonají, 
ale všichni o sobě vědí. Pozorně sledují práci 
těch druhých a samosebou i práci takových 
slavných „kolegů“, jakým je např. Manolo 
Blahnik, bez jehož modelů odmítá kdejaká 
světová filmová hvězda opustit svůj byt. čeští 
ševci jezdí na veletrhy do Brna, Londýna, 
Paříže i Milána. Řemeslná tradice, která se dá 
vypozorovat u našich sousedů, hlavně smě
rem na západ, u nás ale zatím stále chybí. 
dobrý řemeslník je v cizině váženým obča
nem a lidé dovedou jeho práci ocenit, zatím
co u nás mnoho uměleckých řemesel pomalu 
zaniká. „ano, je to škoda,“ říká Zuzana. 
„nemáme tady zatím jistotu, že nás řemeslo 
opravdu uživí, i když jsou v něm někteří třeba 
výborní. trh je zavalen zbožím dovezeným 
ze všech konců světa a diktát sezónní módy 
u většiny lidí vítězí. Uniformita, která z toho 
vyplývá, ani kvalita výrobků jim nikterak neva
dí. ale myslím, že jednou možná bude. Před 
časem se objevil trend návratu k přírodním 
materiálům a ručně dělaným věcem hlavně 
u mladých lidí, z toho mám velikou radost,“ 
dodává. a ze zákazníků, kteří se do jejího 
krámku vracejí, určitě také. někteří jsou z ci
ziny a často Zuzaně připomenou, jak rychle 
běží čas. Mají na sobě třeba pět let staré boty 
a ona si pamatuje, co se událo v době, kdy 
je šila. „Jsem pak většinou dojatá, že je stále 
nosí,“ usmívá se. „a také, že s nimi prošli 
kus světa. Je to nádherný pocit a také kvůli 
němu jsem šťastná, že se tímhle řemeslem 
dokážu živit, dělám to, co mě baví a přináší 
mi radost.“

tereza Herz

Zuzana Jirsová (46)

Vystudovala 
Uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti 
a nastoupila do podniku 
Obuna Praha. Dvanáct let 
tam navrhovala a šila obuv. 
Potom se věnovala navrhování 
obuvi pro firmy vyrábějící 
malosérie. Spolupracovala 
s několika módními návrháři 
jako například s Lenkou 
Havelkovou, timur and group, 
Helenou Fejkovou a dalšími. 
Posledních pět let má svůj 
vlastní obchod – galerii v těsné 
blízkosti Pražského hradu.

ručně šité sandály z dílny Zuzany Jirsové 
se pohybují v ceně od 1200 Kč výše, 
plné boty v rozmezí 1900–2500 Kč. 
K nejužívanějším materiálům patří 
hovězina, teletina nebo kozina. Jejich cena 
za 1 dm je cca od 20 Kč výše, na zhotovení 
boty je třeba minimálně 25 dm kůže. 
Pokud jde o exotické materiály, kůže hada 
vychází na cca 300 Kč za 1 dm. Botu 
z kůže hada, krokodýla nebo ještěrky tak 
pořídíte za přibližně pět tisíc korun. Boty 
na specifické přání zákazníka se šijí dva 
i více dní.

Zuzana Jirsová šije ráda a šije hodně. Hlavně se jí však 

splnil sen z dětství a dokázala se prosadit i mezi muž

skou konkurencí. Je to prostě žena – švec... 

konkurenční boj 
v jejich domácnosti 
neexistuje. Ona vytváří 
věc novou, on opravuje 
a renovuje boty 
obnošené.

„Je to fyzicky velmi 
náročná práce. Jedním 
z vašich největších 
kamarádů se postupně 
stane kladivo...“

křehká paní Zuzana 
šije ručně tašky i boty

OBUV Z HOVěZiny,  
aLe i Z JeŠtěrKy...

V hlavním městě existuje osm obuvníků, 
kteří šijí boty ručně a dokáží se tím uživit
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Počet založených společností v některých daňových 
rájích dokonce převyšuje počet místních obyvatel

FiREmNí FiNaNcE

dnes se již pro daňové ráje více používá název 
offshore centrum. Mezi nejznámější daňové ráje 
patří Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Kaj
manské ostrovy, Lichtenštejnsko, Kypr, Panama, 
seychely a další. Počet založených společností 
v některých daňových rájích (Britské Panenské 
ostrovy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko) 
dokonce převyšuje počet místních obyvatel. 

Je to offshore
slovo offshore vzniklo podle společností zakláda
ných v daňových rájích, tedy někde na ostrovech 
nedaleko pobřeží ve smyslu anglického „off sho
re“. toto označení je historicky zažité, neboť řada 
ostrovních států nejčastěji poblíž Velké Británie 
a Usa už před mnoha lety nabízela zahraničním 
investorům mnohé daňové úlevy s cílem přilákat 
zahraniční kapitál. Offshore podnikání je podni
kání uskutečňované v jedné zemi a týkající se 
podnikatelů či majetku v zemi jiné, přičemž úřady 
v prvně zmíněné zemi na toto podnikání z růz
ných důvodů neuvalují daňovou povinnost, ani je 
jinak nezatěžují. Zjednodušeně jde tedy o podni
kání prostřednictvím od daně osvobozené nebo 
jinak zvýhodněné zahraniční společnosti. 

Výhody offshore podnikání:
• daňová optimalizace firmy,
• využití výhod odlišného právního prostředí,
• ochrana majetku,
•  únik před místní regulací některých podnikatel

ských aktivit.
Offshore podnikání je při dodržení zákonných 
mantinelů zcela legální činností a velice zajímavou 
oblastí daňového práva. to potvrzují i stále ros
toucí čísla založených společností vhodných pro 
mezinárodní daňové plánování. Mýtus o nelegál
nosti tohoto zajímavého podnikatelského odvětví 
má však samozřejmě reálné základy. Charakter 
a zákonnost podnikání totiž vždy závisí pouze 
na podnikateli. Podvádět je možné i při podnikání 

s českou s. r. o nebo a. s., ale motiv velké vzdá
lenosti a složité dostupnosti informací pochopi
telně v minulosti přilákal mnoho podvodníků pro 
nezákonné machinace s offshore společnostmi. 
tyto zmedializované kauzy, které přitom zaujímají 
na celkovém objemu offshore podnikání jen pár 
promile, však bohužel v očích veřejnosti vrhly stín 
na mezinárodní daňové plánování jako celek.

Na co si dát pozor
společnost, která chce optimalizovat své daně, 
může založit firmu v některé z daňových oáz 
buď přímo, nebo prostřednictvím poradenské 
firmy, kterých je dnes celá řada (akont, apogeo 
atd.), a které za vás vyřídí vše potřebné včetně 
kompletního poradenství. Úspory, kterých lze 
využitím offshore podnikání dosáhnout, v drti
vé většině případů výrazně převýší náklady se 
založením offshore společnosti spojené. Přímé 
založení probíhá tak, že zájemce zadá jméno 
společnosti a rozhodnutí o výši základního jmění 
(obvykle 5000 Usd). tento kapitál nemusí být 
splacen. Určí požadovaný typ akcií společnosti 
na doručitele nebo na jméno. Jestliže zvolí akcie 
na jméno, je třeba dodat informace o akcioná
řích. akcie na doručitele zajišťují plnou anonymitu. 
Kdokoliv, kdo může prokázat akciový certifikát, je 
považován za zákonného vlastníka společnosti. 
Procedury nutné k založení společnosti zařizuje 
místní registrovaný agent, který se postará 
o všechny zákonné úkony. Jakmile je společ
nost zaregistrována, jsou potřebné dokumenty 
zaslány vlastníkovi. dalším krokem je pak založení 
administrativní kanceláře společnosti, k čemuž 
lze využít služeb místního byznys centra. V sídle 
firmy je možné otevřít také bankovní účet, který je 
ovládán přes fax nebo telefon z mateřské země. 
K tomuto účtu mohou být vystaveny meziná
rodní platební karty. samozřejmostí je naprostá 
anonymita majitele účtu. Většinu kont lze otevřít 
na dálku. Je nutné si rovněž uvědomit, jestli 

nevznikají další povinnosti v souvislosti s offshore 
podnikáním – např. registrace k dPH, oznamo
vací povinnost vůči čnB, účetnictví, předložení 
certifikátu o daňovém domicilu, apostilační 
doložka čili apostila a podobně. navíc v případě, 
kdy se v účetnictví obchodních partnerů objeví 
faktury od offshore společnosti, finanční úřad ob
vykle detailně zkoumá pozadí této transakce. Je 
tedy užitečné znát standardní přístupy finančních 
úřadů k daňovému plánování. 

Proč ji založit?
skoro žádná klasická offshore centra nevyža
dují, aby offshore společnosti vedly účetnictví, 
prováděly audit, předkládaly výroční zprávy nebo 
zdaňovaly své výnosy procentuální sazbou, 
jak ji známe z čr. Zdanění výnosů obvykle 
spočívá v pouhém uhrazení přijatelné paušální 
daně. Zakázky plněné v mateřské zemi fakturuje 
offshore společnost. tím zůstává výnos nezda
něný na účtech offshore společnosti. Výnos se 
poté může dále investovat i do mateřské země, 
vyplácet jako dividenda (po příslušném zdanění). 
další legální cestou použití je například dlouho
dobá nízkoúročená půjčka vlastní firmě. Peníze, 
které se vlastníkům hromadí na účtech offsho
rových společností, však podléhají dani z příjmu 
v momentu, kdy se je pokusí převést na osobní 
konta. Mezinárodní daňové plánování a využití 
zahraničních společností pro podnikání rozhodně 
není výsadou velkých korporací. Jednodušších 
optimalizačních struktur může efektivně využívat 
každý podnikatel, jehož zisk před zdaněním 
dosáhne zhruba milionu korun. náklady na zří
zení firmy v některé z daňových oáz se pohybují 
od 3000 dolarů výše. Přitom zprostředkovatelské 
firmy jsou schopné je založit takřka na počkání. 
roční náklady na existenci zahraniční společnosti 
se totiž pohybují již od pár desítek tisíc korun roč
ně (o daňovém ráji více i na str. 49 – pozn. red).

Michal ruml

ačkoliv je kreditní karta v zahraničí patrně 
nejoblíbenějším úvěrovým produktem, a to 
jak u drobné, tak podnikatelské klientely, 
u nás je tento produkt pro mnohé zaha
len jakousi rouškou tajemství. Přeci jen si 
stále ještě většina čechů kreditní (rozuměj 
úvěrovou) kartu plete s kartou debetní. 
Přitom tento bankovní produkt má hodně co 
nabídnout a navíc při správném využití bezú

ročného období lze náklady na něj efektivně 
minimalizovat. nutno říci, že situace na na
šem bankovním trhu se v posledních letech 
mění a banky začínají kreditní karty stále více 
nabízet. dnes už některé bankovní domy 
nabízejí i více než deset kreditních karet 
(včetně cobrandovaných kreditek). Jedná 
se však většinou o kreditky pro drobnou kli
entelu. U kreditních karet pro podnikatele je 

bankovní nabídka podstatně užší, nicméně 
i tak je z čeho vybírat. 

Výhoda – bezúročné období
Kreditní karta je na první pohled stejná jako 
klasická debetní karta. Při použití kreditní karty 
ale čerpáte úvěr, na rozdíl od debetní karty, 
kterou lze čerpat prostředky pouze do výše 
zůstatku na účtu či do výše kontokorentu. 

Kreditní karta je tedy na běžném účtu zcela 
nezávislá. čerpaný úvěr je  revolvingový (opa
kující se), s každou uskutečněnou splátkou  
úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje. 
Velkou výhodou kreditních karet je takzvané 
bezúročné období. to znamená, že pokud 
celou půjčenou částku splatíte ve stanoveném 
časovém intervalu (většinou 45 dní), neplatíte 
bance žádné úroky. Většinou je úvěr z kreditní 

karty bez jakéhokoliv zajištění a není výjimkou, 
že banka v rámci jednoho poplatku poskytuje 
i více karet k jednomu úvěrovému účtu. 

co je nutné k založení produktu:
• běžný účet u kterékoliv banky, 
• dva doklady totožnosti, 
•  platný doklad opravňující klienta k podnikání 

(živnostenský list nebo výpis z obchodního 
rejstříku), 

•  většinou dvě daňová přiznání za předchozí 
daňová období. 

splácení úvěru z kreditní karty probíhá pravidel
nými měsíčními splátkami nebo mimořádnými 
splátkami až do výše 100 % úvěru podle vašich 
finančních možností. Kreditní karty jsou určeny 
především k nákupu zboží a služeb u obchod
níků, nicméně umožňují i výběr hotovosti z ban
komatu a některé dokonce i převod peněz 
z kreditky na běžný účet. Zatímco u kreditek 
pro drobnou klientelu platí, že pokud je kreditní 
kartou čerpána hotovost, nelze na tento výběr 
uplatnit výhody bezúročného období, některé 
kreditky pro podnikatele tuto možnost nabízejí.

Michal ruml

Daní se  
i v daňovém ráji

SNaD kažDý ČESký PODNikatEL SLyšEL Již POJEm DaňOVý 
RáJ. máLOktERý Však O Něm UVažOVaL JakO O NěČEm, cO by 
mU měLO PřiNéSt VýRaZNé, NEJEN DaňOVé úSPORy. PřitOm 
DaňOVéHO RáJE můžE EFEktiVNě VyUžíVat kažDý PODNikatEL, 
JEHOž ZiSk PřED ZDaNěNím DOSáHNE ZHRUba miLiONU kORUN.

FiREmNí FiNaNcE

řešení pro podnikatele
– kreditní karta

V POkLaDNě NENí Už aNi 
ViNDRa, běžNý úČEt ZEJE 
PRáZDNOtOU, kONtOkORENt 
JE ROVNěž ZcELa VyČERPáN 
a ODběRatELé NE a NE 
ZaPLatit, PřEStOžE JStE 
JE NěkOLikRát UPOmíNaLi. 
řEšENím tétO NEPříJEmNé 
SitUacE JE kREDitNí kaRta. 

Společnost Název karty úvěrové limity 
bezúročné 
období

úroková 
sazba (% p.a.)

Roční 
poplatek

Ge Money Bank MoneyCard Business Maestro až 200 000 Kč 50 dní 21,48 299 Kč

Ge Money Bank MoneyCard Business MasterCard až 200 000 Kč 50 dní 21,48 299 Kč

česká spořitelna Kredit+ MC Business 20 000 až 300 000 Kč 50 dní 18,00 650 Kč

čsOB čsOB Kreditní karta pro podnikatele neembosovaná 20 000 až 500 000 Kč 45 dní 18,00 400 Kč

čsOB čsOB Kreditní karta pro podnikatele Business 20 000 až 500 000 Kč 45 dní 18,00 600 Kč

čsOB čsOB Kreditní karta pro podnikatele Gold 150 000 až 500 000 Kč 45 dní 18,00 3000 Kč

Komerční banka Kreditní karta pro podnikatele 20 000 až 200 000 Kč 45 dní 17,00 700 Kč

Poštovní spořitelna Kreditní karta pro podnikatele MasterCard neembosovaná 15 000 až 50 000 Kč 45 dní 19,20 250 Kč

Poštovní spořitelna Kreditní karta pro podnikatele MasterCard standart embosovaná 30 000 až 500 000 Kč 45 dní 19,20 500 Kč

srOVnání KreditníCH Karet PrO POdniKateLe

Většina Čechů si kreditní (rozuměj úvěrovou) 
kartu ještě stále plete s kartou debetní
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Nové pojmy i výplatní pásky
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů zavedl 
nejen rovnou daň z příjmů fyzických osob ve výši 
15 % (od roku 2009 pouze ve výši 12,5 %), ale 
zároveň představil poměrně složitou formula
ci, z čeho se bude daň počítat. tento pojem 
zdomácněl nejen mezi samotnými vládními 
úředníky, ale i mezi odbornou a laickou veřejností 
pod termínem superhrubá mzda. Jde vlastně 
o hrubou mzdu, tak jak ji známe z let minulých, 
navýšenou o odvody sociálního a zdravotního 
pojištění placeného zaměstnavatelem za své 
zaměstnance. V číselném vyjádření jde o hru
bou mzdu navýšenou o 35 % (26 % sociálního 
pojištění a 9 % zdravotního pojištění). Právě 
díky zavedení superhrubé mzdy se zvyšuje 
i základ pro výpočet daně a tedy i samotná výše 
zdanění. V konečném důsledku by tak padla 
na daň z příj mů více než pětina hrubé mzdy, 
nikoliv pouze 15 procent. naštěstí jsou tu slevy 
na dani, které se dost výrazně zvýšily. díky nim 

tak na mzdové reformě nikdo nepřijde zkrát
ka a každý tak dostane o nějakou tu korunu 
více. nejvíce vydělají lidé s vysokým příjmem 
nebo naopak nízkopříjmové skupiny obyvatel, 
zaměstnancům s průměrným příjmem se výplata 
zvedne o několik desítek korun.

