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vzhledem k časovým možnostem jsem 
nucen si pečlivě vybírat, jaké časopisy, 
noviny či knihy budu číst. Jednou za měsíc 
se mi na stole „objevuje“ i časopis Komora.
cz, který mne svým obsahem mile překvapil.
Vrátil bych se však k jednomu z předchozích 
čísel časopisu Komora.cz, kde mne zaujalo 
téma „Energie – vzácná a drahá“, které 
se podrobně zabývalo státní energetickou 
koncepcí, dopady na podnikatelské 
prostředí a možným budoucím vývojem 
včetně dopadu na životní prostředí. Je 
zřejmé, že s rostoucími náklady na pohonné 
hmoty i ostatní energie se jejich snižováním 
a ovlivňováním životního prostředí zaobírá 
rostoucí okruh zákazníků i jejich dodavatelů 
napříč odvětvími. Tento trend podporuje 
i společnost Oracle, která spustila 
celosvětovou kampaň propagující nejnovější 
databázový server Oracle, který díky 
pokročilé datové kompresi dokáže bez vlivu 
na výkonnost redukovat potřebný diskový 
prostor, spotřebu elektrické energie a tím 
i náklady.
Se zelenáním všemožných technologií 
a oblastí podnikání souvisí také další 
z masivních spotřebitelských trendů 
poslední doby – biopotraviny, biokosmetika 
a podobně. Cokoliv je BIO, je dnes v kurzu. 
Myslím, že v nejbližší době můžeme díky 
zahraničním řetězcům očekávat i BIO 
oblečení, vyprodukované s minimálním 
negativním dopadem na životní prostředí. 
To už má na jiných trzích celkem slušný 
úspěch. 

Z tohoto čísla časopisu jsem si se zájmem 
přečetl rozhovor s Radimem Jančurou 
na straně 12, jehož žluté autobusy brázdí 
republiku křížem krážem. Rád se nechám 
překvapit, zda se mu podaří splnit si sen 
– mít vlastní žlutý vlak na trati Praha – 
Ostrava. Moc mu držím palce, je důkazem 
toho, že se dá díky dobrému nápadu 
a houževnatosti dosáhnout úspěchu 
i na mimořádně náročném trhu.
Vzhledem k tomu, že čaj, obvzláště zelený, 
patří mezi mé oblíbené nápoje, tak článek 
na téma Čaj jako byznys, ale také jako 
životní styl (str. 58) také zaujal. Současně 
chci ale zdůraznit, že nepohrdnu ani 
šálkem kvalitní kávy. Mám velice rád auta 
a i když upřednostňuji sportovnější vozy, 
článek Hummerech na straně 56 jsem 
„nepřeskočil“ – Hummer totiž není jen auto, 
je to skutečná legenda.

Téma „rovné příležitosti mužů a žen“ 
na straně 31 je v současné době hodně 
diskutované. Jsem rád, že v Oracle mají 
muži a ženy rovné příležitosti, záleží jen 
na nich, jak je využijí...
Na závěr bych chtěl časopisu popřát hodně 
spokojených čtenářů.

Milan Sameš,

generální ředitel a jednatel společnosti Oracle Czech

 Vážení a milí čtenáři,

PEVNÝ BOD 
VE SVĚTĚ 
PODNIKÁNÍ

Hospodářská komora České republiky, 

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

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

Konzultace a poradenství

Informace, navigace, konzultace pro Vaše podnikání

dotační poradenství pro Váš podnikatelský záměr

proexportní poradenství pro Vaše první kroky v zahraničí

personální a kariérní poradenství a další profesní vzdělávání

ověřování a certIfIKace

czechpoint – ověřené výpisy z informačních systémů veřejné 

správy 

certifikáty o původu zboží, legalizace, ata karnety pro Váš 

snadný export

MIMosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení obchodních sporů rozhodčím soudem 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky – jistota rychlého a efektivního řešení případných 

sporů s Vašimi obchodními partnery 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – informace, 

mediace nebo arbitráž pro všechny, u kterých je zákazník 

na prvním místě

odborné vzdělávání 

národní soustava kvalifikací – aby kvalifikace byly srozumitel-

né pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání

národní soustava povolání – aby vzdělávání odráželo situaci 

na trhu práce

czechskills a euroskills – soutěže popularizující řemesla

vzdělávací kurzy a semináře pro Vás a Vaše zaměstnance

regIstry fIreM a produKtů

centrální registr produktů a firem pro Vaši profesionální 

prezentaci a snadný přístup k obchodním příležitostem

specializované registry pro transparentní přehled firem 

v určitém oboru 

aKtIvní podpora podnIKání

ovlivňování podnikatelského prostředí a prosazování zájmů 

podnikatelů

organizace podnikatelských setkání s českými i zahraničními 

podnikateli a institucemi

fItpro – český národní orgán pro usnadňování procedur v mez-

inárodním obchodě registrovaný v OSN
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Najdeme pro vás nejvýhodnější řešení

Expanze do zahraničí je známkou silné pozice firmy 
v domácím prostředí. Abyste měli stejně stabilní pozici 
i v zahraničí, potřebujete zkušeného partnera, který 
vás provede světem zahraničních obchodů. ČSOB je 
připravena poradit vám a vybrat to nejlepší řešení s cílem 
zvýšit váš zisk a konkurenceschopnost. Navštivte svého 
firemního poradce nebo některou z poboček ČSOB. 

Mějte stále
     správný kurz
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montáž plastových oken v SrN
Ladislav Bauer vlastní prosperující podnik na vý-
robu plastových oken, který sídlí v Horšovském 
Týně na hranicích s Německem. Významný podíl 
jeho zákazníků tak tvoří občané SRN. „Kromě 
výroby oken se zabýváme i jejich montáží,“ 
vysvětluje Ladislav Bauer. „V případě pouhého 
prodeje, popřípadě odvozu zboží do Německa 
jsme neměli žádný problém. Němečtí zákazníci 
podobně jako ti domácí však požadují kompletní 
servis včetně montáže.“ A tady již podnikatel 
narazil na předpisy upravující práci jeho zaměst-
nanců v zahraničí. Nejdřív se podnikatel obrátil 
na ministerstvo průmyslu a obchodu. „Tam jsem 
se dozvěděl, že je možné získat povolení pro 
fyzickou osobu. Já je ale potřeboval pro celou 
firmu.“ Další cesta pana Bauera vedla na Regio-
nální místo HK ČR v Domažlicích. „Známý, také 
podnikatel, mi doporučil Informační místo pro 
podnikatele a představil mi paní Vogeltanzovou,“ 
vypravuje jednatel firmy Stepan–Bauer. Pracov-
nice jihočeské kontaktní kanceláře postupně 
kontaktovala několik odborníků z Hospodářské 

komory ČR. „Potom jsem se obrátila na němec-
ké kolegy z Průmyslové a obchodní komory 
v Pasově. Ti mi pomohli se záležitostí vydání po-
tvrzení, které vydává Komora řemeslníků Dolního 
Bavorska.“ Panu Bauerovi tak dnes již nic nebrá-
ní naplno provozovat svoji činnost i za hranicemi. 
Jeho problém byl vyřešen přesně za týden. 

„Na naši kancelář přicházejí dotazy na podnikání 
v Německu často,“ uzavírá Dana Vogeltanzová. 
V těchto případech spolupracujeme s komorami 
v Pasově, Chamu a Regensburgu.“

údržba veřejných ploch
Teplická firma podnikatele Víta Mayerhofera 
byla založena poměrně nedávno, ale daří se jí, 
roste a má stále více zákazníků. Podíl na tom 
mají i pracovníci regionálního místa HK ČR. 
„Provádíme úklid a údržbu,“ říká Vít Mayerhofer. 
„Začínal jsem před sedmi měsíci jako živnost-
ník, úplně od nuly. Před měsícem jsem podnik 
přetransformoval na ,eseróčko‘.“ Podobným 

tempem se rozšiřuje také portfolio firmy. Zpo-
čátku to byl především úklid a údržba veřejných 
ploch a objektů, dnes firma pracuje i pro do-
mácnosti a firmy. V začátcích, kdy se podni-
katel ucházel o zakázky na údržbu veřejných 
prostranství, bylo nutné seznámit se s předpisy 
a normami upravujícími práci v těchto speci-
fických místech. Vít Myerhofer tehdy navštívil 
kontaktní místo pro podnikatele ve svém městě. 
„Žádal jsem informace k technickým normám 
zimní údržby parkovacích ploch a chodníků 
u supermarketů.“ Pracovnice teplické kance-
láře HK ČR potřebné údaje zjistila ještě téhož 
dne. „Odpověď jsem konzultovala s pracov-
níkem příslušné státní instituce,“ vysvětluje, 
„a podnikateli je osobně sdělila. Byl to celkem 
standardní dotaz. Často řeším složitější, napo-
sledy například otázku, jak do České republiky 
legálně dovézt pracovníky z Bangladéše.“ 
S pracovnicí teplického InMP Světlou Vostrou 
majitel úklidové firmy jednal ještě několikrát, 
vždy již jen telefonicky. S informačním servisem 
je podle svých slov velmi spokojen, především 
s rychlostí pracovníků. „Zato někteří zákazníci 
jsou jako zpomalení,“ usmívá se S. Vostrá. 
„Mnohým trvá velmi dlouho, než pošlou e-mail 
s výměrami. Výběrová řízení na úklid běžně 
zaberou tři měsíce...“ Rovněž platební disciplína 
prý není vždy perfektní. „Bohužel jsem se setkal 
i s korupcí,“ zvážní na závěr podnikatel. Za při-
dělení zakázky údajně bývá dodnes občas 
požadován úplatek…

mik

„často řeším složitější 
otázky, například 
jak do české 
republiky legálně 
dovézt pracovníky 
z bangladéše.“
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S jakýmkoLIV probLémEm 
SouVISEjíCím S poDNIkatELSkou 
čINNoStí SE mohou obrátIt 
Na hoSpoDářSkou komoru 
čr poDNIkatELé I LIDé, ktEří 
Zatím o byZNySu pouZE uVažují. 
ZDarma a VE VšECh rEgIoNECh. 
hoSpoDářSká komora taZatELI 
přEDNoStNě NabíZí SLužby 
koNtaktNíCh INFormačNíCh 
kaNCELáří V krajI SíDLa FIrmy, 
oVšEm poDNIkatEL SI můžE 
Vybrat INFormačNí míSta 
I V jINýCh krajíCh. SpokojENí 
kLIENtI SE pak čaSto Do té „SVé“ 
kaNCELářE VraCEjí S DaLšímI 
DotaZy.

komora pomáhá

Pracovnice RM Domažlice při konzultaci s klientem

Navigace a pomoc  
při podnikání

Do budoucna 
co nejméně 
zbytečných brzd

milí čtenáři, hospodářské komoře české 
republiky je letos patnáct let. V tomto měsíci se 
uskuteční výroční dvacátý sněm hospodářské 
komory čr a já po dvou volebních obdobích, 
tedy po šesti letech, končím svoje působení 
ve funkci prezidenta hk čr. asi bych těžko 
hledal vhodnější dobu na drobné ohlédnutí 
v čase, na to, co se podařilo, i za tím, kde má 
komora rezervy, jež si zaslouží pozornost. 