Jak si mzdu vypočítat
Výpočet není až tak složitý: k hrubé mzdě, 
která se ani letos nemění – tedy pokud vám váš 
zaměstnavatel nepřidal nebo naopak nesnížil 

mzdu – se připočte 35 % z její výše a tato částka 
se zaokrouhlí na stokoruny nahoru. tím jsme 
získali základ daně neboli již zmíněnou superhru
bou mzdu. Z ní vypočteme daň ve výši 15 %. Pak 
stačí od hrubé mzdy odečíst sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnance (12,5 % z hrubé mzdy) 
a daň poníženou o slevy na dani, případně ještě 
přičteme daňový bonus na dítě. 

mzdy rostou...
Výše hrubé mzdy nezáleží pouze na oboru 
a práci, kterou vykonáváte, ale také např. 
na stupni dosaženého vzdělání, pohlaví nebo re
gionu a místních podmínkách na pracovním trhu. 
a jaké číslo tedy zaměstnanec uvidí při pohledu 
na svou výplatní pásku? Podle statistického úřa
du bezmála 21 500 korun hrubého, tedy pokud 
je alespoň průměrný. Ve třetím čtvrtletí loňského 
roku totiž průměrná mzda dosáhla hranice 
21 470 korun a meziročně se zvýšila o bezmála 
1500 korun. to zní poměrně optimisticky. Ovšem 
ne každý na svém mzdovém výměru najde o již 
zmíněných téměř 15 stovek více, ne každý při 
pohledu na výši hrubé mzdy uvidí pěticiferné čís
lo začínající dvojkou nebo vyšší číslicí. Přes jedn
advacet tisíc korun, tj. průměrnou či vyšší mzdu, 
totiž pobírá zhruba třetina pracující veřejnosti.
díky robustním charakteristikám v podobě dobře 
placených profesí nebo statisícových platů 
některých jednotlivců se samotné číslo vyjadřu
jící průměrnou mzdu stává pouze orientačním. 
daleko vyšší vypovídací schopnost má medián, 
který není ovlivněn extrémními hodnotami. 
V případě mediánu jde o takovou úroveň mzdy, 
která dělí zaměstnance na dvě stejně početné 
skupiny: tj. polovina lidí bere více, než je medián 
a polovina méně. nikoho zřejmě nepřekvapí, 
že medián je zhruba o 3500 korun nižší než 
průměrná mzda, tedy několik stovek pod dvaceti 
tisíci korunami. V některých případech se vyplatí 
být průměrný.

lb

Počítačům běžně svěřujeme řadu cenných infor
mací, které přímo dokládají úspěch či neúspěch 
našeho podnikání. to vše jsme si zvykli brát 
jako naprostou samozřejmost. Bohužel většinou 
až v případě, že něco nefunguje, poznáváme, 
jak jsme zranitelní. Proto je třeba bezpečnosti 
informačních technologií ve firemní sféře věnovat 
patřičnou pozornost. Musíme si uvědomit, že 
na naše počítače a data v nich uložená číhá 
nejedno nebezpečí, ať už ze strany hackerů 
a počítačových virů, ale i ze strany naprosto běž
ných a s počítači na první pohled nesouvisejících 
záležitostí, jako je třeba výpadek proudu nebo 
přírodní katastrofa.

infikovat a zbohatnout
dnes se zaměříme na oblast počítačových virů. 
Zatímco dříve byly počítačové viry převážně 
výtvory mladých nevybouřených programátorů, 
kteří se chtěli předvést, dnes se jejich tvorbou 
zabývají profesionálové, kteří sledují jasný cíl: 
obohatit se na úkor uživatele infikovaného počíta
če. Vysloveně destrukčních účinků se u dnešních 
virů už většinou obávat nemusíte. Viry spíše, než 
by se snažily něco mazat, zůstávají raději tiše 
v koutku, moc na sebe neupozorňují a čekají 
na nějaká zajímavá data, která by šlo ukrást. to 
v tom lepším případě. Opravdu nebezpečné viry 
nenápadně odevzdají váš počítač do rukou vzdá
leného útočníka, což má často daleko fatálnější 
následky. Jedná se především o kompromitaci 
citlivých dat, neautorizované nákupy na internetu 
na cizí kreditní karty, nežádoucí převody peněz 
pomocí online bankovních aplikací, zneužití 
infikovaných počítačů k šíření spamu, nelegálního 
obsahu nebo jako základny pro útoky na třetí 
strany a podobně. 
Jednotlivé typy škodlivých kódů se dnes už 
v čistokrevné podobě takřka nevyskytují. V praxi 
se setkáváme spíše s jejich kombinacemi, kdy 
například emailový červ si s sebou nese zadní 
vrátka či keylogger. Podívejme se na na jednotlivé 

typy těch nejobvyklejších a nejvíce nebezpečných 
virů blíže.

Souborový virus – Škodlivý program šířící se 
prostřednictvím hostitelské aplikace, do které 
vkládá svůj kód. Při spuštění infikovaného pro
gramu dochází k infikování počítače a posléze 
k dalším aplikacím. rychlost šíření je závislá 
na četnosti předávání dat mezi uživateli. s čis
tokrevnými souborovými viry se v dnešní praxi 
už takřka nesetkáte. 

E-mailový červ – Co do četnosti výskytu 
dnes patří k  nejběžnějším. typicky se šíří pro
střednictvím tzv. infikovaného emailu, jehož 
text je formulován tak, aby uživatele přiměl 
ke spuštění přiloženého souboru – červa. Po
kud se tak stane, červ infikuje počítač, posbírá 
z jeho disku emailové adresy a rozešle na ně 
další infikované emaily. emailový červ se po
mocí internetu dokáže rozšířit po celém světě 
během několika hodin.
 
Síťový červ – Šíří se naprosto samostatně pří
mo po síti. K průniku do počítače využívá tzv. 
bezpečnostní díry operačního systému nebo 
aplikací. není tedy odkázán na „spolupráci“ 
uživatele. Vyznačuje se velmi vysokou rychlostí 
šíření, celý internet je schopen infikovat během 
několika desítek minut.

backdoor (zadní vrátka) – Škodlivý kód, který 
infikovaný počítač bez vědomí uživatele otevírá 
vzdálenému útočníkovi. ten ho pak může zneužít 
k šíření spamu, skladování a distribuci nelegál
ního obsahu, útokům na další počítače apod. 
Za dokonalejší nástupce backdoorů můžeme 
považovat škodlivé kódy označované jako bot, 
které dokáží z infikovaného počítače udělat 
takzvanou zombie. Celé sítě těchto naprosto 
ovládnutých počítačů připojených na internet 
jsou potom předmětem “komerčního využití“.
 
trojský kůň – Počítačový program, který vedle 
navenek deklarované činnosti, provádí skrytě ješ
tě jinou škodlivinu pro uživatele. někdy je najdete 
ve freewarových a sharewarových aplikacích 
dostupných ke stažení na internetu.
 
keylogger – speciální komponent, který skrytě 
monitoruje a zaznamenává veškeré stisknuté 
klávesy. Mohou tak být lehce prozrazena hesla 
(např. internetového bankovnictví). 
 
Spyware, adware, dialer – Programy, které se 
pohybují na tenké hranici mezi škodlivým kódem 
a relevantní aplikací. typicky se opět vyskytují 
u freeware aplikací nebo na webových stránkách. 
spyware sbírá a odesílá citlivá statistická data, 
adware zobrazuje reklamu a dialer přesměrovává 
vytáčené telefonní připojení na linky se zvýšeným 
tarifem. Zejména kvůli často sporné „legálnosti“ 
těchto aplikací je antivirové programy často nede
tekují. Při instalaci freewaru je tedy třeba pozorně 
číst licenční ujednání. stejně tak je třeba si dát 
pozor při brouzdání po zvláště některých (18+, 
warez...) internetových stránkách. Škodlivých 
virů, se kterými se v dnešním světě informačních 
technologií můžeme setkat, je opravdu hodně. 
se všemi musíme počítat a být připraveni se jim 
odpovídajícím způsobem bránit, k čemuž slouží 
antivirové programy. ale o nich až příště.
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Výše mzdy aneb 
superhrubých 15 % …
ROVNá Daň PRO VšEcHNy, ZaVEDENí SUPERHRUbé 
mZDy, maximáLNí Limity ODVODů SOciáLNíHO 
a ZDRaVOtNíHO POJištěNí. tO JSOU PRO 
ZaměStNaNcE ČEkaJícíHO kažDý měSíc Na VýPLatNí 
PáSkU bEZESPORU NEJPODStatNěJší ZměNy, ktERé 
PřiNESLa ScHVáLENá REFORma VEřEJNýcH FiNaNcí. 
VýRaZNě PROmLOUVaJí DO VýPOČtU mZDy a VýšE 
kONEČNé ciFRy V kOLONcE „ČiStá mZDa“. 

FiREmNí FiNaNcE

OSObNí FiNaNcE

Právě díky zavedení 
superhrubé mzdy  
se zvyšuje i základ  
pro výpočet daně 
a tedy i samotná  
výše zdanění

+/- Položka Způsob výpočtu

Hrubá mzda (HM)
součet veškerých položek připadající zaměstnanci za práci odvedenou 
v kalendářním měsíci, tj. základní mzda, příplatky, odměny, náhrady mzdy 
(dovolená, svátek) a další plnění.

+ Zdravotní pojištění (ZPF)
Ve výši 9 % z HM, které za vás odvádí zaměstnavatel – firma. Pojistné se 
zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

+ sociální pojištění (sPF)
Ve výši 26 % z HM, které za vás odvádí zaměstnavatel – firma. Pojistné se 
zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

 = superhrubá mzda tj. zdanitelná mzda = HM + ZPF + sPF


Vypočtená záloha  
na daň z příjmů

Zdanitelná mzda se zaokrouhlí směrem nahoru na stokoruny a vypočte zálo
ha na daň, která se poníží o slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě.

+ slevy na dani Jedna dvanáctina ročních slev na dani, které lze uplatňovat měsíčně.

+
daňové zvýhodnění, příp. 
daňový bonus na dítě

Jedna dvanáctina ročních hodnot

 sociální pojištění (sP) 8 % z HM, které platíte vy ze mzdy.

 Zdravotní pojištění (ZP)
4,5 % z HM, které platíte vy ze mzdy. Pojistné se zaokrouhlí na celé koruny 
směrem nahoru.

= čistá mzda HM  záloha na daň po slevách a zvýhodněních + bonus na dítě – ZP – sP

 srážky ze mzdy (jen ve výjimečných případech)

VýPOčet MZdy

Opravdu nebezpečné 
viry nenápadně 
odevzdají váš počítač 
do rukou vzdáleného 
útočníka, což má často 
velmi fatální následky...

SVět JE DNES POČítaČi 
a iNFORmaČNími tEcHNOLOgiEmi 
DOSLOVa PROšPikOVáN. 
PROStřEDNictVím POČítaČE 
kOmUNikUJEmE SE SVými ObcHODNími 
PaRtNERy, ObJEDNáVámE Na iNtERNEtU ZbOží  
Či SPRaVUJEmE SVOJE baNkOVNí úČty. VětšiNa FiREm  
má SVá kLíČOVá Data ULOžENa a ZPRacOVáVáNa  
V NěJakém iNFORmaČNím SyStémU. 

Počítač 
není trezor...

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



str. 44 str. 45březen 08

OSObNí FiNaNcE

Poslední šance 
zdanit příjmy 
společně

POměRNě NEDáVNO PřišLi ČEští 
ZákONODáRci S myšLENkOU, žE 
by mOHLy RODiNy S Dětmi POČítat 
DaňOVOU POViNNOSt ZE SPOLEČNéHO 
ZákLaDU DaNě a SNížit Si tak 
DaňOVOU POViNNOSt. V ROcE 2005 
byLa tatO myšLENka REaLiZOVáNa 
a imPLEmENtOVáNa DO ZákONa 
O DaNícH Z PříJmů V PODObě 
SPOLEČNéHO ZDaNěNí maNžELů. JEDNO 
Z UStaNOVENí ZákONa O StabiLiZaci 
VEřEJNýcH ROZPOČtů tUtO POměRNě 
VyUžíVaNOU mOžNOSt SNížENí 
DaňOVé POViNNOSti ZRUšiLO. DůVOD? 
ZaVEDENím ROVNé DaNě POZbýVá 
SPOLEČNé ZDaNěNí SmySL.

komu se vyplatí?
Letos se tak nabízí poslední možnost, kdy 
lze ještě společného zdanění manželů využít. 
Základní zákonnou podmínkou pro uplatnění 
společného zdanění je kromě instituce 
manželství vyživování alespoň jednoho dítěte 
žijícího s rodiči ve společné domácnosti. 
Obě podmínky musí být splněny nejpozději 
poslední den zdaňovacího období, za které 
je společné zdanění uplatňováno. Posledním 
možným dnem pro sňatek, stejně jako pro 
narození dítěte tak byl 31. prosinec 2007.
společné zdanění manželů je výhodné 
především pro rodiny s dětmi, v nichž má 
jeden z manželů vysoký příjem a ten druhý 
příjem o několik tisícovek nižší nebo dokonce 
žádný, tedy například i manželky, která je 
v domácnosti a stará se o dítě. Za vyživované 
dítě se přitom považuje nezletilé dítě nebo 
zletilé do dovršení věku 26 let, jestliže se 
soustavně připravuje na budoucí povolání.

kdy společné zdanění uplatnit nelze?
společné zdanění nemohou uplatnit druh 
s družkou nebo bývalí manželé a nelze je 
uplatnit za zdaňovací období, pokud alespoň 
jeden z manželů za toto období:

•  má povinnost stanovit minimální základ daně, 
• má stanovenou daň paušální částkou, 

•  rozděluje příjmy na spolupracující osoby 
nebo zdaňuje příjmy za více zdaňovacích 
období, 

•  má povinnost podat daňové přiznání při 
prohlášení nebo zrušení konkurzu. 