Celých šest let jsem se usilovně snažil o vy-
budování silné a transparentní podnikatelské 
samosprávy. Věřím, že jsme se k tomuto cíli 
přiblížili na dosah, do cílové rovinky nám ale 
ještě kousek chybí. Brzdou našeho rozvoje 
jsme bohužel v řadě případů paradoxně my 
sami. Hospodářská komora, která na jed-
né straně svoji sílu a význam získává díky 
vybudované husté a soběstačné síti i odborné 
podpoře v jednotlivých společenstvech, se 
na straně druhé často vysiluje v diskuzích 
a v řešení vnitřních vztahů, ve sporech mezi 
jednotlivými složkami. To je zbytečné plýtvání 
časem i energií, která by se mohla mnohem 
efektivněji investovat jinde. 

Důležitá symbióza
Rozhodně bychom se neměli dopracovat 
k vytvoření dominantního centrálního úřa-
du a pár významným článkům ať už z řad 
oborových, či regionálních. Neopakovatelnost 
komory tkví v její rozvětvenosti a schopnosti 
fungovat na všech úrovních – komora musí být 
silná všude. Regionální problémy nelze řešit 
z úrovně republikové, stejně jako z této pozice 
nelze řešit otázky vysoce odborné. Proto obě 
své části komora potřebuje, stejně jako ony 
potřebují ji. Symbióza by měla být posílena 
jednotným vystupováním navenek, deklarova-

nou jednotou, která posílí vizi silné samosprávy 
s jasnými cíli i nástroji, jak jich dosáhnout.

radost z úspěchů
Jedním z postupů, které se k mé radosti daří 
stále lépe využívat, je aktivní přístup k přípra-
vě podnikatelské legislativy. Od roku 2004, 
kdy se hospodářská komora stala povinným 
připomínkovým místem, se nám daří nejen 
upozorňovat na nedostatky v prováděných 
zákonných úpravách, ale i předkládat vlastní 
protinávrhy. Mezi nejvýznamnější úspěchy, 
kterých se podařilo dosáhnout, bezpochy-
by patří úprava zjednodušující živnostenský 
zákon, zrychlení práce obchodního rejstříku, 
redukce požadovaných statistických údajů 
a návrh na rušení investičních pobídek, který 
začíná krok po kroku ministerstvo průmyslu 
a obchodu naplňovat. 

jsme rovnocenným partnerem
Hospodářská komora ČR je úspěšná i v další 
ze svých funkcí podpory podnikání. Hustá síť 
komor a živnostenských společenstev umož-
ňuje nabízet poradenství prostřednictvím pro-
jektu Informační místa pro podnikatele, který 
úspěšně poskytuje odpovědi na podnikatel-
ské dotazy formou veřejné služby, tedy zdar-
ma, již pět let. Realizace vládního projektu 

CzechPoint rozšířila portfolio poskytovaných 
služeb a informací na těchto místech, vznikla 
tak síť poskytující ověřené výpisy z centrálních 
veřejných evidencí a registrů. Zapomenout 
nelze na regionální exportní místa, která 
provozujeme ve spolupráci s agenturou 
CzechTrade, a nově také na kontaktní místa, 
kde lze zahájit mimosoudní řešení spotřebi-
telských sporů. To vše je dnes možné vyřídit 
na úrovni Hospodářské komory ČR, čemuž 
jsme byli ještě před šesti lety na hony vzdá-
leni. Vzhledem k tomu, že komora na těchto 
příkladech dokázala, že je rovnocenným 
partnerem státní správě a je schopna plno-
hodnotně některé kompetence převzít, jsem 
si jist, že se spektrum poskytovaných služeb 
bude rozšiřovat a stane se skutečnou branou 
občana ke státní správě. Kde nejen podnika-
tel získá veškeré potřebné informace a bude 
moci vyřídit jakákoli podání vůči státu. Děkuji 
všem, s nimiž jsem měl možnost v uplynulých 
šesti letech spolupracovat.
Přeji vám hodně zdaru ve veškerém konání 
a štěstí v životě profesním i osobním. Věřím, 
že s mnohými z vás se budeme při nejrůzněj-
ších příležitostech i nadále potkávat, na kaž-
dou takovou příležitost se těším. 

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLoVo prEZIDENta

po dvou volebních obdobích, tedy po šesti letech, končím 
své působení ve funkci prezidenta hospodářské komory čr
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čistší produkce  
– lepší prostředí

Nenahraditelené místo 
elektronické komunikace

aktuaLIty

Zkušenosti i novinky
Cílem semináře bylo představit dobrovolné 
nástroje ochrany životního prostředí a pre-
zentovat zkušenosti vybraných firem i nové 
postupy pro efektivnější nakládání s ener-
giemi a materiály. Projekty čistší produkce 
mohou realizovat průmyslové i zemědělské 
podniky, vzdělávací instituce, zdravotnická 
zařízení, ale i široký sektor služeb. Seminář 
se zabýval několika tematickými okruhy: 
•  inovace a efektivnější řízení materiálových 

a energetických toků, 
• čistší produkce a energetické řízení,
• management chemických látek.
Čistší produkce se zaměřuje zejména 
na optimalizaci vstupních materiálů a vý-
robních či provozních postupů, zefektivnění 
používaných technologií. Tím je umožněna 
úspora finančních prostředků a větší efekti-

vita výroby, ale je také podpořena konkuren-
ceschopnost podniků a prezentace zodpo-
vědného přístupu k životnímu prostředí.

Na semináři byly předány certifikáty pod-
nikům, které zavedly ve svém provozu 
postupy čistší produkce: P-D Refractories 
CZ a.s., Velké Opatovice, HEPEK, s.r.o., 

Brno, Agropodnik Hodonín a.s., Ratíškovi-
ce, METRA Blansko a.s., Blansko. 

preventivní strategie
Čistší produkce je univerzálně aplikovatelná 
a integrálně pojatá preventivní strategie, která 
problémy životního prostředí neřeší tím, že 
by zátěž z jedné složky životního prostředí 
přenášela do složek ostatních, ale nejdříve ze 
všeho hledá příčinu vzniku dané zátěže a tu 
se poté snaží odstranit. Z hlediska podniku je 
znalost aplikace čistší produkce výhodná z toho 
důvodu, že vede k dokonalému seznámení 
s výrobními procesy, přičemž se velmi často 
zjistí i nepředpokládané úniky látek či energií 
a jiné nesrovnalosti, jejichž odstranění může 
značně snížit celkové náklady. 
Účastníci semináře oceňují zejména snahu minis-
terstva životního prostředí a HK ČR o spolupráci 
v oblasti ochrany životního prostředí a o snižování 
možných negativních dopadů podnikatelské 
činnosti na životní prostředí v ČR. V rámci klubo-
vých setkání členů Hospodářské komory ČR se 
v dohledné době zorganizuje tematicky zaměřený 
večer k problematice čistší produkce. 

Ing. Lenka Janáková

Sekce ekologie a životního prostředí  

HK ČR

projekty čistší produk-
ce mohou realizovat 
průmyslové i zeměděl-
ské podniky, vzdělávací 
instituce, zdravotnická 
zařízení i sektor služeb
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Sympozium pořádal Národní orgán pro usnad-
ňování procedur v mezinárodním obchodě 
(FITPRO) společně s Českou společností pro 
systémovou integraci pod záštitou ministerstva 
vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu. 
Nemalý podíl na úspěchu sympozia mají také 
pořádající partneři Rozhodčí soud při Hos-
podářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, 
Olympik Holding a.s., vydavatelství časopisu 

Business World a časopis Komora.cz.

Zajímavé novinky 
Na aktivity vlády v oblasti eGovernmentu na-
vazovalo první téma – pro širší podnikatelskou 
veřejnost byly například málo známé informace 
z oblasti obrany o klasifikaci vojenských zásob 
a o identifikaci zboží a jeho jakosti v obchodě 
s obrannými technologiemi a systémy.

Druhým pozoruhodným tématem byla dlouhodo-
bá archivace elektronických dokladů. V tématu 
o elektronickém rozhodčím řízení byli účastníci 
upozorněni na možnost řešení spotřebitelských 
sporů rozhodčím soudem. Je to řešení rychlé 
a levnější než u veřejných soudů. K rychlosti 
přispívá skutečnost, že strany mohou se soudem 
komunikovat i elektronicky. Neméně zajímavá 
byla i ostatní témata: IT absolvent, e-Finance, 
Benchmarking logistických procesů a Komplexní 
řešení obchodních procesů B2B. (více na strán-
kách www.komora.cz/fitpro.

red

mENDELoVa ZEměDěLSká a LESNICká uNIVErZIta V brNě byLa CENtrEm 
čIStší proDukCE a jEjí apLIkaCE V poDNIkatELSkém proStřEDí. přESNějI 
– mINIStErStVo žIVotNího proStřEDí, CENIa – čESká INFormačNí 
agENtura žIVotNího proStřEDí a hoSpoDářSká komora čr ZDE 
VE SpoLupráCI S mZLu V brNě a prEparE – EVropSká Síť oDborNíků 
V obLaStI čIStší proDukCE a uDržItELNého roZVojE, pořáDaLI SEmINář 
„ZVyšoVáNí EFEktIVIty Výroby a poDpora koNkurENCESChopNoStI 
poDNIků“, ktErý byL ZaměřEN Na čIStší proDukCI a jEjí možNé 
apLIkaCE V poDNIkatELSkýCh SubjEktECh.

LEtošNí SympoZIum o ELEktroNICkém obChoDě potVrDILo, žE 
ELEktroNICká komuNIkaCE má jIž SVé pEVNé míSto VE VšECh 
FáZíCh obChoDNíCh traNSakCí, oD VýběroVého říZENí, přES 
FakturaCI, až po pLatEbNí Styk.
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Studie, kterou vypracovala celosvětová síť pora-
denských společností KPMG, ukázala, že globál-
ní výrobci jsou při stanovování dosažitelných cílů 
ve výrobě na rozvíjejících se trzích obezřetnější 
a více si uvědomují nejrůznější rizika a výzvy. 

provoz a výkonnost
Respondenti průzkumu téměř bez výjimky uvedli, 
že jejich společnosti se nyní na rozvíjejících se 
trzích zaměřují na plné řízení svých výrobních 
závodů. Z firem, které chtějí vstoupit na nové trhy, 
jich 82 % uvedlo, že nedávají přednost společné-
mu podniku (joint venture). 
Ani jedna z nejvíce výkonných společností (se 
ziskovostí nad 15 %) by si nezvolila formu společ-
ného podniku a dala by raději přednost dceřiné 
společnosti v plném vlastnictví (70 %), či vstoupila 
na trh prostřednictvím třetí strany (30 %). „Firmy si 
dobře uvědomují obchodní příležitosti na nových 
trzích, ale na druhou stranu chápou, že vysoká 
návratnost s sebou nese vysoké riziko,“ uvedl 
Petr Škoda, partner společnosti KPMG ČR od-
povědný za oblast průmyslových odvětví.
Nejlepší výrobní společnosti (se ziskovostí nad 
15 %) jsou ochotnější investovat a důsledně se 
zaměřit na řízení rizik a návratnost, strategii růstu 
a soulad s finančními předpisy. 