Jak na to?
Výpočet společného zdanění obou manželů 
je v podstatě jednoduchý. Při výpočtu 
daňové povinnosti se u společného 
zdanění vychází ze společného základu 
daně manželů, který je součtem všech 
příjmů obou manželů, tedy těch, které 
jsou předmětem daně z příjmu fyzických 
osob. společný základ daně je pak snížen 
o nezdanitelné části podle § 15 zákona 
o daních z příjmů, jako např. o úroky z úvěrů 
ze stavebního spoření či hypoték, příspěvky 

na penzijní připojištění či soukromé životní 
pojištění, dary, atd.). 
součet dílčích základů daně obou manželů 
snížený o součet nezdanitelných částek 
obou manželů pak představuje společný 
základ daně. Pokud manželé splňují veškeré 
podmínky pro uplatnění společného zdanění, 
podává každý z nich vlastní přiznání k dani 
včetně Přílohy č. 5 („Výpočet společného 
základu daně manželů“). Každý z manželů 
v něm uvede polovinu společného základu 
daně a vypočítá z něj svou daňovou 
povinnost, kterou si pak každý z manželů 
ještě sníží o příslušné slevy na dani. daňová 
přiznání obou manželů je nutno podat 
ve stejné lhůtě. tím se rozumí termín do 31. 
března nebo v případě pomoci daňového 
poradce či advokáta do 30. června.
Při společném zdanění manželů vzniká 
často situace, že jeden z manželů má 
v důsledku placení záloh na daň přeplatek 
a druhý nedoplatek. V takovém případě ten 
z manželů, který dosáhl přeplatku požádá 
současně s podáním daňového přiznání 
o převedení části vratitelného přeplatku, 
na osobní účet druhého z manželů. Přeplatek 
je tak použit na úhradu nedoplatku na dani 
druhého manžela. žádost o převedení 
přeplatku je součástí daňového přiznání.

lb

Úrokové sazby jsou jedním z hlavních nástro
jů centrální banky, kterým může ovlivnit svoji 
měnovou politiku a tedy i celé dění v ekono
mice. Před každým zasedáním bankovní rady 
proto můžeme sledovat velké očekávání trhu, 
jakým směrem se sazby pohnou. důvody 
pro změnu výše úrokových sazeb mohou 
být různé. nejčastěji je to inflace, kurz měny, 
vývoj sazeb evropské centrální banky nebo 
kombinace všech faktorů.
Hlavním měnovým nástrojem je tzv. dvoutý
denní repo sazba, pomocí které čnB jako 
měnová autorita ovlivňuje množství peněz 
v ekonomice. Centrální banka stahuje měnu 
z oběhu prodejem cenných papírů ostatním 
komerčním bankám, anebo ji naopak do obě
hu uvolňuje nákupem stejných cenných 
papírů. Základní doba těchto operací je 14 
dní, odtud název dvoutýdenní repo sazba. 
a právě vyhlášená úroková sazba slouží jako 
maximální limitní sazba, za kterou mohou být 
banky při repo operacích uspokojovány. 
Měnověpolitická opatření centrální banky, 
jako je právě zvýšení či snížení repo sazby, 
mají vliv nejen na množství peněz v oběhu, 
ale ovlivňují i devizový kurz a napomáhají 
udržet inflaci. Zatímco na kurz měny mají 
změny sazeb okamžitý dopad, inflaci ovlivní 
až s jistým zpožděním. Proto Bankovní rada 
čnB při svých rozhodnutích zohledňuje nejen 
současný stav ekonomiky, ale především její 
očekávaný vývoj v dalších měsících. 

Dražší úvěry, výhodnější vklady
Zvyšování klíčových sazeb centrální bankou 
má vliv na sazby úvěrových a vkladových 
produktů, a to jak bankovních, tak 
i mezibankovních. Podnikům rostoucí sazby 
přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, 
domácnostem, resp. rodinám žádajícím 
o půjčky na bydlení rostou sazby z hypoték 
či překlenovacích úvěrů ze stavebního 
spoření. Vyšší úroky nevyhovují ani státu, 
který je významným dlužníkem. růst 
sazeb naopak nahrává střadatelům, jelikož 
zvýšení sazeb ovlivňuje úročení vkladových  
produktů. Jak se změna sazeb projeví 
v úročení, to záleží především na reakci 
komerčních bank. 
Jak se projevilo několikeré zvýšení úro
kových sazeb v praxi? Komerční banky 
v rámci boje o zákazníka nesledují pouze 
výši centrálních sazeb, ale bedlivě hlídají 
i konkurenci. Přesto jsme v posledních mě
sících mohli vidět úpravu sazebníků, resp. 
úročení jak vkladových, tak i úvěrových 
produktů. růst úroků mluví pro posilování 
naší měny, což přivítají zejména spotřebitelé. 
silná koruna totiž zlevňuje dovážené zboží, 
dovolené v zahraničí a zmírňuje zdražování 
pohonných hmot. naopak radost z posilující 
koruny nemají exportéři. Vyvážené zboží 
se totiž na mezinárodních trzích prodražuje 
a snižuje tak jeho konkurenceschopnost.

lb

OSObNí FiNaNcE

ČESká NáRODNí baNka  VLONi ČtyřikRát ROZHODLa 
PřENaStaVit DOSaVaDNí měNOVOU POLitikU a ZVýšit 
kLíČOVé úROkOVé SaZby. kE StEJNémU kROkU SE 
ODHODLaLa i LEtOS ZaČátkEm úNORa a ZákLaDNí 
DVOUtýDENNí REPO SaZbU POSUNULa Na 3,75 %. PřitOm 
aNi NE PřED třEmi LEty, V POLOViNě ROkU 2005, SE StEJNá 
SaZba POHybOVaLa Na SVém HiStORickém miNimU 1,75 %. 
Jak OVLiVňUJE POHyb SaZEb ČESkOU EkONOmikU a cO tO 
ZNamENá PRO DOmácNOSti a FiRmy?

úrokové  
sazby  
v pohybu
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tiP Na kNiHU:  VEDENí LiDí,  týmů a FiREm
Chcete dát přednost strategickým úvahám před operativními 

starostmi? Udělat si 
pořádek v  manažerských poučkách a teoriích? Vést s nadhledem firmu nebo lidi? Přečtěte si tuto knihu. Průvodcem po světě podnikání je v ní zdravý rozum, hlavním nástrojem názornost. Klíčové pojmy a důležité souvislosti jsou vyloženy formou atlasu.  ten věnuje velkou pozornost zavádění změn a řízení vývoje firemního organismu a nastiňuje cestu, jak dosáhnout změn tak, aby nezpůsobily více škody než užitku. 

tiP měSícE:
úvěr na obchodování  
s cennými papíry
Princip tohoto úvěru: klient část své 

investice do akcií financuje z peněz půj

čených od Fio, družstevní záložny a ručí 

za ně nakoupenými akciemi. Po prodeji 

cenných papírů splatí úvěr včetně úroku 

a ponechá si výnos. Vedle znásobení 

výnosnosti vlastních prostředků umožní 

úvěr nižší poplatky za obchodování 

ve větších objemech. Úvěr lze čerpat jen 

na vybrané nejlikvidnější akcie obcho

dované v prestižním segmentu sPad 

na Burze cenných papírů Praha. Pokud 

u nakoupených akcií klesají kurzy, násobí 

se využitím úvěru klientova ztráta. Záložna 

však zajistí odprodej zastavených 

akcií dříve, než jejich hodnota kles

ne pod vypůjčenou částku.

tiP Na FiRmU:  
FiNaNČNí SkUPiNa FiO

Finanční skupina Fio byla nejdříve zamě

řena na obchodování s cennými papíry 

na vlastní účet. Postupně se stalo její 

hlavní činností zprostředkování obchodů 

s cennými papíry, pak přibily služby Fio, 

družstevní záložny. V r. 2004 se Fio, bur

zovní společnost, a.s. stala prvním čes

kým obchodníkem s členstvím na největší 

burze v kontinentální evropě  Xetra. 

V roce 2006 proběhla koupě 100% 

podílu akcií organizátora mimoburzovního 

trhu s cennými papíry rMsystéM, a.s. 

Finanční skupina Fio chce požádat 

čnB o bankovní licenci, a stát se  

tak plnohodnotnou bankou. 

Společné zdanění 
manželů je výhodné 
hlavně pro rodiny s dět-
mi, v nichž má jeden 
z manželů vysoký pří-
jem a ten druhý výraz-
ně nižší nebo žádný
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PRáVO a DaNě

PRáVO a DaNě

ke změně ho vedou zejména tyto  
důvody:
a)  změna odpovědnosti podnikatele vůči 

věřitelům celým svým majetkem na od
povědnost pouze majetkem společnosti, 
tzn. přenesení podnikatelských rizik ze 
své osoby na společnost;

b)  změna podnikatelské image vůči obchod
ním partnerům;

c)  možnost efektivnějšího jednání jménem 
společnosti (více jednatelů);

d)  lepší postavení v rámci veřejných zaká
zek;

e)  efektivnější rozdělení pravomocí na ve
doucí zaměstnance (obchodní, finanční, 
marketingové ředitele atd.);

f) daňové důvody.
 
ZPůSOby tRaNSFORmacE
1. Založení společnosti peněžitými vkla-
dy a postupné převedení aktivit a majet-
ku společnosti na novou společnost 
Jedná se o nejčastější formu přeměny sta
tutu podnikatele z fyzické osoby na právnic
kou. tou právnickou osobou bývá zejména 
společnost s ručením omezeným.
společnost s ručením omezeným může za
ložit jedna i více fyzických osob. Jednatelem 
(statutárním orgánem) může být zakladatel 
společnosti, ale i jakákoliv jiná osoba splňu
jící zákonné předpoklady (18 let, bezúhon
nost, způsobilost k právním úkonům).
Vznik společnosti probíhá v několika krocích 
a)  Založení společnosti – sepsáním spo

lečenské smlouvy (zakladatelské listiny 
u jediného zakladatele) ve formě no

tářského zápisu o založení společnosti 
s ručením omezeným (cena se pohybuje 
od 4000 Kč podle výše základního kapi
tálu). společenská smlouva by měla být 
sepsána nejlépe advokáty, kteří by kromě 
zákonem stanovených náležitostí měli 
nastavit i případné dědění obchodního 
podílu či naopak vyloučení dědiců z účas
ti na společnosti při úmrtí společníka, 

nastavení hlasovacích práv a dělení zisku, 
jednatelská oprávnění atd.

b)  Vyřízení živnostenských listů na živnos
tenském úřadu (cca 10 dní od podání 
žádosti a 1000 Kč za každý živnostenský 
list). 

c)  Zřízení účtu u banky za účelem splacení 
základního kapitálu (min. 200 000 Kč), 
který je nutné splatit ve výši alespoň 30 % 
u každého vkladu, minimálně ve výši 
100 000 Kč před podáním návrhu na zá
pis společnosti do obchodního rejstříku 

– splacena musí být celá výše, pokud je 
zakladatelem jediná osoba. 

d)  Zajištění výpisu z rejstříku trestů jednatele 
společnosti (cca 50 Kč).

e)  Ověření podpisu na čestném prohlášení 
jednatele a podpisovém vzoru (jeden 
podpis cca 40 Kč).

f)  Zajištění sídla společnosti ve formě výpisu 
z katastru nemovitostí vlastníka objektu, 
v němž bude sídlo společnosti, a součas
ně souhlasu vlastníka s umístěním sídla 
nebo nájemní či podnájemní smlouvy. 

g)  Podání návrhu na zápis společnosti 
do obchodního rejstříku na předepsaném 
formuláři se všemi přílohami (poplatek 
5000 Kč).

h)  Zápis společnosti do obchodní rejstříku 
soudem (Krajským nebo Městským sou
dem) – do 10 dnů.

i)  Přihlášení společnosti na finanční úřad.
V mezidobí od založení společnosti do jejího 
vzniku jednají jménem společnosti zakla
datelé (ovšem jen ve věcech směřujících 
ke vzniku společnosti) a valná hromada či 
jednatelé společnosti jsou povinni po vzniku 
společnosti tato jednání schválit. 
Po založení společnosti dochází pak k uza
vření obchodních vztahů stávajících nebo 
nových s novou společností. Je tedy nutný 
souhlas obchodních partnerů s tímto pře
vodem obchodních vztahů. Jsou ukončeny 
pracovní vztahy mezi zaměstnanci a uza
vřeny nové pracovněprávní smlouvy mezi 

Chci radikální změnu. 
Proč?

PODNikatEL JakO FyZická OSOba – žiVNOStNík 
SE PRáVě ROZHODL k tRaNSFORmaci SVéHO 
PODNikáNí DO SPOLEČNOSti. PROČ NaJEDNOU 
ta RaDikáLNí ZměNa? cO HO k tOmU VEDE 
NEJČaStěJi? 

Přeměna 
živnostníka 
na s. r. o. V praxi se často 

setkáváme se skutečností, 
že řada subjektů podniká 
na živnostenský list, 
a to se všemi riziky s tím 
spojenými. Základním 
rizikem takového 
podnikání je odpovědnost 
podnikatele celým svým 
majetkem. Proto v určitém 
období se podnikatel – 
fyzická osoba (živnostník, 
„ičař“) rozhodne tato rizika 
snížit a transformovat své 
podnikání na společnost 
s ručením omezeným.

transformace může být 
dalším krokem k vývoji 
podnikatele – fyzické 
osoby, ale nese s se-
bou řadu formálních 
právních požadavků

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



str. 48 str. 49březen 08

těmito zaměstnanci a novou společností. 
stejně tak fyzická osoba své nemovitosti, 
movité věci, ochranné známky a ostatní 
majetkové hodnoty převede nebo pronajme 
nové společnosti. tento prodej musí být 
odpovídajícím způsobem právně zajištěn. 
Veškerý převod tohoto majetku bude podlé
hat daňovým povinnostem.
nevýhodou tohoto řešení je uzavírání vět
šího počtu smluv na převod všech složek 
podnikání fyzické osoby na novou společ
nost a dále ztráta historie podnikatelského 
subjektu a případné nové vytváření dobrého 
a známého jména, pokud společnost svým 
názvem nebo názvy svých výrobků případ
ně služeb není shodná s názvy dřívějšího 
podnikatele. 
Výhodou je rychlost řešení a mnohdy i da
ňová výhoda z pohledu rozložení daňového 
zatížení (postupné) oproti prodeji podniku 
dle bodu 3.
Bližší informace o zakládání společností lze 
najít na stránkách www.czechcompany.cz 
 
2. Založení společnosti vkladem  
podniku
další možností je založení společnosti dle 
předchozího textu, ovšem nikoliv peněžitým 
vkladem, ale tzv. vkladem podniku jakožto 
vkladem nepeněžitým. Postup založení je 
tedy v podstatě stejný, až na skutečnost, 
že základní kapitál se splácí formou vkladu 
podniku podnikatele fyzické osoby k rukám 
správce vkladu společnosti. 
Ve smyslu obchodního zákoníku je podni
kem soubor hmotných, jakož i osobních 
(zaměstnanci) a nehmotných složek pod
nikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 
majetkové hodnoty, které patří podnika
teli a slouží k provozování podniku, nebo 
vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu 
sloužit. tím se rozumí movité a nemovité 

věci, pohledávky, obchodní podíly, cenné 
papíry, ochranné známky, domény, know
how, dále pak obchodní, pracovněprávní 
a jiné vztahy, zaměstnanci atd. Podnik je 
věcí hromadnou. 
K tomu, aby mohl být vložen do základního 
kapitálu podnik, je nutné, aby podnik byl 
oceněn znalcem jmenovaným soudem. 
tento proces je dosti časově náročný oproti 
předchozí variantě.

3. Založení společnosti a následný  
prodej podniku
Založení společnosti většinou probíhá peně
žitými vklady tak, jak bylo uvedeno v první 
variantě a následně podnikatel převádí ze 
svého majetku celý podnik smlouvou o pro
deji podniku. nevýhodou je značné jedno
rázové daňové zatížení podnikatele fyzické 
osoby a rovněž časová náročnost celého 
procesu. Výhodou je zase převod všech 
složek jednou smlouvou i bez souhlasu 
obchodních partnerů.
Cena podniku je stanovena na základě 
údajů o souhrnu věcí, práv a závazků 
uvedených v účetní evidenci prodávaného 
podniku. Z výše uvedeného plyne, že trans
formace může být dalším krokem k dyna
mickému vývoji podnikatele fyzické osoby. 
nicméně tato změna s sebou nese řadu 
formálních právních požadavků a je nutné 
odpovídajícím způsobem celou přeměnu 
smluvně ošetřit a daňově zvážit. 

JUdr. Lukáš Jansa,

advokátní kanceláře Jansa,

Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.

Causa:

Jak se postupuje v případě, kdy se 
živnostník rozhodne ke kroku změnit 
formu svého podnikání na formu 
podnikání prostřednictvím společnosti?
nejprve je nutné si např. vyjasnit, jak 
rozsáhlá je podnikatelská činnost 
živnostníka, kolik má zaměstnanců, 
obchodních partnerů, jaké je struktura 
jeho obchodního majetku (nemovitosti, 
hmotné věci, pohledávky, závazky, 
ochranné známky atd.). dále je třeba 
zjistit, která forma transformace by byla 
vzhledem k představám a stávajícímu 
stavu podnikání živnostníka nejvýhodnější. 
následně je nutné posoudit, zda nový 
název společnosti nebude v konfliktu se 
starším stejným nebo podobným názvem, 
zda nedojde k zásahu do ochranné 
známky apod. stejně tak je potřeba si 
naplánovat výši základního kapitálu, 
možnost dědění obchodního podílu, 
způsob jednání za společnost, pokud 
bude mít společnost více jednatelů, 
a další důležité skutečnosti, které se 
váží k podnikání ve formě společnosti 
s ručením omezeným. Jestliže jsou 
k dispozici všechny podklady pro založení 
společnosti (plná moc k vyřízení všech 
úkonů spojených se založením, výpis 
z rejstříku trestů, čestné prohlášení), je 
určena forma transformace, pak už nic 
nebrání, aby byla společnost založena 
a učiněny další kroky k transformaci. 
tím se rozumí příprava všech smluvních 
dokumentů nutných k dokončení celého 
procesu změny formy podnikání. časová 
náročnost je pak závislá na všech shora 
uvedených skutečnostech a celý proces 
vyžaduje perfektní právní, daňovou, 
ekonomickou a marketingovou přípravu. 

jan

Zjistit, posoudit, 
pojmenovat, 
založit...

PRáVO a DaNě

Jednatelem (statutár-
ním orgánem) může 
být zakladatel společ-
nosti, ale i jakákoliv 
jiná osoba splňující 
zákonné předpoklady

PRáVO a DaNě

Jak využít  
mezinárodní  
daňové plánování  
v podnikání

VýRaZ „mEZiNáRODNí DaňOVé PLáNOVáNí“ ZaHRNUJE SOUbOR 
ČiNNOStí V ObLaSti NaStaVENí EkONOmickýcH PROcESů Za POmOci 
ZaPOJENí ZaHRaNiČNícH SPOLEČNOStí, ktERé VEDOU k LEgáLNímU 
SNížENí DaňOVéHO ZatížENí Při PODNikáNí. tO JE Na úVOD ZákLaDNí 
VySVětLUJící DEFiNicE, PROtOžE mEZi PODNikatELi JEště DNES PřEžíVá 
řaDa mýtů a NEPřESNOStí týkaJícícH SE POJmů JakO „DaňOVé 
PLáNOVáNí“ NEbO „DaňOVý RáJ“.

Součást života firem
V dnešním globalizovaném světě je pro
ces mezinárodního daňového plánování již 
běžnou součástí života středních a větších 
firem. Zakládání společností v zahraničí je 
naprosto legitimní, legální a českou legisla
tivou nijak neregulovanou činností. Založení 
společnosti v zahraničí českou fyzickou 
osobou nepodléhá ani žádné oznamovací 
povinnosti vůči českým úřadům. na dru
hé straně je ovšem třeba podotknout, že 
veškeré činnosti v této oblasti jsou vysoce 
odbornou a sofistikovanou činností a je 
třeba důrazně odlišit skutečné daňové plá
nování například od jednoduchých fakturač
ních podvodů spočívajících v účtování nikdy 
neuskutečněných služeb. 

které modely ano 
Jak se dá mezinárodní daňové plánování vy
užít?  typickými vhodnými podnikatelskými 
aktivitami pro využití zahraničních společ
ností pro účely daňového plánování jsou 
například obchodní činnosti, kdy podnikatel 
dováží či vyváží zboží, dále celé spektrum 

činností v oblasti využití nehmotného vlast
nictví (licence, autorská práva, ochranné 
známky), leasingové služby, které může po
skytovat zahraniční společnost, financování 
podnikatelské činnosti, kdy úročené půjčky 
či úvěry poskytuje zahraniční společnost. 

dalším velice často využívaným modelem 
daňového plánování jsou holdingové struk
tury, které umožňují podnikatelům distribuci 
podílů na zisku či dividend bez srážkové 
daně a taktéž umožňují velice silnou ochra
nu vlastnických práv podnikatelů.

Pozor na místo vedení společnosti
Pokud se český podnikatel rozhodne opti
malizovat svoje daňové zatížení založením 
zahraniční společnosti, musí mít na paměti, 
že v českých daňových zákonech vítězí 
obsah právních úkonů nad jejich formou, 
a to se týká i daňového sídla takto zřízené 
společnosti v zahraničí. 
české daňové předpisy stanoví, že pokud 
je kterákoliv zahraniční společnost řízená 
z české republiky, je její daňové sídlo u nás 
– a musí zdanit všechny své celosvětové 
příjmy v české republice. Řízení společnosti 
v podstatě znamená účast českých osob 
ve statutárních orgánech společnosti nebo 
její faktické operativní řízení, i když jsou 
ve statutárních orgánech kooptovány jiné 
osoby. Při aranžování struktury a nastavová
ní obchodních vztahů je tedy třeba mít tuto 
skutečnost na paměti.   

co je kde výhodné
V současné době se při mezinárodním plá
nování nejvíce využívají standardní evropské 
jurisdikce jako je nizozemsko, Velká Británie, 

V globalizovaném 
světě je proces mezi-
národního daňového 
plánování už běžnou 
součástí života střed-
ních a větších firem

arbitrážní soud čr, o.s., není stálým rozhod
čím soudem dle zákona č. 216/1994 sb. 
Za mylnou informaci uveřejněnou na tomto 
místě v minulém čísle se HK čr omlouvá. 
Jediným stálým rozhodčím soudem pro 
rozhodování obecných majetkových sporů 
v české republice je rozhodčí soud při 
Hospodářské komoře čr a agrární komoře 
čr. další informace o činnosti rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře čr a agrární 
komoře čr přineseme v příštím čísle.
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PRáVO a DaNě

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

karel Poch

V praxi daňového poradce se lze často 
setkat s případy, kdy rádoby metody me
zinárodního daňového plánování přinášejí 
daleko více škody než užitku. Kritické 
situace nastávají zejména v případě, kdy 
si sami podnikatelé bez předchozí konzul
tace s daňovým poradcem zakládají firmy 
v zahraničí, které následně využívají pro 
daňovou optimalizaci. Leckdy tato čin
nost nejenže nevypadá moc věrohodně, 
ale doslova nese stopy kriminálního činu, 

což samozřejmě ohrožuje podnikatele  
i jeho samotné podnikání.   
Legální daňová optimalizace spočívá 
především ve vytvoření sofistikované 
struktury, která je kdykoliv kontrolova
telná a obhajitelná příslušnými orgány 
státní správy. rozumná obhajitelnost 
modelu mezinárodního daňového pláno
vání by měla být cílem každé plánované 
struktury a každého podnikatele, který 
tuto strukturu využívá.

dánsko, Švýcarsko nebo Kypr. Všechny tyto 
země mají ve svém daňovém systému zakompo
novány určité výhody, jejichž znalostí a kombinací 
spolu se znalostí systémů klasických daňových 
rájů lze dosáhnout významných daňových úspor. 
například:
nizozemsko je sídlem mnoha holdingových 
společností. dánsko umožňuje významné 
úspory v oblasti licenčních poplatků a hol
dingů. Velká Británie je zemí zaslíbenou pro 
oblast daňového plánování ohledně obchodu, 
služeb a úrokových transakcí.
Kypr umožňuje se svojí unikátní sítí smluv 
o zamezení dvojího zdanění kombinaci všech 
výše uvedených výhod, která je umocněná 
sazbou daně z příjmu právnických osob 
ve výši pouhých 10 %. 

Jak zahraniční firmu založit a jak ji 
zdárně provozovat?
Pokud se podnikatel chce seriózně zabývat 
systémy daňového plánování, jednoznačně 
doporučujeme konzultovat problematiku 
celé transakce se specializovanou daňovou 
kanceláří, která má v oblasti mezinárodního 

dvojího zdanění zkušenosti. dnes pocho
pitelně není žádným problémem založit 
si svépomocí zahraniční firmu během pár 

hodin prostřednictvím internetu, ovšem 
bez předchozího naplánování celé daňové 
transakce se může stát, že místo kýžené 
úspory na daních se tato snaha promění 
v noční můru. Jednotlivé státy včetně české 
republiky se pochopitelně proti využívání 
metod mezinárodního daňového plánování 
snaží bránit. 
Jedná se o systémy různých srážkových daní 
nebo o vznik různých právních fikcí pouze 
pro daňové účely. Zprvu jednoduše vyhlíže
jící transakce se proto může značně daňově 
zkomplikovat. Jednoznačně tedy musíme 
pro jakoukoliv plánovanou transakci v oblasti 
mezinárodního daňového plánování doporučit 
využití služeb daňového poradce se znalostí 
mezinárodní daňové problematiky (o daňovém 
ráji více na str. 41 – pozn. red).

Karel Poch,

daňový poradce 

JaK tO VidíM JáNázor daňového 
speCialisty:

ObOR mEZiNáRODNíHO DaňOVéHO PLáNOVáNí VZkVétá. DůkaZEm JE i cELkOVý 
POČEt Již FUNgUJícícH SPOLEČNOStí V JEDNOtLiVýcH ZEmícH VE SROVNáNí 
S ROČNím PříRůStkEm, Jak VyPLýVá Z NáSLEDUJící tabULky.

POČEt SPOLEČNOStí

Země Počet nově založených 
společností za rok 2005 

celkový počet 
registrovaných společností 

Bahamy 6703 43 688 

Britské Panenské ostrovy 58 184 684 984 

Gibraltar * 3142 28 000 

Jersey 2861 31 162 

Kaymanské ostrovy cca 10 000 cca 78 000 

Kypr 14 494 137 659 

Madeira cca 200 cca 4200 

Malta 2341 27 500 

Ostrov Man 2677 30 847 

Panama 39 976 425 503 

samoa 4500 23 600 

seychely 7097 24 924 

turks a Caicos 1345 17 910 

* údaje jsou z roku 2004

Jednotlivé státy včet-
ně České republiky 
se pochopitelně proti 
využívání metod me-
zinárodního daňového 
plánování snaží bránit
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co si přejí  
spotřebitelé

ZákaZNíci NiJak NEtOUží VáZat SE SmLUVNě Na 
JEDNOHO POSkytOVatELE SLUžby, PřitOm bUDOU 
RáDi VyUžíVat VýHOD Z VěRNOStNícH PROgRamů. 
REkLamNí tRiky bEROU ČaStO S VELkOU REZERVOU, 
PřEStO Už SkORO POLOViNa LiDí Na NěJaký NaLEtěLa.

Důvěra především
Mají rádi milou a schopnou obsluhu, kterou potřebují asi nejvíce právě proto, 
aby jim vysvětlila podmínky smluv, které jsou často velmi málo srozumitelné. 
Vyplývá to z lednového průzkumu trhu s názvem Vodafone Zoom.
Firmy při lákání zákazníků často užívají nejrůznější reklamní triky. Většina 
z dotázaných (73 procent) je považuje za běžnou součást prodeje na na
šem trhu. 45 procent respondentů uvedlo, že už naletěli na „výhodné“ pod
mínky, aby nakonec zjistili, že tak dobré zase nejsou. Pokud jde o odvětví, 
v nichž se reklamních triků podle dotázaných využívá nejvíce, jednoznačně 
vede bankovnictví. to v souvislosti s triky uvedlo 86 % respondentů. druhou 
příčku s 65 % pozitivních odpovědí obsadili tuzemští mobilní operátoři 
a bronzové umístění s 54 % patří spotřebitelským soutěžím. Co udělají 
spotřebitelé, když zjistí, že reklamní nabídka není tak výhodná, jak se 
tváří? 62 % dotázaných uvedlo, že o danou službu ztratí zájem. dalších 
36 % nabídku nezatratí ihned a rozhodne se podle toho, jak „nevý
hodná“ je. Poslední skupinu tvoří lidé, kteří nabídku akceptují jakkoli 
je nevýhodná, protože je jim prostě trapné odmítnout. tuto zvláštní 
skupinu tvoří dvě procenta dotázaných.

Personál rozhoduje
Významnou měrou ovlivňuje zákazníky personál. Podnikatelé, kteří 
zaměstnávají milé a vědoucí lidi mají oproti těm ostatním velkou 
výhodu. Právě milý personál je totiž důvodem, proč se 88 % lidí rádo 
vrací do daného obchodu. a celých 77 % lidí si tvoří celkový názor 
na značku právě pod vlivem dojmu, který na ně udělali zaměstnanci 
dané firmy, s nimiž přišli do styku. Zasvěcený a vstřícný personál je 
totiž kupujícím více než zapotřebí. Více než polovina dotázaných  
(55 %) totiž uvedla, že pořádně nerozumí nabídkám a službám na tu
zemském trhu. nejméně srozumitelné připadají respondentům nabídky 
v bankovnictví, kde se v nich neorientuje 88 % dotázaných. V nabídce 
pojišťoven tápe 78 % respondentů a v informacích spojených se spo
třebitelskými úvěry se neorientuje 67 % dotázaných. 

Důvěra především
stejné pořadí lze vysledovat i při hodnocení složitosti a nesrozumitel
nosti smluv, které je třeba při koupi řady služeb i zboží uzavřít. Vede 
opět bankovnictví, kde smlouvy považuje za složité více než osmdesát 
procent respondentů. tři čtvrtiny lidí vidí stejný problém u pojistných 
smluv, dvě třetiny u spotřebitelských úvěrů a třetina u smluv, jimiž se 
upisujeme mobilním operátorům. třináct procent lidí tuto situaci řeší 
tak, že smlouvu před podpisem raději příliš pozorně nečte. dalších 
třicet procent pak neví zrovna jasně, co podepisuje.
několikaletý smluvní závazek vůbec nepatří mezi tuzemskými klienty 
a spotřebiteli k oblíbeným. tři čtvrtiny dotázaných se přiznaly, že mají 
při podpisu smlouvy strach, že přehlédnou nějakou podmínku, která 

jim v budoucnu zkomplikuje život. Polovina dotázaných už zažila, že je 
prodávající nutil k podpisu smlouvy, kterou si předtím nestihli pozorně 
prostudovat. Celých 44 % už se někdy uvázalo smlouvou na delší období 
a následně toho litovalo. 
dlouhodobé vztahy s poskytovateli služeb či prodejci zboží však rozhod
ně tuzemským spotřebitelům nevadí, právě naopak. Většina dotázaných 
(85 %) však postrádá na našem trhu zájem o budování dlouhodobých 
vztahů. Průzkumu se zúčastnily čtyři stovky respondentů mezi patnácti 
a 54 roky z české republiky. Pro společnost Vodafone jej zrealizovala 
firma data Collect.                      www.komora.cz
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Přesto by se od manželky populárního 
herce Miroslava donutila dalo očekávat, 
že seberealizaci v byznysu bude hledat 
někde blíž k show. Pravda, vůně kávy se 
zde propojuje s kulturními zážitky, jako jsou 
například výstavy.

Nadšení a velká voda
Jak tedy paní donutilová v roce 1999 do
spěla k nápadu provozovat kavárnu? „V té 
době jsem pracovala v hudebním vydava
telství jako Pr manager. se svými dvěma 
kolegyněmi jsme se rozhodly, že nastal čas 

na změnu. Vypalování Cd začalo poměrně 
dost snižovat prodeje. nějakou dobu jsme 
přemýšlely, co by nás bavilo.
Manžel tehdy náhodou procházel Platýzem 
a zjistil, že se tu uvolnil krásný a zajímavý 
prostor po galerii. Byla to pro nás s kole
gyněmi láska na první pohled. Představa 
umělecké kavárny byla na světě! Přihlásily 
jsme se do výběrového řízení a náš projekt 
byl vybrán,“ vzpomíná paní Zuzana na úplný 
začátek příběhu.
„naši velkou radost rychle vystřídaly starosti 
s přestavbou a s vyřizováním spousty po
volení. na jaře roku 2002 jsme náš cafébar 
otevřely.“
Co bylo, nebo je největším problémem 
a překážkou při zajišťování provozu podniku? 