U vysoce výkonných společností je dvakrát větší 
pravděpodobnost (30 %) než u jiných společ-
ností (13 %), že budou mít IT platformy schopné 
zredukovat a zautomatizovat rutinní činnosti 
a umožnit tak maximální koncentraci na ma-

nažerské rozhodování. Studie ukazuje, že pro 
mnohé společnosti je těžké získat přínos, který 
očekávaly od investic do informačních technolo-
gií. Devadesát osm procent respondentů dosáhlo 
určité úrovně automatizace, ale jen málo dosáhlo 
v rámci svých možností maximálního výsledku 
(třináct procent).

Cena vers. kvalita
U výrobních společností hrají klíčovou roli dva 
faktory – cena a kvalita. Z tohoto pohledu 

vycházejí nejlépe tzv. země se středními náklady, 
které najdeme především ve střední a východ-
ní Evropě. Jak poznamenal jeden výrobce 
strojírenského zařízení: „Máme více problémů 
s kvalitou výrobků ve vysokonákladových zemích 
než v těch středonákladových. Všechny naše 
nejdůležitější výrobky proto vyrábíme v České re-
publice nebo v Portugalsku, kde máme jak nízké 
náklady, tak i tu nejvyšší kvalitu.“ Kvalita výrobku 
je přitom podle Petra Škody pro výrobní podniky 
na rozvíjejících se trzích klíčovou výzvou. „Firmy 
jsou právem opatrné při rozhodování o výrobě 
v nízkonákladových zemích, neboť úspěch v této 
oblasti vyžaduje velké řídící úsilí. Zejména by 
společnosti neměly očekávat, že bude snadné 
finanční výkaznictví. Bez místních zdrojů je to 
téměř nemožné,“ podotkl Petr Škoda.

Nové trhy a rizika
Sedmdesát procent respondentů hodlá v příštích 
pěti letech zvyšovat prodeje získáváním nových 
zákazníků na existujících trzích, 68 % dotázaných 
představitelů označilo jako svou prioritu zvýšení 
prodeje produktů stávajícím zákazníkům. Naproti 
tomu 41 % uvedlo, že hlavní strategie růstu bude 
spočívat v expanzi na nové trhy. Vysoce výkonné 
firmy se nejvíce věnují řízení finančních rizik, rizik 
spojených s oblastí IT a daní, a pak se také obá-
vají makroekonomických rizik (50 %), především 
inflace a pohybu směnných kurzů. Výsledky průz-
kumu ukazují na trend vzrůstajících nefinančních 
rizik pro globální společnosti. „Tržní a finanční rizi-
ka jsou obecně řízena dobře a řízení rizik ohledně 
zachování dobrého jména firmy je obvykle přimě-
řené, ale pozornost věnovaná procesům při řízení 
rizik lidského kapitálu, informačních technologií 
a rizik odolnosti vůči změnám klimatu, terorismu 
či pandemiím se postupně snižuje,“ řekl Škoda.
Vzrůstající regulatorní požadavky zvyšují náklady 
a nároky na manažerský čas. Podobně je tomu 
i u otázek souladu s finančními regulatorními 
požadavky nebo corporate governance. 

www.komora.cz

Velké firmy  
jsou stále  
obezřetnější 

řemesla v ohrožení

ZíSkáVáNí NoVýCh ZákaZNíků Na EXIStujíCíCh trZíCh a ZVýšENí proDEjE 
StáVajíCím kLIENtům DáVají V SoučaSNoStI SVětoVé VýrobNí SpoLEčNoStI 
přEDNoSt přED hLEDáNím NoVýCh trhů. VypLýVá to ZE SroVNáVaCí StuDIE, 
VE ktEré oDpoVíDaLo 250 VEDouCíCh maNažErů přEDNíCh SVětoVýCh 
VýrobNíCh SpoLEčNoStí V EVropě, SEVErNí a jIžNí amErICE a V aSII. 

hoSpoDářSká komora čESké rEpubLIky SLEDujE SE 
ZNEpokojENím NěktEré VýVojoVé tENDENCE, ktEré 
ohrožují roZVoj a StabILIZaCI SEktoru DrobNého 
a maLého poDNIkáNí, pro ktErý jE CharaktErIStICký 
VySoký poDíL práCE řEmESLNého CharaktEru. 

V krajSkém úřaDu StřEDo-
čESkého krajE SE uSkutEč-
NIL SEmINář Z CELorEpub-
LIkoVého CykLu škoLíCíCh 
a VZDěLáVaCíCh SEmINářů pro 
poDNIkatELE „EVropSké FoN-
Dy aktuáLNě – pomoCNá ruka 
k EVropSkým DotaCím pro 
FIrmy a žIVNoStNíky“. CykLuS 
pořáDá hoSpoDářSká komo-
ra čr a uNIE maLýCh a StřED-
NíCh poDNIků čr SpoLEčNě SE 
ZáStupCI mINIStErStEV a jI-
NýCh INStItuCí, ktEré tVoří 
SoučáSt proCESu čErpáNí 
EVropSkýCh FoNDů. 

aktuaLIty
aktuaLIty

Z diskuse o budoucnosti řemesel u nás, která 
se uskutečnila v komorové síti, vyplývá, že 
k rizikovým faktorům patří zejména chronický 
nedostatek kvalifikované pracovní síly s potřeb-
nými řemeslnými dovednostmi, výskyt nehláše-
né práce, který umožňuje obcházení systému 
sociálního zabezpečení a narušuje zdravé 
konkurenční prostředí a objektivně nevýhodná 
pozice drobných, malých a středních podnikate-
lů v ekonomické soutěži.

malá prestiž 
Nízký a nadále klesající počet absolventů odbor-
ných učilišť je způsoben zejména malou prestiží 
řemeslných profesí, danou do jisté míry přetrvá-
vajícím negativním obrazem krachů průmyslo-
vých podniků v devadesátých letech a obrazem 

pracovních podmínek ve výrobě z těchto dob. 
Druhým faktorem ovlivňujícím nedostatek 
pracovních sil je absorpce pracovníků některých 
profesí velkými, často nadnárodními firmami. 
„Hospodářská komora navrhuje zajistit možnost 
podporovat formu spolufinancování odborné 
přípravy učňů konkrétním podnikatelským sub-
jektem, přizpůsobit odbornou přípravu budou-
cích řemeslníků požadavkům praxe a podpořit 
přímou angažovanost podnikatelských subjektů 
při formování a fungování vzdělávacích zařízení 
typu učňovských škol. Zajišťována by měla být 
praktická část výcviku ve firmách a při zaklá-
dání společných vzdělávacích center skupiny 
podniků v regionech. Takto aktivní firmy by měly 
získat cílené daňové úlevy, popřípadě slevy 
na pojistném, které by se mohly týkat například 

nákladů na stipendia učňů a na jejich výchovu 
a zvýhodnění příležitostné práce učňů a stu-
dentů,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR 
Jaromír Drábek.

omezené možnosti
Sektor drobných, malých a středních firem má 
omezené možnosti a schopnosti orientace 
v právních normách, ztížené podmínky pro 
vypořádání všech administrativních povinností 
a horší přístup k veřejným zakázkám a napří-
klad také k vědeckotechnickým poznatkům 
podmiňujícím jejich inovační aktivity. Z těchto 
důvodů je podle Hospodářské komory ČR 
třeba vytvářet lepší rámcové podmínky pro 
rozvoj drobného, malého a středního podnikání, 
a to včetně modernizace a zjednodušování 
legislativy, zlepšení přístupu drobného podnikání 
k informacím. Podnikatelská samospráva také 
požaduje zajištění přiměřené ochrany zejména 
drobných a malých podnikatelů v hospodářské 
soutěži a zlepšení přístupu tohoto sektoru firem 
k účasti na realizaci dodávek zboží a služeb 
v rámci veřejných zakázek.

www.komora.cz

„Vysoce ziskové 
společnosti jsou 
ochotny investovat 
více do finančních, 
ekologických 
a daňových systémů.“
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Stejná šance – Zaměstnavatel 2008
Do 3. ročníku soutěže zaměstnavatelů, kteří dávají lidem se znevýhodněním 
na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, StEjNá šaNCE – ZaměStNaVatEL 
2008, byla nominována téměř stovka firem. Cílem soutěže je poděkovat těmto firmám 
a vyzdvihnout celospolečenský přínos jejich snahy.

Soutěž realizuje o. s. Rytmus. „Soutěž 
ukazuje, jak vstřícnost zaměstnavatelů může 
zlepšit a změnit život hendikepovanému 
člověku,“ řekl Jaromír Drábek, prezident HK 
ČR, který nad soutěží převzal záštitu. Ve 
Středočeském kraji v ní zvítězila čalounická 
firma Aksamite z Lideřovic, o druhé místo se 

rozdělilo kolínské pracoviště firmy Autosalon 
Louda a společnost Metaz z Týnce n. S., 
na 3. místě bodoval Hotel Benica z Bene-
šova.
kontakt:  
rytmus, bruselská 16, 120 00 praha 2,  
tel. 224 251 610, equal@rytmus.org.

mimo prahu...
Ředitel regionální kanceláře agentury Czech 
Invest pro Středočeský kraj a Prahu Ondřej 
Štefan představil Operační program Podniká-
ní a inovace: „Program je zaměřen zejména 
na podporu podnikatelských subjektů v České 
republice. Důležité ovšem je, aby se místo re-
alizace projektu nacházelo mimo území hl. m. 
Prahy. Potenciální zájemci se mohou obrátit 
na regionální kanceláře v každém krajském 
městě a konzultovat zde své projektové zámě-
ry. Naším cílem je pomáhat žadatelům nejen 
při podávání žádosti o dotaci, ale i v ostatních 
fázích realizace projektu.“ 

Cíle 2007–2113
Cílem vzdělávacího cyklu 17 odborných 

seminářů je seznámení podnikatelů z řad 
malých a středních podniků s aktuálními 
možnostmi v novém programovacím období 
2007–2013. Semináře se soustředí na prak-
tickou stránku procesu podávání žádosti 
o dotace a informace o veškerých možnos-
tech čerpání evropských fondů. Semináře 
jsou bezplatné a proběhnou ve vybraných 
krajských městech v ČR. Jsou určeny pro 
podnikatele z řad malých a středních podni-
ků, členy profesních a zájmových organizací 
v oblasti malého a středního podnikání 
a zástupce místní, regionální a krajské 
správy. 

www.komora.cz

Seminář, který  
pomůže v praxi
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působíte jako muž, který dokáže překva-
pit a pokud jde o dopravu – nezná překáž-
ky. Nejste vy jedním z tajemných čechů, 
co si zakoupili výlet do vesmíru?
Kdepak, já jsem rád nohama pevně na zemi! 
Dokonce ani nikam necestuji, ačkoli bych mohl 
zdarma snad po celém světě. Natož abych 
letěl někam nahoru, kde ani netušíte, jestli se 
vrátíte. Adrenalin nevyhledávám. Vždyť bych 
nešel ani na bungee jumping.

a kdyby byla ta raketa žlutá? apropos – kdo 
vlastně vymyslel, že autobusy budou žluté? 
Vybíral jsem mezi červenou a žlutou, ale špa-
nělský partner, který nám prodával autobusy, 
doporučil žlutou. Měl absolutní pravdu, když 
říkal – v té vaší ponuré zemi, kde je hodně 
mraků a málo sluníčka, to bude svítit.

„Svítíte“ takto i v soukromí?
Koupil jsem si před dvěmi lety dům, na hypo-
téku, a je opravdu žlutý.

a kupoval jste ho právě kvůli barvě…
Ne, protože je krásný. Žlutý už byl. Navíc je při 
vlakové trati. Já prostě sedím u PC, vykloním 
hlavu – a vidím na pendolino. Téměř prázdné – 
mohl bych spočítat cestující… 

Na vlaky se teprve chystáte, ale autobusy 
už vlastníte léta. ač zní slovo adrenalin 
ve vašem podání skoro jako vulgarismus, 
když jste Student agency zakládal, muse-
lo to být dobrodružství! okolí vám věřilo?

Já si to už moc nepamatuji, je to patnáct let. 
Jestli si někdo myslel, že jsem blázen, nějak 
jsem to nevnímal. Navíc start investičně nároč-
ný nebyl – začal jsem s pěti tisíci korun. Vlast-
ních. Kdybych byl začínal s velkou půjčkou, 
rodina a kamarádi by mě asi začali odrazovat. 

Dobře, že k tomu nedošlo, vždyť jste se 
stal podnikatelem roku 2005. odrazilo se 
to na vašem podnikání? 
Rozhodně! Největší průlom byl při sporu mezi 
Student Agency a ČSAD Liberec kvůli vjezdu 
na autobusové nádraží. Do té doby po nás 
média ani neštěkla… Pak jsme se objevili 
na titulních stránkách, začali jsme mediálně 
existovat – jako někdo, kdo bojuje proti starým 
molochům. Stali jsme se pátou nejobdivova-
nější firmou ČR, pak přišel Podnikatel roku… 

…a pak jste odjel na celosvětové finále 
do monte Carlo.
Říkalo se, že šance na výhru je, že konečně 

Do určité chvíle byla 
naše filozofie taková, 
že musíme být nejlepší 
a nejlevnější, nebo 
alespoň stejně drazí...
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až uvidím 
z okna na svůj 
žlutý vlak...
patří k NEjúSpěšNějším, a ZáSLuhou SVé žLuté FLotILy 
také k NEjVIDItELNějším čESkým poDNIkatELům. NEmá 
tISkoVého mLuVčího, DopřáVá SI přEpyChu oDpoVěDět 
Na jakoukoLI otáZku. koho by to byLo kDySI NapaDLo, 
žE SE Soukromý autoDopraVCE StaNE oSobou ZNámou 
V CELé rEpubLICE! žE buDE StačIt VySLoVIt jméNo raDIm 
jaNčura a buDE jaSNo, žE jDE o jEDINého majItELE FIrEm 
VE SkupINě StuDENt agENCy…
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by mohl zabodovat někdo z východní Evropy. 
Naše republika je však ohromně malá a stejně 
malá je i naděje na vítězství na celosvětové 
úrovni. Vždyť jsou tam například podnikatelé 
z Indie, se dvě stě – tři sta tisíci zaměstnanci! 
Mne zaujal právě Ind, který vlastní elektrárny, 
cementárny, aerolinie a jen tak mimochodem 
si k tomu přidal takovou libůstku – začal 
zaměstnávat asi 150 tisíc důchodců – býva-
lých učitelů matematiky. Ti začali přes internet 
doučovat matematiku americké děti. Angličtina 
je v Indii státní jazyk, takže jazyková bariéra 
nebyla. Geniální nápad!

Lítý koNkurENčNí boj
Domníváte se, že konkurence vás nenávidí. 
Nepřeháníte?
Je to pravda. Jsou konkurenti, které poklá-
dám za kamarády, respektujeme se, zajdeme 
dokonce spolu i na pivo. Ale jsou konkurenti, co 
se mi nepodívají do očí, v případě Asiany mi ani 
nepodají ruku…

No, její majitelé – manželé Litvinovi by vám 
ji asi nejraději podrželi hodně dlouho a co 
nejsilněji…
Pan Litvin je Rus a mít proti sobě naštvaného 
Rusa nemusí být příjemné, ale on je opravdu 
hodný člověk, nemusím chodit po kanálech. Má 
také velmi chytrou manželku…

...takže měli vědět, že boj o cestující na lin-
ce praha – karlovy Vary, který se rozhořel 
před rokem, vyhrát nemohou? jen zrekapi-
tuluji, že jste nesouhlasil s reklamní kampa-
ní asiany, která tvrdila, že její portál letuška.
cz je jedničkou na trhu letenek. Zatímco vy 
jste přesvědčen, že nejlepší je vaše kralov-
na.cz. reagoval jste snížením ceny jízdenek 
na zmíněné trase – a vyhrál! pak se ale váš 
spor přenesl mezi brno a prahu.
V polovině dubna začala jezdit Asiana trasu 
Praha – Brno už jen jednou denně, stahuje se 
a podle mých informací je ekonomicky dost 
vyždímaná.

Nakousl jste i causu Liberec… S odstupem 
času ale svůj postup nepovažujete za zcela 
správný – příliš jste prý konkurenci „vydu-
sil“.
No právě! Do určité chvíle byla naše filozofie 
taková, že musíme být nejlepší a nejlevnější, 
nebo alespoň stejně drazí. A nenechali jsme 
konkurenci vůbec dýchat. V „boji o Liberec“ 
ČSAD zlevnilo ze 70 na 50 korun, my šli také 
na 50 – a tak jsem tam krváceli oba.Teď už se 
nebojím – můžeme být od konkurence klidně 
o desetikorunu dražší.

takže kdyby se vrátil čas, do sporu s asia-
nou byste šel také kompromisněji?
Ten spor byl ostrý, ale krátký… V autobu-
sové dopravě jsou to opravdu souboje Kdo 

z koho. Tím, že je jeden dopravce, který 
poskytuje servis mezi body A a B, přičemž 
stačí odvézt všechny pasažéry, ale najednou 
přijde jiný. Počet cestujících se nemusí pokaždé 
zvýšit. Sice našim vstupem na každou linku se 
jejich počet zdvojnásobil, ale třeba mezi Prahou 
a Karlovými Vary, kde jezdila Asiana a měla 
slušné autobusy, to vyjít nemuselo. Ale já si vě-
řil. Při konkurenčním boji s privátní společností 
si navzájem můžeme zjistit sílu, a odhadnout 
jak dlouho ten druhý asi vydrží, což je výhoda. 
Složitější je když se bojuje se společností typu 
ČSAD, ačkoli je dnes také v soukromých rukou, 
díky dotovaným regionálním linkám mají spous-
tu jiných příjmů, takže ztrátovost jedné linky ani 
nemusejí postřehnout.

jste mladý, ale úspěšný, tudíž nepochyb-
ně máte svou podnikatelskou filozofii 
i motto…

Filozofií firmy byl růst, získávání trhů, smyslem 
nebyl zisk, ale obrat. Ale tím, že se chci pustit 
do vlaků, budu muset upřednostnit vytvá-
ření zisku před růstem. Motto? Když řeknu 
Zákazník na prvním místě, vyzní to lacině. Ale 
zaměstnancům je neustále zdůrazňováno, že 
ten, od koho mají peníze, kdo je platí, nejsem 
já, ale zákazník. Naše velice silné personální 
oddělení každého zaměstnance, který přichází 
do kontaktu se zákazníky, třikrát za čtvrtletí 
kontroluje. Nenápadně. Vyzýváme i cestující, 
aby „bonzovali“, takže v podstatě se okamži-
tě dovím, co selhalo či nefungovalo. Věřím, 
že firemní kultura v našich zaměstnancích je 
dostatečně zafixována a pokud něco pokazili, 
vyžehlí to co nejdříve, protože je velká pravdě-
podobnost, že se to od klienta dozvíme. A že 
přijdou o část svých peněz...

kvalitních zaměstnanců se začíná nedo-
stávat už i v dopravě. potýkáte se s tím 
také? Někteří zaměstnavatelé plánují řidiče 
dovážet.
Do budoucna budou řidiči opravdu velkým pro-
blémem. A to si myslím, že ti naši vydělávají víc, 
než u jiných společností, víc než strojvůdci vlaků. 
Tím, že platíme víc než jinde, máme jich zatím 
dostatek. Vše je v penězích.

VyZkoušímE, uVIDímE...
paralelně s Elektrotechnickou fakultou 

jste studoval i Fakultu podnikatelskou. 
tu jste ale nedokončil…
Byl jsem ve čtvrtém ročníku. A po první neudě-
lané zkoušce jsem se na to musel vykašlat, bylo 
pravděpodobnější, že dodělám tu Elektrotech-
nickou fakultu. 

učil jste se na vlastních chybách? která 
z nich bolela nejvíce?
Asi právě nedostudování Podnikatelské fakulty. 
Celých těch patnáct let jsem firmu vedl intuitivně 
a učil se z vlastních chyb. Například pokud šlo 
o motivaci a finanční zainteresovanost zaměst-
nanců. Teprve časem jsem pochopil, že z nich 
mohu udělat takové malé podnikatele – kdo 
mákne víc, více i vydělá. Možná bych se to byl 
dozvěděl už ve škole…

když jdete na ročníkový sraz – jak skončili 
vaši spolužáci z vysoké?
V oboru zůstal málokdo. Byli jsme skupina pěti – 
šesti kamarádů, dodneška spolu občas „paříme“ 
a díky tomu, že já jsem začal podnikat i vydělávat 
první, možná jsem byl pro ně trošku jako vzor, 
jakoby tahoun, a oni začali makat také. Nejsou 
všichni podnikatelé, ale mají velmi zajímavé posty 
a pozice ve firmách.
 

ale určitě sledují, s čím novým překvapí 
jejich kamarád opět – teď chcete nabídnout 
cestujícím také tv zprávy a seriály… kdo je 
autorem nových nápadů?
Jsem u všech nových projektů, s výjimkou 
cestazasportem.cz – to za mnou přišel mladý 
kluk s tím, že by u nás chtěl rozjet cesty za spor-
tovními akcemi. Já jsem souhlasil, on se do toho 
dal – prostě fantazie. Musí to být tam, kam jezdí 
autobus, takže po Evropě. Vyzkoušíme, uvidíme. 
Stejně jako s cestami za kulturou. Nebudou to 
nikdy žádné velké peníze ani obraty, ale příjemné 
akce.

a kdyby to mělo být kvůli vašemu oblíbené-
mu sportu, či favorizované kulturní události 
– kam by to bylo?
Já bych nikam nejel. Ještě tak na fotbalové Euro. 
Jsem docela kulturní barbar a sporty miluji jen 
když hraje roli Česká republika – jsem vlastenec. 
Ale když soupeří domácí kluby – například Brno 
se Slavií, nevěděl bych, komu fandit.