HEREcké kOřENy 
miROSLaV DONUtiL 
PO PřícHODU 
Z bRNa Už NaPEVNO 
PřESaDiL DO PRaHy 
a DO NáRODNíHO 
DiVaDLa. NOVé UPLatNěNí 
PřiVEDLO JEHO 
maNžELkU Na myšLENkU 
PROVOZOVat kaVáRNU. 
VE cHVíLi, kDy NáHODOU 
ObJEViL kRáSNý PROStOR, 
byLO ROZHODNUtO. kDE 
JiNDE Si POVíDat O cHUti 
Na PROVOZOVáNí kaVáRNy, 
NEž PřímO Na PRacOVišti 
Naší HOStitELky ZUZaNy 
DONUtiLOVé. NaVíc JE 
V caFé – baRU PLatýZ 
OPRaVDU PříJEmNě. 
býVaLé VyUžití PROStORU 
(gaLERiE) PřiPOmíNaJí 
VELké SkLENěNé VýLOHy. 
PROSVětLENé míStO Však 
NEPOStRáDá iNtimitU. 
a útULNOSt JE JEDNím 
Z DůVODů, PROČ má 
tENtO PRažSký PODNik 
SVé StáLé NáVštěVNíky.

JméNO JakO ZNaČka
JméNO JakO ZNaČka

Zuzana Donutilová (49)

1990
příchod do Prahy – angažmá  
m. Donutila v Národním divadle

1999
objevení volného prostoru pro kavárnu

2002
otevření café-bar Platýz a první vernisáž

2003
první natáčení rozhlasového pořadu 
s hosty m. Donutila

„Jeden velký problém na sebe nedal oprav
du dlouho čekat. Když už k nám lidé začali 
nacházet cestu, přišly v srpnu roku 2002 
povodně. Voda sice naši kavárnu přímo ne
zasáhla, ale do centra přestalo jezdit metro 
i tramvaje, turisté opustili Prahu a my jsme 
najednou měli prázdno. Z těchto převážně 
finančních problémů jsme se potom další 
dva roky dostávali.“

Výstavy pro hosty
Jak vás podporuje manžel se slavným jmé
nem, čím vám v podnikání pomáhá? „Už to, 
že nás na toto místo upozornil, by stačilo. 
ale můj muž mi pomáhal hlavně v těch 
nejistých začátcích, kdy byl mým trpělivým 
věřitelem. to on přišel s nápadem na první 
výstavu, kterou jsme uspořádali ve spolu
práci s českou televizí. Byly to černobílé 
portréty slavných osobností od fotografa 
Jakuba Ludvíka.
Od té doby je pořádání výstav naší velkou 
radostí. Hostům tím zpříjemňujeme návštěvu 
naší kavárny. současně na vernisáže zveme 
i média, aby se o těchto výstavách dozvě
děli i lidé, kteří nás ještě neznají a možná 
se přijdou podívat. třeba na naši zatím 
poslední výstavu – Fotografie krásných žen 
českého filmu z let 1933 až 1945, kterou 
jsme uspořádali s Barrandovskými ateliéry.“
další úspěšnou akcí byla výstava obrazů 
Jana saudka. Jako na velmi vtipnou a je
dinečnou vzpomíná paní Zuzana na výsta
vu fotografií modelek sochaře emanuela 
Kodeta z počátku minulého století, kterou 
propůjčil jeho vnuk, malíř Kristian Kodet. 
„Kult ženské krásy byl v té době tak jiný...“

Vítězná sestava
i když se to zdá při hereckém vytížení Miro
slava donutila nemožné, najde si čas i pro 
účinkování v kavárně své manželky. „Obje
vuje se tady často. Buď si tu dává pracovní 
schůzky, nebo zajde jen tak na kávu. a někdy 
také jenom proto, abychom se ten den vůbec 
viděli,“ vyzrazuje paní Zuzana donutilová. 

„navíc pátým rokem, pravidelně každou třetí 
neděli v měsíci, natáčí v naší kavárně český 
rozhlas svůj pořad nedělní šálek kávy, kam 
si zve manžel hosty z hudební branže. Vybírá 
si umělce napříč různými žánry. Od operních 
pěvců přes Karla Gotta, anetu Langerovou, 
Karla Plíhala, Václava Hudečka až po mla
dičkou ewu Farnou. toto vysílání je veřejné 
a vstup volný.“
Známkou fungujícího restauračního zařízení 
také bývá neměnící se personál. Kolik je zde 
zaměstnanců a jak často se jejich složení 
mění? „Máme patnáct zaměstnanců a jejich 
složení se k naší velké radosti příliš často ne
mění. Pokud je personál stabilní, je to i naše 
dobrá vizitka. Myslím, že je pro hosta velmi 
příjemné a milé, když obsluha v kavárně ví, 
co má rád, zná jeho oblíbený stůl, druh kávy 
nebo značku vína.“
Kvalitní personál je jedna věc, ale také jsme 
se paní donutilové zeptali, jak často je ona 
sama takříkajíc přímo na place a kolik svého 
času podniku věnuje. Odpovědí, že do kavár
ny chodí každý den, nás až tak nepřekvapila. 
„sejdeme se s kolegyněmi většinou dopoled
ne a vyřídíme všechno, co je ten den třeba. 
Pokud si někdo u nás objedná večírek, křest 
knihy, desky nebo jinou oslavu, zůstáváme 
většinou až do konce akce.“

Patřičný interiér
Příjemnou a poklidnou atmosféru, jakou má 
kavárna mít, jsme vzpomněli už na začátku. 
ale vytvořit interiér s osobitým designem 
v místech bývalé a strohé galerie jistě chtělo 
invenci s jasným záměrem.
„design naší kavárny je velmi jednoduchý 
a střízlivý. nic okázalého. s každou výstavou 
se ale trošku mění. někdy je lehce prvo
republikový, jindy moderní. Hlavně jsme si 
s kolegyněmi přály, aby naše kavárna byla 
příjemná všem věkovým skupinám, od stu
dentů po seniory, a aby se tu nikdo necítil 
nepatřičně. současně se snažíme držet 
kvalitu a rozumné ceny. snad se nám to daří. 
Máme za ty roky spoustu stálých hostů, kteří 
se k nám vracejí, a to je moc milé.“
Váš syn si už vyzkoušel herectví i před 
kamerou. restauratér tedy z něho nebude? 
„asi ne. Přála bych si, aby dělal, co ho baví. 
a myslím, že herectví, které studuje druhým 
rokem na Pražské konzervatoři, je to, co by 
dělat chtěl. Bude to asi mnohem těžší cesta 
než být restauratérem nebo provozovatelem 
kavárny, ale snad tam nějaké geny po tátovi 
budou. Uvidíme.“

Jan Jiřík

„máme patnáct zaměstnanců a jejich složení 
se k naší velké radosti příliš často nemění.“

„byla to pro nás 
s kolegyněmi láska 
na první pohled. 
Představa umělecké 
kavárny byla na světě!“

kavárna 
nejednoho  
herce
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nadále platí, že postačí 1015 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), občas nějaký šanon – a tentokrát i láhve...  Hlavně však mějte chuť 
do cvičení. V každém čísle Komora.cz vám přinášíme tři cviky specializované na určitou oblast (v 01/08 
to byly cviky na posílení břišního svalstva, v 02/08 cviky na posílení paží), které můžete posléze kombi
novat podle vlastních představ.

ZDRaVí a RELax
StyL

Nápady a bankroty
nápad vznikl v padesátých letech v Japonsku, 
aby i městští obyvatelé měli přístup ke sněhu 
a lyžování. Plány se ve skutečnost proměnily 
až v roce 1993 otevřením první celoroční haly 
ski dome na předměstí tokia. V září 2002 
však musela být z finančních důvodů dočasně 
uzavřena, náklady 7 miliard Kč se nejen nevra
cely, ale s roční ztrátou 320 milionů korun se 
ještě zvyšovaly. Právě návratnost investice je 
nejtěžší disciplínou halového lyžování. 
australané mohli první lyžařskou halu vyzkou
šet ve městě adelaide. Bruslařskou ice arenu 
přestavěli v roce 1987 na sjezdovku, ale potkal 
ji stejný osud jako japonskou: v červnu 2005 byl 
vyhlášen bankrot. 

Nejlepší na světě
společnost skiresort service international 
vyhodnocuje již od sezóny 1998/9 nejlepší 
lyžařská centra na světě. Všímá si velikosti ob
lasti, kvality sjezdovek či informací pro turisty, 
ale i čistoty, restauračních zařízení a après ski 
vyžití. V loňské sezoně se v kategorii nejlepší 
lyžařská hala umístila na prvním místě snow
dome Bispingen v německu, otevřená v říjnu 
2006. největší a nejstarší hala stojí poblíž 
düsseldorfu – Jever skihalle neuss. na sklád
ce odpadu byla v roce 2001 postavena za 1,2 
miliardy korun. sníh si odtud můžete odvést 
domů, ceny začínají na 30 € za metr krych
lový. návštěvnost haly je obrovská (v roce 

2005 1,2 milionu návštěvníků) zejména díky 
poloze v rovinaté oblasti Porýní a faktu, že pro 
většinu obyvatel je to jediná lyžařská dovole
ná. rostoucí ceny energie a mezd však zisky 
brzdí. nejdelší sjezdovku (640 m) na světě 
najdete v alpinCenter v Bottropu. V severní 
části německa je lyžařských hal pět. 

Sníh v poušti
největší rozlohou se může pyšnit hala ski 
dubai ve spojených arabských emirátech ote
vřená v prosinci 2005, která nabízí sjezdovku 

ve visutém tubusu a zalomenou lanovku. du
bajská hala v nákupním komplexu Mall of the 
emirates je stavebním unikátem, rozdíl mezi 
vnitřní a vnější teplotou činí v zimě 30 a v létě 
přes 50 stupňů Celsia. Šejkové za středisko 
zaplatili 5,44 miliard korun ve snaze ještě více 
emiráty turisticky zatraktivnit a dopřát místním 
obyvatelům kontakt se sněhem. ti nejčas
těji chodí do snowplay zone, kde si mohou 
sníh osahat a koulovat se. V ceně skipasu je 
půjčovné výzbroje i oblečení, dvě hodiny vás 
vyjdou na 750 Kč, celý den na 1300 Kč. Lyžař
ští instruktoři a instruktorky většinou pocházejí 
z rakouska či z čech. 
Ve formě mostní konstrukce je i hala v Mosk
vě, největší v evropě. nejlevněji si zalyžujete 
v šanghajské hale north star indoor skiing, 
za 250 Kč na den vám půjčí i vybavení, ale 
„kopec“ připomíná spíše nakloněnou rovinu. 
Pro čechy je nejblíž vnitřní sjezdovka v měs
tečku Lužice (Lausitz) nedaleko drážďan. 
V hale snowtropolis je 130 m dlouhá sjezdov
ka až s 25% převýšením. 

bude i u nás? 
také u nás padlo několik návrhů na lyžařskou 
halu. Původní plán vybudovat ji na střížkovském 
vrchu v Ústí n. L. radní opustili poté, co švý
carský investor nesplnil bankovní záruky městu 
a obyvatelé čtvrti Klíše byli proti hale. Před půl 
rokem byla vytvořena architektonická studie 
„bez bližšího určení lokality za účelem prověření 

nejdříve se haly stavěly v místech, kde 
lidé neměli přístup na přírodní svah, 
nyní vznikají ve sportovních a wellness 
komplexech (německo) či nákupních 
centrech (Blízký Východ a Španělsko). 
Hala je ideální pro první seznámení se 
sněhem a zvládnutí lyžařských základů. 
Lyžaře zvyklé na dlouhé alpské stráně 
však haly nenadchnou, maximálně pro 
letní oprášení vybavení či předsezónní 
rozcvičku. sklon umělého svahu 
nebývá velký a ani sjezdovka nepatří 
mezi nejdelší, za minutu ji sjedete 
vykrouženými obloučky. najdete tu však 
i Urampy a freeridové úseky. V každé 
hale jsou zpravidla dvě až čtyři sjezdovky 
s průměrnou délkou 300 metrů. teplota 
se pohybuje mezi –2 až –7 ºC. Výhodou 
indoorového lyžování je celoroční provoz, 
stabilní podmínky a dlouhá otevírací 
doba (9 – 23 hodin). trendem se stává 
krátké lyžování jako relax po práci, čemuž 
odpovídá i variabilita vstupenek.

investičního záměru investora včetně základ
ních požadavků na technologii a energetickou 
náročnost,“ vysvětluje Jiří Beran, člen týmu 
stopro architects. Miloš Vajner, provozovatel 
Centra Babylon v Liberci míní, že hala by se 
měla stavět spíše v Praze, kde je zaručena 
návštěvnost. Při investici 400 milionů korun 
a denním vstupném 400 Kč by se návratnost 
měla pohybovat v horizontu deseti let. 

Kristina Šemberová

Zaktivujte tělo  
i mysl (iii.)

Předpokládám, že jste v kanceláři sám, 
můžete se tedy v klidu opřít o stůl a udělat 
něco pro svá manažerská záda: dlaně  
položte vedle klávesnice, zpevněte břišní 
svaly, snažte se je zatáhnout co nejvíc 
k páteři. a pak dělejte kliky – dvakrát deset! 

nepochybně si po předchozím cviku rádi 
sednete na židli – ale odpočívat se nebude: 
popadněte z minulé série osvědčené 
šanony a zvedejte je do výše monitoru 
vašeho počítače. dbejte na správné 
vzpřímení páteře, ramena tlačte vzad, 
soustřeďte se na pevné břicho. a pokuste 
se udělat tři série po deseti. 

Využijte něco ze svých zásob láhví – je 
to jedno s čím – ale rozhodně jsou lepší 
láhve umělohmotné. Budete je totiž držet 
v dlaních... Lokty mějte ve výši ramen 
a pohybujte láhvemi – činkami před sebe 
a nahoru. stačí dvě série po deseti. 

tŘi CViKy na ZLePŠení POstOJe

Libor Hrubý, Gym Manager, 
Balance Club Brumlovka

Už miNULE JSEm aPELOVaL – cViČit JEDNOU 
Za SEZóNU NEmá SmySL! abyStE SE NEmOHLi 
VymLOUVat Na cHRONický NEDOStatEk ČaSU 
a NEDOStUPNOSt POSiLOVNy, POkRaČUJEmE 
VE ZVEřEJňOVáNí cViků, ktERé Vám POmOHOU 
NaPř. ROZHýbat ZáDa, ZmíRNit akUtNí StRES 
PřED JEDNáNím, UVOLNit ZtUHLOU šíJi, 
ROZPROUDit ENERgii, ZVýšit kONcENtRaci atD. 

Lyžování  
bez větru,  
ale i bez  
adrenalinu

žáDNé mLHy, VítR 
a SNěžENí, DOStatEk 
SNěHU, PROVOZ PO 365 DNí 
V ROcE. tO NENí SEN, aLE 
LyžOVáNí V kRyté HaLE! 
a tO téměř PO cELém 
SVětě – NaJDEmE JE 
V EVROPě (NiZOZEmSkO, 
VELká bRitáNiE, bELgiE, 
šPaNěLSkO, NěmEckO, 
FiNSkO), V aSii (RUSkO, 
ČíNa, JaPONSkO, 
iNDONéSiE, maLaJSiE, 
tHaJSkO), V aFRicE (JaR), 
V aUStRáLii, V amERicE, 
Na NOVém ZéLaNDU 
i Na bLíZkém VýcHODě 
(SPOJENé aRabSké 
EmiRáty). JE JicH téměř 
ČtyřicEt! 

Dubajská hala je 
stavebním unikátem, 
rozdíl mezi vnitřní 
a vnější teplotou činí 
v zimě 30 a v létě přes 
50 stupňů celsia...

ekologové vidí v halovém lyžování 
alternativu k venkovním sjezdům, kdy 
vzhledem ke klimatickým změnám 
na mnoha místech vůbec sníh nenapadne, 
nebo se musí uměle dosněžovat, což je 
finančně náročné. energetická spotřeba 
haly prý není větší než u běžného 
venkovního koupaliště. sníh se vyrábí 
technicky, nebo se dováží z jiného místa, 
bývá těžší a hrubší. První halu s pravým 
sněhem otevřeli v roce 1992 v britském 
telfordu. V současné době se haly staví 
v Pekingu a nedaleko Petrohradu, kde 
se počítá i se skokanským můstkem, 
a v Las Vegas. Ve spojených státech haly 
zatím úspěchy neslaví, mimo jiné proto, 
že v případě zranění musí majitelé platit 
vysoké odškodné.

V Usa se nestaVí

sPíŠe ZáBaVa  
než sPOrt
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Podnikání 
s hlavou 
v oblacích

PROStOR PRO úSPěcH
PROStOR PRO úSPěcH

Záchrana v second handu
Markéta Bradová, absolventka pražského gym
názia, v sobě už od školních let chovala touhu 
podnikat. nápad přišel ve Švýcarsku, kde 
studovala poslední dva roky střední školy. „Byd
lela jsem v internátu v oblasti blízko Curychu, 
na hoře nad jezerem. nad ním létaly balony 
a mě to hrozně nadchlo. Po návratu domů jsem 
si zjišťovala podmínky na zdejším trhu a přišla 
jsem na to, že v balonování je tu poměrně dost 
velká díra,“ vypráví mladá podnikatelka, která 
si nechtěla situaci usnadnit finanční podporou 
od rodičů, ale naopak – chtěla se stát samo
statnou. Což byl také jeden z důvodů, proč si 
založila posléze vlastní firmu. a stala se zřejmě 
první podnikatelkou v rodině...
Po maturitě si dala od školy rok prázdnin 
a začala shánět finance na koupi prvního ba
lonu. na nový, vyrobený na zakázku, neměla. 
„Ze soukromých zdrojů jsem získala půjčku 
450 tisíc korun, jež tvořily základní jmění firmy 
Bohemia Balon. Za 150–200 tisíc jsem si 

koupila balon z druhé ruky.“ Markéta přiznává, 
že dnes už je situace podstatně příjemnější 
a jedním dechem dodává, že sehnat finance 
nebylo zdaleka tak obtížné, jako získat veškerá 
povolení potřebná pro provoz firmy. „Je to tolik 
papírování, jako bychom byli aerolinie.“

Práce versus studium
Firma, založená roku 2005, letos začíná čtvrtou 
sezonu. Komplikací tohoto podnikání je, kromě 
rostoucí konkurence, hlavně jeho sezonnost 

– balonování lze provozovat pouze od dubna 
do října a jen při ideálních podmínkách. Markétě 
Bradové to ovšem nevadí, naopak. Jelikož 
začala studovat v anglii obor Human sciences 
(v současné době ale musela školu na rok pře
rušit kvůli vážným zdravotním problémům) a její 
akademický rok se neskládá ze dvou, nýbrž ze 
tří trimestrů, sezonnost jí vyhovuje. „Balonování 
mě nadchlo, není to pro mne jenom práce, ale 
i koníček. Vytvořila jsem si kolem sebe partu 
kompetentních lidí a jezdíme po různých fiestách 
jak v čechách, tak i v zahraničí.“ 

Létající auto a terorismus
Za tři roky fungování firmy rozšířila Markéta 
Bradová svoji stáj o nový balon, ke které
mu letos přibude další – pětimístný. Výroba 
balonu je přitom nákladná, stojí mezi milionem 
a milionem a půl, což se liší podle jednotlivých 
zakázek. Firma vyrábějící balony dává termín 
12–14 týdnů, při nedostatku zakázek to trvá 
mnohem kratší dobu.

aby mohl balon na při-
bližně hodinový let 
vzlétnout, musí být  
příznivý vítr – bez  ná-
razů – dobrá viditelnost 
a nesmějí být srážky....

Balon vydrží kolem 500 hodin letu, za rok se 
s ním nalétá maximálně 120 letových hodin 
(obecně může vzlétnou z plochy 3x50 m, mezi 
oblíbená místa patří vzlet z Konopiště, Karlštej
na, z pražské Kampy, Císařské louky...).
stejně jako u auta je i u balonu potřeba 
každoroční technická prohlídka. Látka, z níž 
je obal vyroben, je zatěžována silou několika 
kilogramů speciálním přístrojem, který se snaží 
látku roztrhnout. Pokud se mu to nepodaří, je 
vyhráno – obal prošel technickou zkouškou. 
Podobnost s auty značí i ze zákona daná nut
nost povinného ručení, které stojí 30 tisíc roč
ně a zahrnuje i pojištění osob v koši. „Máme 
stejné sazby jako aerolinie, jsme tedy rovněž 

pojištěni proti terorismu, proti únosu letadla. 
dovedu si ale jen obtížně představit, že by 
někdo unesl balon a jím terorizoval obyvatele 
Prahy. Když jsem začínala, stálo povinné ruče
ní šest tisíc, ale jak se změnily zákony, spadli 
jsme pod velké firmy. Škoda, kterou bychom 
s balonem mohli způsobit, je pojištěna na 58 
milionů korun, což je s balonem nereálné,“ 
směje se Markéta Bradová.
Začínala s jedním pilotem, pak získal pilotní 
průkaz její přítel a v současnosti je v zácviku 
pilot třetí. Šéfpilot Luděk Křížek, se kterým 
Markéta Bradová firmu zakládala, má nalétáno 
před 900 hodin, což je v této branži hodně.
ač se Markéta Bradová věnuje v současné 
době balonování jen rekreačně, teorii ovládá. 
„Chodila jsem s přítelem na přednášky, když 
si dělal „piloťák“, takže znám fyzikální základy 
létání i technické parametry balonů. Je to 
důležité pro samotné řízení firmy, organizaci 
letů, spolupráci s piloty i objednávání nového 
balonu“ , vysvětluje.
Firemní tým v současnosti sestává z pěti stá
lých pracovníků, občas se najímají brigádníci 
na řízení doprovodného vozidla, které musí 
vždy jet pod balonem. 

V pravou chvíli...
Cena jedné letenky je zdánlivě vysoká – 5,5 tisíc 
korun. „největší náklady jsou odpisy na balon. 
druhá nákladná věc je auto. Máme čtyřkolku, 
která musí pojmout všechny zákazníky, pilota 
a posádku.“ Pro let nad středem Prahy si při
platíte navíc tři tisíce na osobu. Firma totiž platí 
startovné, musí získat povolení od letiště v praž
ské ruzyni. další nevyzpytatelnou neznámou 
je počasí. „Vítr nesmí být ani moc mírný, aby se 
Praha dala přeletět, ale nesmí být ani moc silný, 
aby se vůbec dalo letět. také jeho směr musí 
vyhovovat. aby mohl balon na svůj přibližně 
hodinový let vzlétnout, musí být vítr do 5 metrů 
za sekundu, dobrá viditelnost, žádné srážky, 
žádné nárazy větru. to ne vždy jde, navíc 
ani meteorologické předpovědi často nejsou 
přesné, takže se může termín letu i několikrát 
zrušit. Jde to tedy asi jen deset dní v roce,“ 
vypočítává majitelka podmínky letu. Právě proto 
má letenka platnost dva roky. Markéta Bradová 
přesto říká, že negativní ohlas neměli ani jeden. 
„samozřejmě, že když se musí kvůli počasí 
termín třeba třikrát odvolat, jsou zákazníci plni 
pochyb, protože za letenku dali spoustu peněz. 
Po příletu ale rovnou koupí další letenky sobě 
nebo svým přátelům. nejvíce zákazníků máme 
na doporučení těch, kteří s námi letěli.“ 

Čtyři balóny a dost
První rok byl tradičně ztrátový, v roce 2006 
měla firma obrat přes dva miliony, v roce 2007 
dva miliony korun. „Letos bych si představo
vala tak tři miliony,“ dodává mladá nadšená 
podnikatelka, které by ke zvýšení obratu měl 
dopomoci i už zmíněný nový balon. navíc by 
do balonu mělo podle plánů Markéty nastu
povat i více zahraničních turistů. Zatím tvoří 
klientelu firmy Bohemia Balon pestrá škála 
lidí z tuzemska. „Jsou to bohatí lidé, kteří si 
pronajmou celý balón a letí několikrát na různá 
místa. Pak máme zákazníky, kteří mají do
mečky v okolí Prahy, a koupí letenky pro celou 
rodinu. Máme ale i klienty starší generace, 
kteří si chtějí splnit celoživotní sen,“ vysvětluje 
Markéta Bradová. do budoucna by si Markéta 
Bradová přála vlastnit čtyři balony, víc ne. 
„Když máte 20 balonů a 10 pilotů, navzájem 
se mezi sebou neznají. My si zakládáme 
na tom, že jsme rodinný podnik s přátelským 
přístupem, což si chválí především naši zákaz
níci,“ říká mlaďounká majitelka firmy.

Šárka Vlasáková

mNOHým Z NáS  
baLON PřiPaDaL  
JEště PřED PáR LEty  
JakO FUtURiStický  
VýtVOR JULESE VERNa,  
DO ktERéHO NERaDNO  
VSEDNOUt...  DNES Už  
JE OVšEm JiNak.  
LiDé SE PřEStáVaJí bát  
– a ČáStEČNě Za tO můžE 
i JEDNaDVacEtiLEtá  
maRkéta bRaDOVá SE  
SVOJí FiRmOU bOHEmia 
baLON.

Balon je nejstarším lidským úspěšným 
pokusem o pokoření zemské přitažlivosti. 
První balon byl stvořen ve Francii za doby 
vlády krále Ludvíka XVi. Bratři Montgolfiero
vé si v osmdesátých letech 18. století všimli 
popela vznášejícího se nad hořícím ohněm 
a na tomto principu vytvořili balon, tzv. 
Montgolfiéru. nejdříve se v něm proletěla 
zvířata – ovce, kohout a kachna. První 
člověk vystoupal do výšin před zraky dvora 
Ludvíka XVi. 21. listopadu roku 1783. Král 
následně vydal oficiální dekret, aby prvními 
piloty byli odsouzení kriminálníci. Balony se 
užívaly hojně ve vojenství. V období Fran
couzské revoluce se používaly k pozorování 
postupu nepřátelských vojsk, za druhé 
světové války sloužily jako protiponorková 
stráž. Ludvík XVi. za svého kralování údajně 
vydal dekret o přidělení šlechtického titulu 
každému, kdo balonem poletí, za jeho od
vahu. tento dekret prý nebyl nikdy zrušen.

Od POPeLa  
dO VZdUCHU

Markéta Bradová podnikání v oblacích po 
naročném začátku nevzdala a chystá se 
zakoupit další balon.

„máme stejné sazby 
jako aerolinie, jsme 
tedy rovněž pojištěni 
proti terorismu i proti 
únosu letadla.“
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Umíme se tvářit počestně
snaha zvýšit přenosovou rychlost v P2P sítích 
znesnadnila vlastníkům práv označení pravých 
pachatelů. soubory se při použití protokolu 
Bittorrent dělí na malé kousky, které samostatně 
putují až k jejich žadateli. Údaje o těchto kouscích 
jsou shromážděny v malém souboru s příponou 
.torrent, které jsou volně umístěné na internetu. 
samy zdrojové soubory totiž neobsahují žádná 
nelegální data, jejich šíření se proto dá jen velmi 
těžce omezit. slabou stránkou však zůstávají tzv. 
trackery, které spravují distribuci jednotlivých díl
ků. nedisponují sice  pirátskými soubory, softwa
rová policie si je ale občas vybírá jako terč svých 
zátahů. Protokol Bittorrent naprogramoval Bram 
Cohen už v roce 2001, u nás začal být populární 
přibližně před třemi roky. Kromě rozdělení soubo
rů na menší části stojí torrenty i na solidaritě jejich 
uživatelů. na rozdíl od primitivnějších P2P pro

tokolů zde sdílíte, jakmile vlastníte alespoň jeden 
kousek. nemůžete tedy jen vysávat fungující ko
munitu, chtě nechtě se do další distribuce musíte 
zapojit. Oproti stále populární síti direct Connect 
však nemusíte hned na začátku disponovat 
určitým množstvím materiálu. Většina trackerů ani 
nehlídá poměr přijatých a odeslaných dat. tato 
volnost a jakási víra v solidaritu působí na uživa
tele příjemně a těm, co nestahují jako o závod, 
dopřává relativní pocit bezpečí. Přesto trackery 
zanikají, nebo se potýkají s velkými problémy.
na konci května 2006 vnikla policie do centra 
švédského trackeru the Pirate Bay, zabavila 
všechny počítače a zatkla tři osoby. ty byly ještě 
tentýž den propuštěny. stejně se ale konaly ve
řejné demonstrace proti nepřiměřenému zásahu 
policie, která od zadržených dokonce vyžadovala 
vzorky dna. Piráti na oplátku na pár dní přetížili 
internetové stránky švédské policie. V dnešní 
době sice thePirateBay.org funguje (počítače 
byly přesunuty do ruska, nizozemska a Belgie), 
čtyři čelní představitelé serveru ale právě čelí 
obžalobě pro porušování autorských práv.
na začátku roku byl zrušen tracker demonoid, 
který se specializoval hlavně na komiksy a hudbu. 

stále jich ale úspěšně funguje více než dost, přes 
torrenty lze stáhnout prakticky cokoliv aktuálního. 
Problémy se zákonem dnes vlastníci serverů 
řeší tak, že je přesunou do zemí s uvolněnější 
legislativou.