VLak jako magNEt
autobusů už máte hodně, teď ale chcete 
vlak. přesněji pět vlakových souprav na trati 
praha – ostrava. to vás inspiroval pohled 
z okna vašeho domu? 
Bylo to trochu jinak – stávající poradce mi napsal 
email, jestli neuvažujeme o vlaku. Já odepsal – 
To zní dobře, tak se zastavte, probereme to. Pak 
už to jelo..

No, popravdě, ještě zdaleka to nejede…
Snad za tři roky. a jak se bude vyvíjet váš 
nápad se sítí hotelů?
Nevím, teď myslím na vlaky. Věřím, že budou 
vydělávat hodně, pak se možná do hotelů 
pustím, možná i do dalších projektů na želez-
nici. Chtěl jsem tříhvězdičkové hotely s úrovní 
čtyř hvězd, pořád bych však byl jeden z tisíců 
hoteliérů. Ale u železnice je to jedinečná příle-
žitost dokázat, že se to dá dělat lépe. České 
dráhy dostávají obrovské dotace, kdybychom 
dostali na náš vlak stejné – tak všichni cestující 
mohou jezdit za padesát haléřů. My ale dotace 
nepožadujeme.

Všichni? a z prahy do ostravy?
Ano, a ještě by to vydělávalo. Protože dotace, 
co dostaly české dráhy, jsou větší, než námi 
spočítané náklady – veškeré – na vlak.

V jaké fázi plnění vlakového snu jste mo-
mentálně?
Mým úkolem je do roku připravit 150 milionů 
korun z vlastních zdrojů – desetiprocentní zálohu 
pro výrobce. Sto milionů bude bez potíží, chybě-
jících padesát by také neměl být problém.

a výrobce už jste vybral?
Ještě to není uzavřeno, ale mohu vyzradit, že 
jméno výrobce začíná písmenem S.

to je překvapení – když se rozhodujete 
mezi firmami Siemens a Stadler. Nadále to 
chcete zvládat bez vstupu jiných investorů? 
Určitě, myslím, že to zvládneme v pohodě, že 
na to vyděláme.

takže vlak by se mohl jmenovat například 
jančulíno!
Pozdě, jméno vlaku už je zaregistrováno – bude 
to High Jet.

jasno máte už i v tom, jak přesně by měl 
vlak vypadat a fungovat – pro cestující šest 
tříd…
Neobvyklé bude už odbavování cestujících: před 
každým vagónem bude stát stewardka, vše 
vyřeší na místě a uvnitř už nebude to klasické: 
přistoupili… Za jízdy to bude probíhat jako v au-
tobuse – rozvoz občerstvení, novin. A víc už toho 
vyzrazovat nebudu! 

roZhoVor
roZhoVor

Ještě během studií v roce 1993 založil 
Radim Jančura, inspirován při brigádě 
v Anglii problematikou au pair Student 
Agency s.r.o. s centrálou v Brně. Začal se 
zprostředkováním au pair pobytů v Evropě 
a USA (do tří let se stala jeho firma největší 
au pair agenturou světa), posléze začal 
pořádat studijní a pracovní pobyty, založil 
server pro prodej letenek kralovna.cz. 
Provozuje síť vnitrostátních a mezinárodních 
autobusových linek. Během tří let chce uvést 
do provozu pět souprav první soukromé 
vlakové linky. 

Jeho autobusová síť je evropskou raritou, 
přičemž autobusy dnes dělají pouhých 20 % 
obratu firmy (nejziskovější je prodej letenek) 
– jejich obsazenost je 80-90%, u těch 
do zahraničí dokonce 95%. 

Luxusní dopravu nabízí do 13 měst v ČR 
a do 14 zemí v Evropě.

V roce 2002 založil sesterskou společnost 
ORBIX, poskytující cestovní služby pro 
firemní klientelu.

Celkově vlastní čtyři firmy – tři v ČR, jednu 
na Slovensku, expandovat dál do zahraničí 
v úmyslu nemá.

Radim Jančura zaměstnává asi 950 lidí, 
včetně externistů a lidí na poloviční úvazek, 
včetně vysokoškolaček v roli autobusových 
stewardek. V roce 2007 jeho firma překročila 
obrat 3 miliardy korun, meziroční index 
nárůstu je 40%.

Vybíral jsem mezi 
červenou a žlutou, 
ale španělský 
partner, který nám 
prodával autobusy, 
doporučil žlutou

při konkurenčním boji 
s privátní společností 
si navzájem můžeme 
zjistit sílu, a odhadnout 
jak dlouho ten druhý 
asi vydrží 

STUDENTSKý NáPAD ZA 1
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Polemika zdali jsou u nás pro muže a ženy rovné 
pracovní příležitosti by byla nepatřičná, kdybychom 
v této oblasti nebyli malinko zaostalí. 
Jak dokazuje statistika, platy žen jsou u nás o nějaká 
procenta menší než platy mužů. Proč? Zřejmě proto, 
že náš občan, minulostí nevycválaný, v hlavě stále 
polobolševik, jen pomalu přebírá zvyky a pravidla 
moderní civilizace. Ostatně bolševismus byl z velké 
části výsadou mužů se zvláštním druhem galantnosti, 
kdy dokázali, Čechoslováci, jako jedni z mála, ženu 
dokonce popravit. Milada Horáková byla totiž pro 
mnoho primitivních rudých trenek – výrazně rovnější.
Já sám osobně preferuji jako spolupracovníky – 
koncepčně – spíš ženy. Ne že bych muži pohrdal, 
ale nemám tolik času na bájné plánování co by bylo, 
kdyby bylo, co bude, až bude. Dávám přednost 
„ženskému“ konkrétnímu pragmatismu. 
Mám podezření, že velká část mužů usilovně pracuje 
na tom, aby si buď postavili pomník, nebo koupili 
barák či bourák. Ženy jsou, aspoň dle mé zkušenosti, 
daleko více schopny pracovat pro výsledek. Ten je 
od „pomníku” vzdálen někdy tisíce světelných let. Ale 
lepší slušný výsledek – nebo produkt, než marná a tr-
nitá cesta za pomníkem bez pomníku i bez výsledků.
Už můj otec bájil o některých svých sekretářkách 
jako o klíči k úspěchu. “Dobrá sekretářka je lepší než 

hlídací pes...,” říkával. Zajímavé, že na postu sekre-
tářky chlap pracovat nemůže. Dělal by pro výsledek, 
žena šéf – to je pro spermatického roztoužence 
nekonečné ponížení. 
Přirození vůdci působí přirozeným dojmem – ať už 
jde o ženy, či o muže. Ženy ovšem dokáží ke svému 
pracovnímu úkolu zaujmout postoj, jakoby byl při-
rozeným dítětem bojovné a tvrdé matky, která chce 
pro své „maličké” jen to nejlepší. Tenhle pud nám, 
mužům, někdy výrazně chybí. Pravda, hýříme zase 
jinými, díky kterým jsme schopni mnoho pracovní-
ho úsilí zdevastovat např. jmenováním neschopné 
dvacetileté Blanky do řídící pozice. Náhle je rovnost 
ta tam, i platová diskriminace, protože přichází 
hormonální karneval, a tam jsme vesměs na úrovni 
řadových buvolů putujících k vodě. (Ta deziluze, 
když si toho Blanka stejně neváží a chodí dál s tím 
mladým „trotlem“!) 
Ženy jsou v tomto ohledu od přírody podstatně 
odolnější. Opakovaně tvrdím, že v postkomunistické 
transfomaci, tedy ve společnosti minulostí poškoze-
né, mají ženy podstatně silnější motivaci a zejména 
odvahu k cestě za moderní civilizací. Snad i proto, 
že na rozdíl od mužů podvědomě a pudově silně 
myslí na budoucnost svých dětí. Budují svět i pro 
ně. Muži o tom hodně mluví také, ale před očima se 

jim většinou prolíná jen pomník, barák 
a bourák. (Ne že bych nepoznal řadu 
žen, se zcela stejnými ideály. Na oplátku 
jsem je vždycky rovnou zařadil mezi 
mužatky.)
Narušené struktury společnosti přinesly 
i další fenomén: někde chtějí jen mladé 
– a oprávněně, protože starší bývají hlu-
boce zakotveni ve staré módě mlčenli-
vého donašečství, jinak jsou všeobecně 
neschopní. Jednu dovednost mívají: 
hodiny či snad celé dny vysvětlovat, 
proč něco nejde. Bez ohledu na to, že 
to jde a třeba i celkem snadno. 
Mnoho mladých lidí ovšem vychovali 
normalizační rodiče do takové stavu 
normalizační obezřetnosti, že jsou 
stejně nekvalitní jako jejich rodiče. Takže 
mladými jsou jen zdánlivě. A ve světě, 
kde se pohybuji já – tedy v médiích – 
mají mladí lidé i zvláštní zodpovědnost. 
Nákupčí reklamních časů jsou většinou 
velmi mladí lidé a pro komerční televize 
jsou polobohy. Nakupují u nich reklamní 
časy. Produkce našich televizí je tedy 
z velké části důsledkem reklamních 
teorií reklamních mladíků o mladých 
divácích. Jak je možné, že většinou jde 
o vysílací kompost, na který nakonec 
ani mladí nekoukají? Reklamní teorie 
stojí na představě, že mladý je per-
spektivní, protože si bude mnoho let 
kupovat mnoho výrobků. Ale je-li mladý 
pitomcem, moc toho v životě nenakoupí 
(samozřejmě, v drogerii ano...). Naopak, 
je možné, že ho jedna hypotéka doži-
votně finančně zchvátí. Perspektivní je 
spíš divák s dobrým postavením. (Sám 
dám přednost starému profesorovi, 
před mladým zedníkem.) Pro ty ale čes-
ké televize nic nedělají. Proč to neumí, je 
otázka pro mladé manažery, pro mladé 
nákupčí reklamy a ostatní mladé, kteří 
stále mluví o perspektivách s mladými.
Já mezitím koupím jednomu synovi 
kolo (studuje), druhému computer 
(šetří na byt), třetímu kabát (má leasing) 
atd. A myslím na to, jak je mladý divák 
perspektivní. Mnoho mladých i starých 
spojuje na věku nezávislá disciplína: 
hloupost. Ta postihuje bez rozdílu 
všechny cílové skupiny. A pravda také 
je, že starší generace příliš mnoho 
chytrých nabídnout nemůže. Velká část 
z nich tuto zemi logicky opustila.
O to víc u nás nic neplatí. Je třeba zkou-
mat každého zvlášť. 

SVět poDLE jaNa krauSE

upřednostňuji 
ženský 
pragmatismus 

Ne že bych muži pohrdal, ale nemám tolik času na 
bájné plánování co by bylo, kdyby bylo, co bude, až bude...
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se narodil v ostravě, původně 
chtěl být opravářem televizí jako 
jeho otec.