Zabíjí stahování hudbu?
nakonec ale nezáleží na tom, pro jaký protokol 
se rozhodnete. Jak ale vaše chování ovlivňuje 
vlastníky práv a prodeje legálních kopií? Hudební
ci většinou tvrdí, že stahovaní (dříve přepalování) 
ničí hudbu. ekonomické studie a články na toto 
téma se ale v mnohém rozcházejí. nejčastěji 
citovaný názor stahování neodsuzuje a nepova
žuje ho za kontraproduktivní. autoři této analýzy 
OberholzerGee a strumpf ji zveřejnili v únoru 

2007 v časopisu Journal of Political economy. 
sledovali prodej 700 vybraných hudebních Cd 
a zároveň monitorovali 1,75 milionů stažení přes 
P2P během 17 týdnů. Poté došli k závěru, že ne
legální stahování prakticky nijak nekoresponduje 
s prodejností hudby. OberholzerGee a strumpf 
argumentují tím, že písničky nelegálně získávají 
hlavně teenageři. ti se dají zařadit do skupiny 
„timerich, moneypoor“ (hodně času a málo 
peněz), takže by si Cd nekupovali, ani kdyby je 
nemohli sehnat na internetu. Ve své práci zavá
dějí OberholzerGee a strumpf i další skupinu 

stahovačů, tzv. „samplery“ (zkoušeče). nestahují 
si celé album, jen pár skladeb, podle kterých 
poznají, zdali se jim daná hudební skupina za
mlouvá. Když je tato ochutnávka zaujme, navštíví 
obchod a zakoupí originální Cd. existence P2P 
sítí tyto lidi vlastně motivuje k nákupu hudby. 

kapely nežijí jen z cD
Vydavatelství nad takovými výzkumy nejásají. 
stále obviňují piráty z mnohamilionových škod 
a ignorují blahodárný účinek sdílení hudebních 
souborů na internetu. americká asociace na
hrávacích společností (riaa) ale musela přiznat, 
že stahování je pouze jeden faktor, který vedle 
nových druhů zábavy snižuje výnosy z legitimního 
prodeje hudebních nosičů. Zastánci nelegálního 
šíření hudby po internetu poukazují na to, že 
prodej Cd vlastně není jedinou možnou obživou 
hudebních skupin. snadněji se šířící povědomí 

o kapelách může přilákat na koncerty početnější 
publikum. Ostatní produkty jako trička, nálepky 
a odznáčky si také těžko stáhnete přes P2P. 
některé skupiny ale už tento potenciál odha
lily, na podzim minulého roku téměř zadarmo 
distribuovali své poslední album britští radiohe
ad. Fanoušci si mohli vybrat, kolik za desku in 
rainbows v nechráněném formátu mp3 zaplatí. 
V případě radiohead ale mohlo jít pouze o snahu 
minimalizovat náklady spojené s výrobou, proto
že jim v té době chybělo vydavatelství. nicméně 
šlo i o dobrý reklamní tah.              Jan Švelch

tEcHNOmáNiE
tEcHNOmáNiE

Všichni jsme si rovni
dnes už existuje mnoho typů peertopeer 
(P2P) sítí, základní princip však zůstává pro 
všechny společný. Uživatelé kooperují na stej
né úrovni a nenajdete zde klasické servery. 
Jednotliví lidé komunikují pomocí aplikací, 
které spravují celou sít a umožňují vyhledávání 
a předávání dat. na konceptu není tedy samo 
o sobě nic nelegálního, ale právě absence 
centrální správy a tím způsobená decentrali
zace vybízí k šíření kradených písniček, filmů 
a softwaru. Zapojení velké skupiny uživatelů 
také rozšiřuje zásoby dat a zrychluje jejich 
posílání. také se nemusíte bát, že by zkolabo
val server a došlo k několikadennímu výpadku. 
V moderních protokolech P2P sítí ani nemusíte 
spoléhat, že váš kolega vlastní a předává 
opravdu ten chtěný film (nebo jiný materiál). 
Zároveň totiž přijímáte kousky od různých uži

vatelů, jejichž pravost se ověřuje např. pomocí 
kontrolních součtů.
Označení P2P se vžilo jako nálepka pro sítě po
skytující pirátská data. Celosvětově se tak prvně 
proslavil napster na sklonku devadesátých let. 

ten se specializoval na písně a právě kvůli nim byl 
i v roce 2001 zrušen. Zasloužila se o to i skupina 
Metallica, která zjistila, že jim ze studia unikly ho

tové nahrávky. ty se pak volně šířily mezi uživateli 
napsteru. Metalová legenda si toho všimla až 
v momentu, kdy některá americká rádia začala 
tyto písně pouštět do éteru. Záhy však podala 
žalobu, která v důsledku donutila napster přejít 
na placený systém, aby si vydělal na odškodnění 
pro hudební vydavatelství. Od té doby přestal 
fungovat jako klasický P2P.
dnes ale tento typ sítí slouží běžně i ke zcela 
legálním účelům. softwarové společnosti je vyu
žívají, aby odlehčili svým serverům. Blizzard takto 
dovoluje svým klientům aktualizovat verzi online 
hry World of Warcraft. server the Underdogs, 
který se specializuje na shromažďování starých, 
již neprodejných her, funguje z velké části na bázi 
torrentů. různé distribuce operačního systému 
Linux se také zadarmo nabízejí na torrentech. 
seattleské hudební vydavatelství sub Pop po
dobným způsobem zpřístupňuje klipy a písničky.

Problémy se zákonem 
dnes vlastníci serverů 
řeší tak, že je přesunou 
do zemí s uvolněnější 
legislativou

raPidsHare KOnčí?
Jednou z mála služeb, která více než úspěšně konkurovala P2P sítím v rychlosti i v pestrosti 
materiálu, byl donedávna německý rapidshare. na konci ledna 2008 se však server ocitl 
v krizi. německá organizace autorů a vydavatelů GeMa totiž uspěla v soudním sporu proti 
rapidsharu. soud rozhodl, že vlastníci serveru jsou odpovědni za obsah a musí bránit šíření 
nelegálního obsahu. správci německé internetové služby mají teď povinnost kontinuálně hlídat 
veškerá data, která jejich uživatelé na servery nahrávají. takový dozor je ale prakticky nemož
ný, proto se očekává, že rapidshare nesplní nároky, které na něj rozsudek uvalil. tím pádem 
by celá služba zanikla a dosavadní klienti by se zřejmě přesunuli na nějaký obdobný server. 
rozhodnutí však není definitivní a rapidsharu ještě zbývá možnost odvolat se.

Stahujeme, 
nesdílíme
StaHUJEmE PíSNiČky, FiLmy, POČítaČOVé HRy i SOFtwaRE. UžiVatELé  
PEER-tO-PEER Sítí baLaNcUJí Na HRaNě ZákONa a ČaStO Ji i PřEkRaČUJí. NOVé 
tEcHNOLOgiE tak VytVářEJí i LiDOVá mOUDRa. „StaHUJ, aLE NESDíLEJ, Nic SE ti Pak 
NEStaNE,“ PORaDí Vám PřátELé. VětšiNa Z NicH aLE StEJNě SPOLéHá Na tO, žE NěkDO 
JiNý StaHUJE (a SDíLí) Víc, tak PROČ by Si SOFtwaROVá POLiciE VšímaLa ZROVNa JEHO.

Vydavatelství obviňují 
piráty z mnohamilio-
nových škod a ignorují 
blahodárný účinek sdí-
lení hudebních souborů 
na internetu
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PaN úSPěšNý

Láska a úcta ke krajině
Jeremy Paxton vyrůstal na jihoanglickém ven
kově, díky čemuž získal lásku a úctu ke krajině. 
Začínal jako vydavatel několika více či méně 
úspěšných časopisů, které však záhy pro
dal. Potom se svými partnery budoval realitní 
kancelář. Po dvou letech ale své podíly v ní opět 
prodal a začal proměňovat ve skutečnost svůj 
sen: rozhodl se vybudovat útočiště pro lidi tou
žící po víkendovém odpočinku v hezkých mo
derních domech obklopených krásnou a čistou 
přírodou. dal si za cíl vybudovat chalupy pro ty 
nejnáročnější – a také nejsolventnější... 

Dostupná, ale nedotčená
aby měl projekt šanci na úspěch, musel Paxton 
najít mimořádně atraktivní lokalitu, která by však 
byla zároveň dobře dostupná z Londýna. to se 
mu povedlo. dvě hodiny cesty autem z hlavního 
města, v Gloucestershire, zakoupil 550 akrů 
země. ale ne obyčejné, celý tento pozemek 
je velká přírodní pozoruhodnost. Mezi loukami 
a lesy protéká řeka temže, jejíž meandry tvoří  
z oblasti jakýsi vodní svět plný jezírek a lagun. 
Celé místo je přírodní památkou evropského 
významu. žije zde mnoho vzácných živočichů, 
především ptáků a Paxton zdejší faunu ještě 
podpořil tím, že dovezl například bobry a vydry. 
toto krásné prostředí se stalo základnou pro 
Lower Mill estate – ráje pro milovníky přírody 
a kvalitního bydlení.

Ekologicky a citlivě
Paxton zde tedy začal stavět, což ovšem po
chopitelně neznamenalo, že by areál splund
rovaly bagry a buldozery. Paxton se snažil 

ke stavbě přistoupit maximálně ekologicky 
a citlivě. Chtěl skloubit přírodní krásy s moderní 
architekturou v jeden funkční celek. na místě 
tedy nevyrostla prostorná stavení a velkolepé 
farmy, takové, jaké známe z tradičních idylic
kých vesnic, nýbrž malé modernistické domky. 
architektonická řešení i design jsou různorodé, 

neboť Paxton ke spolupráci přizval téměř pade
sátku nejen renomovaných, ale i mladých a ta
lentovaných architektů s odlišnými představami 
a vkusem. neobvyklé jsou i použité materiály. 
to je zcela v duchu Paxtonova konceptu, podle 
kterého se má biologická diverzita doplňovat 
s unikátností jednotlivých staveb. Výsledkem 
je výtečné místo pro víkendovou relaxaci. 

Všechny chalupy jsou velmi exkluzivní, většina 
z nich nabízí výhled na vodu, mnohé z nich mají 
i kotviště. Lokalita dále nabízí četné přírodní 
lázně a koupaliště. Paxton ale od začátku 
počítal s tím, že Lower Mill estate bude svým 
obyvatelům sloužit výhradně jako druhý domov. 
dáno je to i faktem, že podle britské stavební 
regulace nesmí být bydlení v této oblasti užívá
no celoročně. Celá rezervace je tedy po jeden 
měsíc v roce, konkrétně v únoru, uzavřena a její 
obyvatelé musí dočasně svá stavení opustit. Je 
to tedy v podstatě chalupářská kolonie. Ovšem 
velmi vkusná.

kdo neocení, neporozumí
Vybudovat Lower Mill estate bylo velmi ná
kladné a proto i riskantní. Paxton musel počítat 
s tím, že způsob, jakým celý projekt pojal, 
se nemusí líbit každému. to jej však netížilo, 
protože jeho ambiciózní plán byl zaměřen 
na konkrétní cílovou skupinu. „Chci, aby tyto 
domy vlastnili lidé, kteří chtějí mít chalupu 
v srdci profesionálně spravované přírodní rezer
vace. Kdo neocení zdejší krajinu, flóru a faunu, 
nemůže Lower Mill estate vůbec porozumět,“ 
říká k tomu. dalším potenciálním problémem 
byla skutečnost, že pořizovací ceny chalup jsou 
velmi vysoké, pohybují se zhruba v intervalu 
od 10 do 70 milionů korun (ověřit u vk). Kupci 
se však našli snadno, a tak se staví dál. Paxton 
navíc získal mezinárodní renomé. Lower Mill 
estate inspirovala mnoho developerů a Paxton 
je zván na konference o architektuře a bydlení 
po celém světě. dočkají se podobného projektu 
jednou snad i češi?

Vojtěch Kučera

Pořizovací ceny 
zdejších luxusních 
chalup jsou velmi 
vysoké, pohybují 
se v intervalu od 10 
do 70 milionů korun

PRO ČESké měStSké LiDi 
JE cHaLUPa Na VENkOVě 
aZyLEm. míStEm, kam 
O VíkENDU UNikaJí SHONU 
VELkOměSta a kDE cHtěJí 
ZREgENEROVat těLO i DUši. 
JENžE „DRUHý DOmOV“ 
Na SVéHO ObyVatELE kLaDE 
URČité NáROky. O cHaLUPU 
JE NUtNé SE StaRat, cOž 
VyHOVUJE tOmU, kDO RáD 
OPRaVUJE, ZVELEbUJE 
a iNOVUJE. VětšiNU Však PéČE 
O DRUHý DOmOV ObtěžUJE, 
VySiLUJE. ty, cO Si cHtěJí 
JEN ODPOČiNOUt a NabRat 
ENERgii V kLiDU a POHODě. 
VStříc Jim VyšEL aNgLiČaN 
JEREmy PaxtON (45) a JEHO 
UNikátNí kUS PříRODy 
ZaStaVENý EkOLOgickými 
a mODERNími DOmky.

guru moderních  
chalupářů
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O současném postavení školy a možnostech 
do budoucna pohovořil její ředitel, akademický 
malíř František Janák.

tradice školy jistě v mnohém zavazuje. Jak 
na ni navazuje současná průprava studen-
tů na tradiční uměleckořemeslné obory?
Když jsem se stal minulý rok ředitelem této 
nejstarší sklářské instituce světa, tak jsem svou 
funkci přijímal s velikou pokorou a úctou před 
osobnostmi, které tuto školu vedly přede mnou. 
není to jen úcta a respekt k historii školy, ale 
také ke způsobu přípravy mladých lidí pro život, 
pracovní kariéru nebo pro další studium. není 
to náhoda, že naši odborní učitelé jsou většinou 
bývalými žáky školy. snažíme se udržet při 
přípravě studentů laťku, kterou nastavili naši 
předchůdci. V podstatě zachováváme akade
mický způsob výuky, který může nadšeným 
zastáncům moderních vzdělávacích postupů 
připadat jako přežitý, ale který my považujeme 
za stále nejlépe fungující. Je totiž prověřený 
časem. Jde o způsob výuky, který klade důraz 
na kresebnou, malířskou a sochařskou průpra
vu, kdy za kvalitu a práci studentů v oddělení 

zodpovídá jeho vedoucí. ten určuje při respektu 
k osnovám náplň a způsob výuky – dává jí tvář. 
tento více méně ateliérový způsob výuky dává 
studentům možnost učit se nejen od učitele, ale 
také jeden od druhého. 
Praktická uměleckořemeslná výchova probíhá 
ve školních dílnách a je úzce navázána na ná

vrhovou činnost a výtvarnou přípravu v jednot
livých odděleních. děti, které se v dnešní době 
v rodinách téměř nesetkají s fyzickou prací 
a nemají žádné pracovní návyky, jsou ve škole 
konfrontovány s pracovní disciplínou, na kterou 
nejsou zvyklé. Máme čtyři roky na to, abychom 

z nich udělali dobré řemeslníky a vypěstovali 
v nich lásku a respekt k řemeslné práci. není 
to snadné. tato nová generace mladých lidí se 
snadno z nezvyklých pracovních úkonů unaví. 
angličané ale mají hezké přísloví: no pain  no 
gain, neboli žádná bolest – žádný výdělek...  
a to tu platí stoprocentně. 

Většina skláren přešla na průmyslovou 
výrobu. Jaká je možnost uchování tra-
dičních technik a postupů, které si vaši 
studenti osvojují a jak se díváte na jejich 
budoucnost?
Školy jsou institucemi, kde by se tradiční 
techniky a postupy měly uchovávat a učit. naše 
škola je jednou z mála institucí v čr a ve světě 
vůbec, kde se ještě učí tradiční mědirytina. 
diamantové nástroje tuto klasickou techniku 
doslova převálcovaly. Přestanemeli tuto tech
niku vyučovat, za několik let vymizí úplně. Je to 
technika pracná a náročná, která od studentů 
vyžaduje spoustu píle, soustředění a trpělivosti. 
Bohužel dnešní doba takovým věcem nepřeje. 
Jsem ale přesvědčen, že naše odborné školy 
mají obrovský význam právě v tom, že tyto 

Před revolucí u nás 
byly tři střední odborné 
sklářské školy a ty 
bohatě zabezpečovaly 
potřebu sklářského 
průmyslu pro celé 
Československo

věci mladé lidi učí. naše doba, kterou ovládají 
reklamní spoty, videoklipy, počítačové hry a vir
tuální svět internetu, vede mladé lidi k povrch
nosti a k dojmu, že lze žít a přežít bez přílišné 
námahy a pracovního úsilí. slavné popové 
a sportovní hvězdy se nestydí chlubit svými 
špatnými studijními výsledky. Mladým lidem 
se předkládá, že i tak lze být bohatý a úspěš
ný. My se jim naopak snažíme vštípit starou 
pravdu, že bez práce nejsou koláče. snad 
společnost někdy, a doufám že to nebude trvat 
příliš dlouho, ocení, že naše odborné školy se 
snaží novou generaci mladých lidí naučit tvůrčí 
činnosti a respektu k historii, umění a kultuře. 
Úpadek estetického cítění a ignorance kultur
ního dědictví je bohužel příznačná pro moderní 
konzumní společnost. Mladí lidé jsou denně 
zaplavováni tunami scestných a nepotřebných 
informací, v kterých je těžké se vyznat a ori
entovat. Měřit potřebnost sklářských škol jen 
podle toho, kolik jejich studentů najde uplatnění 
v oboru, je zcestné. 

Jakým směrem se vyvíjí příprava studentů 
v oboru design světelných objektů a jaké 
naleznou jeho studenti v současnosti 
uplatnění?
s firmou Preciosa, která je jedním z největších 
výrobních závodů v kraji a řada našich bývalých 
studentů zde nalezla práci, chceme připravit 
novou koncepci oddělení designu světelných 

objektů. Chtěli bychom také zřídit speciální po
čítačovou třídu vybavenou kvalitním softwarem 
jakým je například autoCad, jehož znalost 
předurčuje možnost získání dobrého zaměst
nání v oblasti návrhu a konstrukce svítidel. 
samozřejmě sám podnik Preciosa neabsorbuje 
všechny naše absolventy. Jsou to a budou 
spíše jednotlivci. existují však další firmy na poli 
interiérového designu, kde je po odbornících 
z této oblasti poptávka. Budeme se snažit tento 
zájem podchytit a činnost oddělení designu tím
to směrem orientovat. Věříme, že toto oddělení 
má veliký potenciál a budoucnost.

V Libereckém kraji jsou ještě další dvě 
významné sklářské školy s neméně slav-
nou minulostí, v Novém boru a železném 
brodu. Nemáte problémy se získáváním 
studentů?
stát rezignoval na regulační úlohu v oblasti 
středního školství a dovolil nekontrolovaný 
vznik množství středních škol. Jen uměleckých 
škol je v české republice více než trojnásobné 
množství oproti stavu před revolucí. navíc teď 
přicházejí k přijímacím řízením slabé ročníky. 
nabídka převyšuje poptávku. státní prostřed
ky se rozmělňují do množství škol, které mezi 
sebou bojují o každého zájemce o studium. 
Školy jsou nucené vkládat značné množství 
prostředků do reklamních kampaní, inzerátů 
a webových stránek a utrácejí peníze, které jim 
pak chybí jinde. Ředitele a ostatní zaměstnance 
školy navíc tyto činnosti odvádějí od jejich pů
vodního poslání – dobře učit. Škol je jako máku, 
každý žák si může vybrat střední školu v nej
bližším okolí. Pro rodiče je to jistě veliká výhoda, 
ale z celkového pohledu je takové rozhazování 
peněz daňových poplatníků luxus. Všechny 
školy totiž musí svítit a topit a platit mzdy. Školy 
ve větších aglomeracích mají samozřejmě 
výhodu. V takových místech je dětí relativ
ně dost. Školy v malém městě jsou na tom 
nepoměrně hůře. Získávání studentů je pro nás 
veliký problém. V této zemi byly před revolucí 
tři střední odborné sklářské školy a ty bohatě 
zabezpečovaly potřebu sklářského průmyslu 
pro celé československo. nedlouho po revoluci 
jsme však náhle měli v české republice střed
ních sklářských škol šest! navíc, koncentrace 
tří středních sklářských škol v Kamenickém 
Šenově, v novém Boru a v železném Brodu, 
v jediném kraji, přináší řadu problémů. spolu 
s ostatními odbornými školami v tomto kraji 
prezentují značnou finanční zátěž, protože jejich 
provoz je mnohem dražší než provoz všeobec
ně vzdělávacích institucí. 

Promítá se zápas v českých zemích kdysi 
slavného oboru sklářství o budoucnost 
do postavení vaší školy? 
Jsou to spojené nádoby. Pokud se sklárny 
spíše zavírají než zakládají, pokud ve sklářském 
kraji, jakým severočeský region je, ztrácejí 

lidé práci, ztrácejí také důvěru v budoucnost 
sklářského oboru a své děti dají studovat jinam. 
Měli bychom si ale uvědomit, že pojímání 
středních odborných škol jako „výrobce“ 
zaměstnanců pro průmyslové podniky je již 
neudržitelný. sklářská výroba se u nás stále více 
orientuje na strojní výrobu. Podíl ruční produkce 
u významných českých výrobců prudce poklesl 
a s tím také poklesla potřeba zaměstnávat vý
tvarně vzdělané absolventy. Větší sklárny spíše 
potřebují techniky, strojníky, technology a mana
žery. na druhé straně naši absolventi by zase 
měli nacházet uplatnění v menších firmách, 
které jsou orientované na ruční výrobu, měli by 
eventuelně být schopni založit si vlastní firmu, 
nebo pracovat jako studioví výtvarníci. 

Phdr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení pro 

umělecká řemesla rudolfinea

PřED VícE NEž StO 
PaDESáti LEty VZNikLa 
V kamENickém šENOVě 
NEJStaRší SkLářSká 
škOLa Na SVětě. 
OD OSmDESátýcH LEt 
19. StOLEtí VýRaZNě 
PřiSPěLa ZEJméNa 
k ROZVOJi VýZDObNýcH, 
NEbOLi DEkORaČNícH 
tEcHNik V maLOVaNém, 
Rytém i bROUšENém 
SkLE. PO DRUHé 
SVětOVé VáLcE ZDE 
VyROStLa PLEJáDa 
SkLářSkýcH OSObNOStí 
– VýtVaRNíků, maLířů, 
Rytců, bRUSiČů 
SkLa i SkLářSkýcH 
DESigNéRů. 

co čas poctivě prověřil, 
současnost nepřeválcuje

Zajímavá díla pocházejí z rukou těch, co se řemeslu 

přiučili v nejstarší sklářské škole na světě
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kraj tempranilla
rioja je známa především červenými víny z od
růdy tempranillo, která je nejrozšířenější odrůdou 
(pěstuje se na 65 % plochy vinic) a Garnacha 
(Grenache), v malém množství se pěstují další 
místní odrůdy Graciano a Mazuelo. Je to odrůda 
vhodná pro dlouhodobé zrání, které umožňuje 
mimo jiné vysoký obsah kyselin. Bílá vína jsou 

vyráběna z odrůdy Viura, svěží, s vysokým 
obsahem kyselin. V Katalánsku je tato odrůda 
známá jako Macabeo, vyrábí se zde z ní šumivé 
víno Cava. Většina vinařů k Viuře přidává malé 
množství (10 %) odrůdy Malvasia, která zkrotí 
kyselinku a dodá vínu tělo i aroma. některá bílá 
vína zrají v bariku. Vinaři v oblasti La rioja smějí 
nakupovat hrozny z jakékoli části oblasti, mohou 
je míchat se svými vlastními hrozny a prodávat je 
pod označením apelace. 

astronomický růst cen
Řada výrobců proto nevlastní vinice, ale má 

dlouhodobé smlouvy na nákup hroznů. Obsah 
alkoholu ve zdejších vínech je poměrně vysoký, 
13 až 14,5 %. rioja se již stala synonymem pro 
špičková španělská vína, kterým však v poslední 
době začínají šlapat na paty vína z oblastí ribera 
del duero a Priorat. Jednou z příčin vzestupu 
těchto nových hráčů na španělském trhu byl 
astronomický růst cen vín z oblasti rioja v po

sledních dvaceti letech, který se teprve nedávno 
zastavil. Kvalita vín dOCa rioja se v tomto ob
dobí výrazně zvýšila. s omezováním výnosů, za
váděním nových vinifikačních metod, zkrácenou 
dobou zrání v baricích z nového francouzského 
nebo amerického dubu a prodlouženou dobou 
zrání v láhvi se styl vín stává příjemnějším, vína 
jsou ovocnější, komplexnější a s jemnějšími taniny 
než v minulosti. tato vína nového stylu bývají ně
kdy nazývána „newwave rioja” či „postmoderní 
rioja”. a právě vínům tohoto stylu zřejmě v La 
rioja patří budoucnost.

Šárka dušková

V La Rioja jsou na dobu zrání vín kladeny vyšší 
nároky než v ostatních španělských oblastech

Obdobou francouzské klasifikace aOC nebo 
italské dOC je ve Španělsku označení kontroly 
původu dO (denominación de Origen). rioja 
jako první oblast ve Španělsku získala v dubnu 
1991 známku nejvyšší kvality z hlediska původu 
– denominación de Origen Calificada (dOCa), 
což znamená kvalifikované označení původu. 
Později získaly označení dOCa další dva špa
nělské regiony – Priorat a Cava.

rozloha dOCa rioja: 60 000 ha vinic, které se 
rozkládají ve třech různých provinciích: 42 000 
ha (70 %) leží v provincii La rioja, 12 000 ha 
v Baskicku a 6000 ha v provincii navarra. 
Celkem 1200 bodegas, z toho 560 bodegas 
lahvuje, 325 bodegas má sklep pro zrání vín. 
Ve sklepích dOCa rioja zraje celkem 800 mil. 
litrů vína. Celkový roční prodej činí 251 mil. 
litrů – 180 mil. na domácím trhu, 71 mil. export. 
Z tohoto množství 227 mil. litrů jsou červená 
vína, 10 mil. litrů rosé a 14 mil. litrů bílá vína. 
V roce 1990 činil celkový roční prodej 100 
mil. litrů, z toho export pouhých 25 mil. litrů. 
největším trhem je Velká Británie (25 mil. litrů), 
následuje německo (12 mil.) a na třetím místě 
jsou spojené státy (6 mil. litrů).

La RiOJa byLa DLOUHO NaZýVáNa šPaNěLSkým 
bURgUNDSkEm Či šPaNěLSkým bORDEaUx. DNES 
Již tOHOtO POJmENOVáNí NEmá VůbEc ZaPOtřEbí. 
VíNa Z RiOJi JSOU ZcELa JiNá NEž VíNa Z těcHtO 
NEJSLaVNěJšícH FRaNcOUZSkýcH ObLaStí, a NašLa Si 
SVOU VLaStNí cEStU Na VýSLUNí ViNařSkéHO SVěta. 

OZnačení Vín OBLasti riOJa

dOCa riOJa V čísLeCH

KateGOriZaCe ŠPaněLsKýCH Vín

V oblasti rioja jsou na dobu zrání vín klade
ny vyšší nároky než v ostatních španělských 
vinařských oblastech. Vino Joven je mladé víno, 
které má pouze označení původu a prodává 
se ve stáří několika měsíců. Je určené pro 
rychlou spotřebu. Crianza je víno, které již musí 
být minimálně dva roky staré, z toho červe
ná Crianza musí vyzrávat v sudu minimálně 
rok, bílá a růžová Crianza alespoň 6 měsíců. 
reserva smí opouštět sklepy až po 3 letech 
zrání, červená reserva musí zrát nejméně 1 
rok v dubových sudech, bílá a růžová reserva 
nejméně 6 měsíců. Řada výrobců nechává svá 
vína zrát mnohem déle. Gran reserva se vyrábí 
pouze v nejlepších ročnících. červená Gran 
reserva zraje minimálně 2 roky ve dřevě a 3 
roky v láhvi. Bílá vína vyžadují alespoň 6 měsíců 
v dubových sudech, přičemž celková doba zrání 
je 4 roky. V praxi se tato doba opět často pro
dlužuje. Pokud jde o podíl jednotlivých kategorií 
vín na celkových objemech prodeje, mladá vína 
tvoří 38 %, vína kategorie Crianza 43 %, reserva 
16 % a Gran reserva pouhá 3 % 

Víno budoucnosti
dozrává v La Rioja

ZE SPOLEČNOSti

NOVý cykLUS SEmiNářů
Evropské fondy – aktUáLNě, to je 
název cyklu seminářů Hospodářské 
komory ČR a Unie malých a středních 
podniků, který odstartoval v Praze. 
Zahájení se kromě jiných zúčastnila i irena 
Moozová, vedoucí evropského zastoupe
ní evropské komise v čr, náměstek pro 
evropské záležitosti ministerstva pro místní 
rozvoj daniel toušek, prezident Hospodářské 
komory čr Jaromír drábek či předseda Unie 
malých a středních podniků david Šeich. 
semináře jsou zaměřené na financování 
podnikatelských projektů z evropských fondů 
v rozpočtovém období 2007 – 2013. 
nad otázkami možností dotačních titulů i ryze 
praktickými radami se budou moci sejít čeští 
podnikatelé v tomto roce ještě několikrát, 
vždy v některém z krajských měst. semináře 
se soustředí na praktickou stránku proce
su podávání žádosti o dotace a informují 
o veškerých možnostech čerpání evropských 
fondů, určeny jsou především pro podnikatele 
z řad malých a středních, pro členy profes
ních a zájmových organizací v oblasti malého 
a středního podnikání a pro zástupce místní, 
regionální a krajské správy.

SPOLUPRácE Hk ČR S ORacLE
V rámci prvního ze setkání business 
clubu Hospodářské komory 
České republiky byla v únoru 
podepsána partnerská smlouva 
mezi Hospodářskou komorou ČR 
a společností Oracle. Slavnostního 
podpisu se v Oracle Partner Studiu 
ujal prezident Hospodářské komory 
ČR Jaromír Drábek (vpravo) a milan 
Sameš, generální ředitel společnosti 
Oracle czech.
ta se tak stala jedním z partnerů 
Hospodářské komory české republiky, 
kteří budou v průběhu letošního roku hostit 
podnikatelská setkání členů Hospodářské 
komory české republiky v rámci  
Business Clubu. 
setkání Business Clubu se budou vždy 
věnovat konkrétním otázkám spojeným 
s podnikatelským prostředím. tématem 
diskutovaným na slavnostním prvním 
setkání byla problematika eGovernmentu 
a možnosti elektronické komunikace 
podnikatelů se státní správou, hovořilo se 
také o poradenství v oblasti informačních 
a komunikačních technologií.

tELEFóNica O2  
– NOVý StRatEgický PaRtNER 
Smlouvu o strategickém 
partnerství, jehož cílem je zvýšit 
konkurenceschopnost českého 
podnikatelského sektoru hlavně 
díky podpoře využívání informačních 
a komunikačních technologií 
v podnicích, uzavřely Hospodářská 
komora ČR a společnost telefónica O2 
czech Republic.
„Hospodářská komora podporuje rozvoj 
elektronické komunikace jak mezi 
podnikateli vzájemně, tak i mezi podnikateli 
a státní správou. spojení s telefónikou 
O2 na tyto aktivity navazuje a tento lídr 
na českém trhu ve svém oboru je pro nás 
přirozeným partnerem,“ řekl prezident 
Hospodářské komory čr Jaromír drábek. 
telefónica O2 vnímá hospodářskou komoru 
jako nejvýznamnější sdružení podnikatelů 
v tuzemsku. „společně můžeme mnohem 
efektivněji oslovit podnikatelský segment 
a vysvětlit, jaké příležitosti moderní iCt 
přinášejí,“ zdůraznil viceprezident  
pro firemní zákazníky z firmy telefónica O2 
Fernando astiaso.      www.komora.cz

Podpisy smluv  
i semináře

ZaČátEk ROkU byL 
PRO HOSPODářSkOU 
kOmORU ČESké 
REPUbLiky VE ZNamENí 
ČiLéHO RUcHU. 
Z NEJDůLEžitěJšícH 
akcí a aktiVit Vám 
PřiNášímE iNFORmacE 
„SLOVy i ObRaZEm.“
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když podniká 
hokejová legenda
Kariéra Milana nového byla úspěšná a dlouhá.  
Pak začal obchodovat... 

kam jede kamionová 
doprava?
Perspektivní, ale problematický obor podnikání. 
Opravdu mu hází stát klacky pod kola? 

téma měsíce: 
e-komumikace

V Příštím ČíSLE

HaRmONOgRam  
VyDáNí – 2008

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 výtisků.
•  Odebírá jej více než 13 000 firem  

v české republice.
•  Jeho cílem je hájit zájmy podnikatelů, 

přinášet stanoviska HK čr a 
podnikatelů k legislativě, přispívat ke 
zlepšení podnikatelského prostředí 
v čr.

        Nabízíme k pronájmu
                    tyto nebytové prostory 
            určené k administrativní činnosti:

Kontakt:
Stanislav Mariaš, vedoucí správy budovy

Tel.: 296 646 155, mobil: 724 613 513,
marias@komora.cz

Č. kanceláře m2 Č. kanceláře m2

318 (3. patro) 30 512 (5. patro) 22

319 (3. patro) 16 609 (6. patro) 26

320 (3. patro + balkon) 31+12 610 (6. patro) 32

324 (3. patro) 15 611 (6. patro + balkon) 40+12

510 (5. patro) 22 612 (6. patro) 33

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

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

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

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

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

•  Dobrá dopravní dostupnost.

špičkové technologie,
které se rodí u nás
Polovodiče, nanovlákna  a další „kouzla“  
z hlav i rukou českých odborníků. 
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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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