Vystudoval elektrotechnickou 
fakultu Vut v brně 

jezdí jaguárem a na kole, k jeho 
koníčkům patří „spánek a pivo“, 
také si rád prohlíží internetové 
stránky konkurence. V práci tráví 
denně přibližně 9 hodin. Chodím 
do práce později, protože si rád 
přispím. 

k jeho špatným vlastnostem patří 
to, že neumí prý chválit. ovšem 
jakákoli zmínka o potomkovi, 
který je už na cestě nasvědčuje, 
že se to určitě naučí…

roZhoVor

ještě něco k těm třídám…
Budou tři základní: Premium, Business a Econo-
my. Přičemž Economy bude jako druhá třída, čili 
kterou pojede asi 75% cestujících. A která bude 
mít úroveň nejluxusnější třídy německých vlaků, 
jako I. třída ICE vlaků. Luxus prostě není dán 
tím, co bude v nejvyšších třídách, ale tím, co se 
objeví ve třídě druhé... tedy kožená sedadla, wifi 
internet, 220 V… K dispozici film, který je v půj-
čovnách, ale například na konci soupravy bude 
kino s filmy která budou zrovna v kinech…

Doba však ještě nenazrála… ještě stále 
platí váš výrok: „ministerstvo dopravy dělá 

vše, aby nám zakázalo vstup na železnici“? 
Ministerstvo připravovalo zákon o veřejné 
osobní dopravě, v němž se snažilo protlačit 
bod, že v případě, kdy stát dotuje nějakou 
dopravu, tak stát nepustí nikoho, kdo by jezdil 
bez dotací. Určitou logiku to má, na dru-
hé straně – tam, kde může jezdit doprava 
nedotovaná, je nesmysl, aby jezdila doto-
vaná. Stát by pak měl rušit vlaky, které jsou 
dotované – když to jde i bez dotací. Konkrétně 
mám na mysli linku Praha – Ostrava, tam to je 
bez dotací naprosto bezproblémové. Kdyby 
zákon s takovýmto paragrafem vyšel, dokázali 
bychom ho rozbít v Bruselu.

když jde o vlak, jste prostě připraven jít 
do všeho...
Já si říkám – čím víc nám bude ministerstvo 
dopravy klást překážek, o to to bude pro mne 
zajímavější, skoro bych řekl zábavnější.

tak to je tedy váš adrenalin, váš bungee 
jumping!
Jo, to bude asi ono! Já prostě nemohu nic ztra-
tit. Nejsem závislý na státu – nepobírám dotace, 
mohu říkat to, co si myslím. A proto zdůrazňuji – 
železnice je velký byznys. Největší byznys je totiž 
v dotované dopravě. Stačí odstranit monopol 
– a začít vyhlašovat výběrová řízení na dotované 
trasy, nastavit prostě tržní prostředí.

já přispěji dneska na Student agency dvě-
ma korunami. pokud je pravdou, že z každé 
jízdenky je zisk pouhá koruna...
Začátkem roku jsme zdražovali, tak to už jsou 
možná dvě koruny z jízdenky. Držím se zásady, 
že cena jízdenky má být tak nízká, aby se 
konkurenci nevyplatilo přijít zpátky. Vydělává-
me, ale ne moc. Kdybychom vydělávali hodně, 
konkurence nastartuje.

Spolu s europoslancem Zieleniecem 
a senátorem petrovem jste šel do akce 
„Snaha o zrušení zákona, který umožňuje 
zákonodárcům čr cestovat – zdarma veřej-
nou hromadnou dopravou“. Nechystáte se 
do politiky?
To by byla moje obrovská chyba! Jak špatně 
dopadl i Václav Fischer... Tato země potřebuje 
někoho jako byl Tony Blair, sympatického charis-
matického vůdce. Proto čekám na přímou volbu 
prezidenta, abych mohl volit někoho, kdo nemu-
sí být profesionálním politikem, ale Osobností…

takže zůstáváte u idey, že na zasloužený 
odpočinek půjdete v padesáti… Co budete 
dělat jako důchodce? 
Stáhnu se někam k moři, do klidu, do přírody 
a obklopím se...

palmami, originály…
…ne, monitory! A budu vše sledovat! Budu 
prostě pracovat!

Vaše firmy fungují, nemáte chuť svěřit je 
do rukou spolehlivého člověka a jen repre-
zentovat a užívat si?
Firma už nemá se mnou moc společného, řídí 
ji ředitelka, manažeři. Já jsem tady jen jako pro 
kontrolu chyb a stojím u zrodu nových projektů. 
Nejsem zde proto, že bych musel, ale proto, že 
mne to baví... I kdybych se odstěhoval k moři, 
bez práce by se ze mně stal profesionální pivař, 
možná alkoholik. Nechci žít bez cíle, bez vize. 
Pro muže je práce obzvlášť důležitá.

říkáte o sobě, že jste jediný majitel, který 
co vydělá – investuje. Z čeho žijete? Co jste 
si naposledy koupil? 
Mám přece plat – ze zákona musím být 
ve své firmě zaměstnán. Mám služební auto, 
služební mobil. Žiji jako středně placený 
manažer. A naposledy jsem si koupil právě 
už zmíněný žlutý barák. Protože od dob, co 
jsem odešel z kolejí, jsem bydlel snad deset 
let v pronajaté garsonce…

Lze brát koupi domu jako signál, že se 
chcete usadit? 
Před několika dny (rozhovor vznikal koncem 
dubna – pozn. red.) jsem se dozvěděl, že budu 
mít dítě. První! Asi o Vánocích! Přítelkyně je 
mladá, je ji 27, ale já jsem hodně úzkostný už 
teď – jaký bude ten nový človíček, když to bude 
takové mrně…

přitom s partnerkou jste se seznámil docela 
„nepodnikavě“…
Ano, jsme typickým příkladem lásky před inzerát. 
Ale v tom nejlepším slova smyslu.

heslem vašich autobusů i firem je Luxus pro 
každého. Co nejluxusnějšího máte vy sám?
Moji přítelkyni! Je nádherná – byla model-
kou, ale vzhledem k „pouhým“ 170 centi-
metrům se ji více dařilo v Japonsku, v Jižní 
Koreji. Je ohromě milá, skvělá, málem bych 
řekl dokonalá. Náš vztah se utvářel dlouho, 
známe se pět let a asi pětkrát jsme rozešli. 
Teď už jsme spolu rok a čtyři měsíce. To 
je můj nejdelší vztah a jsem v něm velmi 
šťastný. A ač se zatím nebudeme brát vím, 
že s ní zůstanu napořád. Aspoň bych si to 
moc přál.

Andrea Žbodáková

já prostě nemohu 
nic ztratit. Nejsem 
závislý na státu – 
nepobírám dotace, 
mohu říkat to, co si 
myslím.
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administrativní zátěž je měřitelná 
Britská obchodní komora zavedla pro své 
členy tzv. barometr administrativní zátěže, 
kterým sleduje a měří dodatečné náklady 
vzniklé v souvislosti s přijetím nové regulace 
na evropské a národní úrovni s dopadem 
na podnikatelskou sféru. Téměř 70 % nově 
přijaté legislativy pochází z evropské úrov-
ně, zbývajících 30 % jsou opatření tvořená 
ve Velké Británii. Roční administrativní ná-
klady byly vyčísleny na 10 miliard liber. Čísla 
pocházejí ze zdrojů státní správy, která má 
za úkol hodnotit dopad. Uživatelé si barometr 
chválí s tím, že je jednoduchý, srozumitelný 
a spolehlivý. Barometr vychází od roku 2001 
ve významných denících jako je Sunday 
Times a Financial Times, je rozesílán v listinné 
podobě v rámci regionální sítě a zveřejňován 
na internetu. 

Letní akademie ve Finsku
Od 23. do 27. června 2008 v Porvoo (Finsko) 
organizuje sdružení evropských hospodář-
ských komor Eurochambres 11. letní akade-
mii. Tento studijní program je zaměřen na na-
vazování kontaktů mezi řídícími pracovníky 
(střední a vysoký management) obchodních 
komor, sdílení zkušeností ohledně praktických 
nástrojů pro hodnocení komorových strategií, 
metod a služeb, pro vyhledávání partnerů, 
realizaci nových nápadů, podporu růstu apod. 

Cena účasti je 2400 euro a obsahuje veškeré 
výdaje spojené se školením – ubytování, 
dopravu, stravu a zápisné. Zájemci se mohou 
obrátit na eu@komora.cz nebo na cebre.
europe@mail.be. 

projektové aktivity
Společně s italskými a francouzskými kolegy 
se Hospodářská komora ČR přihlásila do výz-
vy na předkládání projektů v rámci komuni-
tárního programu Central Asia Invest. Cílem 
programu je posílit spolupráci mezi evrop-
skými podnikatelskými organizacemi a stejně 

zaměřenými organizacemi ve Střední Asii. 
Projekt by měl podnikatelským sdružením 
v Kazachstánu, Uzbekistánu a v Kyrgyzstánu 
poskytnout znalosti o poskytování služeb za-
měřených na podporu podnikatelů, zejména 
malých a středních podniků v oblastech jako 

jsou export, propagace a marketing, spolu-
práce se zahraničními partnery, informační 
technologie, společenská zodpovědnost 
firem, výzkum a vývoj a znalost unijního trhu. 
Projekt, který by měl být zahájen v prosinci 
letošního roku, by měl současně umožnit 
navázání kontaktů evropských firem s firmami 
z vybraných středoasijských republik. 
Spolupráce s čínskými firmami v oblasti 
redukce oxidu uhlíku a síry při výrobě cihel, 
odpadového hospodářství a ekoturismu v Se-
čuánu, ekologicky šetrné výroby elektrické 
energie a stavebních materiálů bude českým 
podnikatelům umožněna prostřednictvím 
komunitárního programu SWITCH, v je-
hož rámci podala Hospodářská komora ČR 
společně s partnery návrh projektu. HK ČR 
bude též participovat na projektu zaměřeném 
na zlepšování kvality ovzduší a technologií pro 
výrobu obnovitelné energie a nakládání s od-
padem ve Vietnamu společně s organizacemi 
z Belgie, Maďarska, Španělska, Velké Británie 
a dalších zemí EU.
V rámci příprav na české předsednictví 
v Radě EU předložila HK ČR projekt, jehož 
cílem je za pomoci podnikatelů a odborné 
veřejnosti identifikovat přetrvávající bariéry 
na vnitřním trhu zboží a služeb. Projekt se 
zaměří na odstraňování administrativních pře-
kážek a nadbytečných regulací, implementaci 
směrnice o službách, daňovou problematiku 

hk čr bude parti-
cipovat na projektu 
na zlepšování ovzduší 
a technologií pro výro-
bu obnovitelné energie 
ve Vietnamu

v Unii a ochranu duševního vlastnictví. Cílem 
projektu je také informovat českou podni-
katelskou sféru o připravovaných návrzích 
Evropské unie ve výše uvedených oblastech, 
rozvinout interaktivní debatu mezi podnika-
teli, podnikatelskými sdruženími, odborníky 
z evropských institucí a české státní správy 
a získat představu o stanoviscích jednotlivých 
skupin k daným návrhům. 
HK ČR se od dubna účastní pilotního projek-
tu Evropské komise realizovaného ve spolu-
práci se společností ECOFYS a zaměřeného 
na zhodnocení potenciální využitelnosti sítě 
evropských hospodářských komor, které by 
se zapojily do systému monitorování, měření, 
informování a ověřování emisních povolenek 
pro malé a střední emitory. Projekt vznikl 
v souvislosti s návrhem energeticko-klima-
tického balíčku, jenž zavádí nová pravidla 
pro obchodování s emisními povolenkami 
– rozšíření systému obchodování s emisními 
povolenkami na MSP produkujícími ročně 
více než 10 000 tun CO2, rozšíření systé-
mu obchodování s emisními povolenkami 
na nová odvětví (vápenky, chemický průmysl 
apod.), harmonizaci systémů monitorování 
a měření, informování a ověřování emisních 
povolenek, alokaci emisních povolenek for-
mou prodejních aukcí od roku 2013 plně pro 
energetiku a postupně pro ostatní oblasti. 
Finanční pomoc Komise spočívá v zaško-
lení odborných pracovníků hospodářských 
komor na tuto problematiku. HK ČR bojuje 
proti stereotypům v oblasti rovných příle-
žitostí mezi muži a ženami. Ve spolupráci 
s národním koordinátorem z Mezinárodního 

vzdělávacího centra a Mezinárodní organi-
zace práce vytváří komora soubor opatře-
ní, na jehož základě proškolí 15–20 osob 
(zaměstnanci HK ČR, zaměstnanci regionál-
ních komor, asociací a institucí poskytujících 
služby podnikatelům), které budou nadále 
vzdělávat a informovat českou podnikatel-
skou veřejnost o problematice nerovného 
zacházení mezi oběma pohlavími. V deseti 
malých a středně velkých firmách provedou 
školitelé pilotní test výše zmíněného souboru 
opatření a nástrojů. 

Alena Vlačihová

CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace v Bruselu

V NáSLEDujíCíCh řáDCíCh přINášímE INFormaCE o koNkrétNíCh aktIVItáCh, ktEré LZE 
S pomoCí EVropSké uNIE rEaLIZoVat ku proSpěChu EVropSkýCh FIrEm a poDNIkatELSkýCh 
SDružENí. StřEDISko poDNIkatELSké rEprEZENtaCE V bruSELu CEbrE totIž pomáhá čESkým 
poDNIkatELům a poDNIkatELSkým SDružENím NaVaZoVat koNtakty S potENCIáLNímI LEaDEry 
NEbo partNEry projEktu, partICIpujE Na poDáVáNí projEktů a jEjICh ImpLEmENtaCI. 
SoučaSNě SLouží jako kataLyZátor INFormaCí VySíLaNýCh Z EVropSkýCh INStItuCí SměrEm 
k EVropSké VEřEjNoStI. 

projekt vznikl s návr-
hem energeticko-kli-
matického balíčku, jenž 
zavádí nová pravidla 
obchodování s emisní-
mi povolenkami

aktivity,  
při nichž  
pomůže Eu

Mezi zakládající členy Česko-arabské podni-
katelské rady patří řada významných podniků 
a exportérů, a to za účinné podpory HK ČR 
a SP ČR. Ustavující zasedání přijalo Stanovy 
Česko-arabské rady a zvolilo sedmičlenné 
představenstvo. Předsedou představenstva 
byl zvolen Ing. Jiří F. Grund, který má bohaté 
zkušenosti s podnikáním na arabských trzích 
a je předsedou Česko-saúdského a Česko 
-libanonského hospodářského výboru. „Česko 
-arabská podnikatelská rada je otevřená pro 
další podniky a jejím hlavním cílem je sdru-
žovat české firmy se společným obchodním 
a podnikatelským zájmem na arabských 
trzích,“ říká Jiří F. Grund. 

hlavní cíle
K hlavním cílům nově vzniklé platformy patří 
reprezentovat české podnikatele v arabských 
teritoriích a k tomu využívat zkušeností a auto-
rity Hospodářské komory ČR a Svazu průmys-
lu a dopravy ČR i podpory arabských institucí 
a partnerů. Rada bude rovněž zprostředko-
vávat informace a poskytovat služby podni-
katelům na podporu jejich podnikatelských 

aktivit v arabských teritoriích a v neposlední 
řadě také poskytovat asistenci při vyhledávání 
obchodních kontaktů.

mnohostranná podpora
Česko-arabská podnikatelská rada má podpo-
ru Rady arabských velvyslanců v Praze a Vše-
obecné unie arabských obchodních komor, ja-
kožto nejvyšších orgánů arabských obchodních 
komor, stejně tak jako i ministerstva průmyslu, 
ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských 
úřadů ČR v arabských zemích. 

předchůdkyně přišla o důvěru
Jedním z hlavních důvodů ustavení Česko 
-arabské podnikatelské rady bylo to, že její 
předchůdkyně, Česko-arabská obchodní 
komora (ČAOK), ztratila kredit a důvěru oficiál-
ních arabských partnerů a nachází se v neutě-
šené situaci. To, že novou platformu vytvořily 
dvě největší podnikatelské organizace, je pro 
české členy a arabské partnery zárukou solid-
nosti a efektivity. Seznam všech zakládajících 
členů bude k dispozici na webových stránkách 
Hospodářské komory ČR (www.komora.cz) 
a Svazu průmyslu ČR (www.spcr.cz).

www.komora.cz

přI hoSpoDářSké 
komořE čr a SVaZu 
průmySLu čr 
byLa ZaLožENa 
čESko-arabSká 
poDNIkatELSká raDa, 
ktErá buDE čESkým 
FIrmám aSIStoVat 
přI prEZENtaCI 
Na arabSkýCh 
tErItorIíCh, pomůžE 
jIm VE VyhLEDáVáNí 
koNtaktů a poSkytNE 
SLužby Na poDporu 
jEjICh aktIVIt V této 
čáStI SVěta.

hlavním cílem rady 
je sdružovat české 
firmy se společným 
obchodním a podni-
katelským zájmem 
na arabských trzích

pomoc  
našim firmám
v arabských  
zemích
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Z historie
Vzhledem k uvedeným výročím bude jistě 
prospěšná malá exkurze do minulosti, která 
mimo jiné ozřejmí, jaký je význam slova 
Komora. Podle Ottova slovníku naučného 
se „Komorou (z lat. Camera, klenutá 
místnost) nazývala u franckých panovníků 
místnost, v níž se chovalo jejich soukromé 
jmění, pak i místo, kde se projednávaly 
jejich záležitosti týkající se správy dotčeného 
jmění, a konečně sám úřad vedoucí 
tuto správu. Úřad měl v čele komořího, 
komorníka (camerarius, Kammermeister 
atd.). 
Komory obchodní a živnostenské jsou 
samosprávné korporace k hájení a pěstění 

zájmů obchodu a živností (i hornictví) 
a k podávání znaleckých zpráv a návrhů 
veřejné správě v záležitostech obchodních 

a živnostenských. (zastupitelstva zájmová). 
Úkolem komor jest raditi se a podávati 

úřadům státním a zemským k vyzvání 
jejich i z vlastního podnětu zprávy a návrhy 
i mínění svá o potřebách obchodu a živností 
i o stavu prostředků dopravních, jakož 
i dobrá zdání o návrzích zákonů a při 
zřizování nebo reorganisaci veřejných 
stavů na povznesení obchodu a živnosti. 
K vyzvání vlády vstupují komory o těchto 
věcech i ve společné úřady. Mimo to mají 
komory dle zák. z r. 1868 i četná zvláštní 
práva a povinnosti: vedou seznamy svých 
voličů a výkazy protokolovaných firem 
i všech jiných prům., obch. a dopravních 
podniků svého obvodu, zapisují ochranné 
známky a vzorky průmyslových výrobků, 
vydávají vysvědčení o obchodních 

téma měSíCE
téma měSíCE

V každém krajském 
městě pracují 
regionální exportní 
manažeři, kteří 
poskytují servis firmám 
se zájmem o export

zvyklostech, o způsobilosti uchazečů 
o dodávky státní, zejména vojenské, 
a o domácím původu zboží do ciziny 
vyváženého, vyhovující legitimační lístky pro 
obch. cestující, spolupůsobí při jmenování 
bursovních rad a laických soudců při obch. 
soudech a senátech, rozhodují na základě 
úmluvy stran jako smírčí soudy ve sporech 
obchodních, podávají ministerstvu obchodu 
ročně přehlednou zprávu o stavu živností, 
tržby a dopravy v uplynulém roce a každých 
pěl let statistickou zprávu o veškerých 
nár.-hosp. poměrech svého obvodu. 
Pozdějšími zákony byla působnost komor 
ještě rozšířena. Ústavní zákony poskytly 
komorám i důležité právo politické, voliti 

dílem samostatně, dílem s městskými voliči 
poslance do sněmů a na radu říšskou. 
Zřízení nebo zrušení komor a změny jejich 
obvodu nebo sídla dějí se zákonem. 
Komory dělí se z pravidla v sekci obchodní 
a sekci živnostenskou. Právo voliti 
do komor mají příslušníci stavu obch. 

a živn., kteří jsou v plném požitku práv 
občanských a provozují v obvodu komory 
samostatně nebo jako veřejní společníci 
obchod, živnost a hornictví, nebo kteří 
řediteli či představenými obchodních nebo 
prům. společností akciových, jestliže 
platí z těchto podniků předepsaný obnos 
daně výdělkové. Komory mohou voliti též 
libovolný počet korespondujících i mimo 
svůj obvod a mimo kruhy obchodnické 
a živnostenské, kteří pak ve schůzích 
mají hlas poradní. Členství komory jest 
úřadem čestným. Zákonným zástupcem 
komory jest president, resp. vicepresident, 
každoročně volený a ministrem obch. 
potvrzovaný, který odpovídá za zachování Fo
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NEjméNě jEDNou ročNě jE SVoLáVáN VýročNí SNěm jako 
NEjVyšší orgáN hoSpoDářSké komory čESké rEpubLIky. 
tEN DVaCátý SE uSkutEčNí V koNgrESoVém CENtru praha 
29. kVětNa. třI StoVky DELEgátů Z okrESNíCh hoSpoDářSkýCh 
komor a žIVNoStENSkýCh SpoLEčENStEV buDou NaVíC LEtoS, 
kDy hoSpoDářSká komora SLaVí 15 LEt oD SVého VZNIku 
a 160 LEt oD počátků komoroVého hNutí Na úZEmí čECh, 
moraVy a SLEZSka, VoLIt NoVé VEDENí hoSpoDářSké komory 
čESké rEpubLIky. 

komorové 
hnutí včera, 
dnes a zítra

hk si dává jako jeden 
z hlavních cílů své 
činnosti aktivně se 
podílet na tvorbě 
podnikatelského 
prostředí
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ETICKÝ KODEX
ČLENA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Článek 1.
Profesionalita

Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti řídí 
zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako 
je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, 
podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo 
poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, 
spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na 
základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich 
zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající 
z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby 
ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou 
v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy 
usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

Článek 2.
Odpovědnost

Člen Hospodářské komory České republiky se vždy rozhoduje 
s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá 
pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně 
splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě 
korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak 
odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto 
etickým kodexem. 

Článek 3.
Sounáležitost

Člen Hospodářské komory České republiky vždy jedná tak, aby 
zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou 
pověst svou i Hospodářské komory České republiky. Poskytuje 
aktivně ostatním členům Hospodářské komory České 
republiky a svým partnerům informace, které jim umožní získat 
a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že 
dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Hospodářské 
komoře České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty 
podnikatelského stavu.

Článek 4.
Čestnost

Člen Hospodářské komory České republiky jedná v souladu 
s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se 
objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Jedná tak, 
aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu 
prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje 
u svých zaměstnanců.

Článek 5.
Solidarita

Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti 
zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků 
a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární 
při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

Článek 6.
Právo užívat logo

Hospodářská komora České republiky uděluje členovi Hospodářské 
komory České republiky, který řádně plní své povinnosti, a který 
se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex 
dodržovat, právo prezentovat své členství v Hospodářské komoře 
České republiky užíváním loga člena Hospodářské komory České 
republiky v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga 
člena Hospodářské komory České republiky. 
Člen Hospodářské komory České republiky souhlasí s tím, že bude 
zařazen do seznamu firem, které přijaly a dodržují etický kodex člena 
Hospodářské komory České republiky. Tento seznam je zveřejněn 
na www.komora.cz. 
Člen Hospodářské komory České republiky si je vědom toho, že 
poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak 
zároveň podmínky umožňující mu užívání loga člena Hospodářské 
komory České republiky a dává tím podnět k odpovídajícímu 
postupu v souladu s vnitřními normami Hospodářské komory 
České republiky ze strany příslušné složky Hospodářské komory 
České republiky.

členská firma

evidenční číslo kodexu

statutární zástupce člena

datum

Preambule
Člen Hospodářské komory České republiky je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na 
zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České 
republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále 
jen zákon), platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

eticky_kodex_v4.indd   1 10/16/07   10:07:10 AM

zákonných předpisů i jednacího řádu 
a může usnesení komory zastaviti a věc 
ministrovi k rozhodnutí předložiti. Schůze 
komor jsou zpravidla veřejné. Náklady komor 
uhrazují se přirážkami k výdělkové dani 
voličů komorních, rozpočet i účetní závěrky 
schvaluje ministerstvo. 
Skutečná působnost obchod. a živnost. 
komor za půlstoletí jejich trvání nesmírně 
vzrostla, rozkvět průmyslu a obchodu 
z valné části jest jejich zásluhou. Hlas 
jejich nemalé byl váhy při reformě daní 
přímých, při uzavírání smluv obchodních 
a doplňování sítě železniční. I v záležitostech 
menšího významu komory svou poradní 
působností naproti úřadům i jednotlivcům 
mnoho dobrého způsobily a mnohé škodě 
předešly nebo ji napravily. Vedle poradní 
a správní činnosti komor vzrůstá i vlastní 
tvůrčí jejich působnost (zřízení musea 
umělecko průmyslového, založení odborných 
škol, udělují stipendia žákům, pořádají 
mistrovské kursy pro řemeslníky, výstavy 
strojů, uměleckých výrobků, zařizují vývozní 
kanceláře k poskytování informací vývozcům, 
vydávají exportní adresáře atd.).“
 
hospodářská komora 
čr v současnosti
Hospodářská komora České republiky 
vznikla na základě zákona č. 301/ 1992 
Sb., v roce 1993. Aktivně se hlásí k odkazu 
obchodních a živnostenských komor, které 
na území dnešního Česka vznikaly již od po-
loviny 19. století, a to se záměrem podpořit 
soukromé podnikání, vykonávat funkci 
poradních sborů, dohlížet na projednávané 
návrhy ve věcech živnostenských a ob-
chodních a své připomínky pak předkládat 
příslušným úřadům. 

aktivní a důležitá
V tomto duchu pracuje hospodářská komora 
i dnes. Stále aktivně zasahuje do připravo-
vané podnikatelské legislativy, je povinným 
připomínkovým místem, jehož prostřednic-
tvím mají i její členové možnost upozorňovat 
na nedostatky v prováděných zákonných 
úpravách a předkládat vlastní protinávrhy. 
Kromě těchto tradičních pravomocí podnika-
telská samospráva získává další kompetence 
a služby podporující podnikání v České 
republice. 
Hustá síť komor a živnostenských 
společenstev umožňuje nabízet poradenství 
prostřednictvím projektu Informační místa 
pro podnikatele, který úspěšně poskytuje 
odpovědi na dotazy k problematice 
podnikání formou veřejné služby, tedy 
zdarma, již pět let. Realizací vládního 
projektu CzechPoint došlo k vytvoření sítě 
poskytující ověřené výpisy z informačních 
systémů veřejné správy. Široká veřejnost tak 

i na úřadech hospodářských komor může 
získat ověřený výpis z rejstříku obchodního, 
živnostenského rejstříku, katastru 
nemovitostí a výhledově i z dalších evidencí. 
Díky těmto i dalším projektům se návštěv-
nost jednotlivých míst hospodářské komory 
zvyšuje, povědomí obyvatel o podnikatelské 
samosprávě stoupá. Po patnácti letech své 
novodobé existence sdružuje na bázi dobro-
volného členství asi čtrnáct tisíc podnikatel-
ských subjektů. 
Firmy a živnostníci se stávají členy 
hospodářské komory prostřednictvím 
oborových a regionálních složek, které 
jsou rozmístěny na sto padesáti místech 
na území České republiky. Podíl členských 
firem Hospodářské komory České republiky 
na celkovém HDP České republiky je 
odhadován na 60 % a tyto firmy zaměstnávají 
dvě třetiny práceschopného obyvatelstva 
České republiky. Hospodářská komora ČR 
je jedinečnou institucí, jejíž členové se hlásí 
k dodržování zásad etického chování vůči 
svým partnerům a zákazníkům. 

mise po celém světě
Aktivity hospodářské komory vůči zahraničí 
nekončí jen na hranici jednotného trhu. 
Hospodářská komora pořádá vlastní 
podnikatelské mise i mise doprovázející 
na cestách po celém světě nejvyšší státní 
představitele. Zároveň je častým cílem 
zahraničních podnikatelských reprezentací 
hledajících možnosti spolupráce s českými 
firmami. Podnikatelská setkání tohoto druhu 
jsou jedním z významných produktů, které 
členům hospodářské komory usnadňují 
vstup na zahraniční trhy. Za tímto účelem 

pracují také v každém krajském městě 
regionální exportní manažeři, jejichž úkolem 
je poskytování servisu firmám se zájmem 
o export. 
Hospodářská komora vydává vlastní 
měsíčník Komora.cz, časopis, který 
vychází nákladem 22 000 výtisků a je 
zdarma distribuován všem členům, 
na úřady státní správy a místní 
samosprávy a na další instituce. 
V elektronické podobě je jednou týdně 
rozesílán zhruba deseti tisícům odběratelů 
z řad podnikatelské veřejnosti elektronický 

Člen Hospodářské komory České 
republiky se podpisem etického kodexu 
při své činnosti zasazuje o dodržování 
právních předpisů České republiky, zákona 
č. 301/1992 Sb., platných vnitřních norem, 
smluvních závazků, pravidel správné 
a uznávané praxe a dále uvedených 
etických zásad: 

• Profesionalita
• Odpovědnost
• Čestnost
• Sounáležitost
• Solidarita

Člen Hospodářské komory České republiky, 
který se hlásí k etickým zásadám, má 
možnost prezentovat se používáním loga:

prEStIž 
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno  

na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové  

komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

řaDa koNtaktů 
Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují 

setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro 

ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní 

společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory 

navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFormaCE 
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je 

pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé 

republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších 

informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. 

Obraťte se na nás a my vám poradíme!

přIpomíNkoVáNí 
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České 

republiky je ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I vy se jako člen komory můžete 

do tohoto procesu aktivně zapojit.

oDborNoSt 
Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení 

a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj váš a vašich zaměstnanců.

jEDNota 
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich 

prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě 

podnikání.

top NEtWorkINg 
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své 

kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 

EXport 
Chcete proniknout na zahraniční trh, nebo rozšířit svoje exportní možnosti? Navštivte svého 

regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných 

hospodářskou komorou, sejděte se se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci 

podnikatelských misí do České republiky.

SLEVy 
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. 

Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo 

prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.

EtIka 
Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory 

České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat 

vaše korektní podnikání.

zpravodaj, denně jsou aktualizovány 
webové stránky www.komora.cz. 

Vize a strategické cíle hospodářské 
komory české republiky do budoucna
VIZE
• Silná hospodářská komora. 
•  Podnikatelská samospráva účinně 

prosazující zájmy podnikatelů v České 
republice, v Evropské unii a ve světě.

STRATEGICKý CÍL
•  Spoluvytvářet kvalitní podnikatelské 

prostředí v České republice, v Evropské 
unii a ve světě. Hospodářská komora 
si dává jako jeden z hlavních cílů své 
činnosti aktivně se podílet na tvorbě 
podnikatelského prostředí, aby pro 
podnikatele zajistila co nejvýhodnější 
podmínky pro podnikání.

•  Spolupodílet se na tvorbě znalostní 
ekonomiky. Hospodářská komora 
považuje vzdělávání za jeden z nosných 
pilířů své činnosti, a proto bude 
usilovat o dosažení strategického cíle 
prostřednictvím vytváření systému 
uznávání kvalifikace a dalšího profesního 
vzdělávání. Rovněž se musí stát 
neopominutelným partnerem pro 
vzdělávání na odborných školách.

•  Vytvoření podmínek pro efektivní 
činnost Hospodářské komory jako 
podnikatelské samosprávy. Hospodářská 
komora si klade za cíl dořešit řadu 
limitujících vnitřních předpokladů pro 
bezproblémový chod úřadu i fungování 
jejích složek. Dlouhodobým cílem je 
dosáhnout novely zákona o Hospodářské 
komoře. Synchronizovat komorovou síť 
a dosáhnout shody při řešení standardů 
činnosti. V neposlední řadě je třeba 
zajistit zdroje financování pro činnost celé 
Hospodářské komory. 

•  Služby pro všechny, lobby pro členy. 
Hospodářská komora jako samosprá-
va podnikatelů si dává za cíl poskyto-
vat služby všem podnikatelům v rámci 
poradenství, zprostředkování informací, 
obchodních kontaktů a v neposlední řadě 
se musí podílet na vytváření podnikatel-
ského prostředí i způsobem, který umožní 
předcházet vzniku sporů.

Zdroj: www.komora.cz

10 VýHOD ČLENSTVÍ V HK ČRETICKý KODEX ČLENA 
HOSPODáŘSKé KOMORY 
ČESKé REPUBLIKY

hk je častým cílem 
zahraničních pod-
nikatelských repre-
zentací hledajících 
možnosti spolupráce 
s českými firmami

Návštěvnost jednotli-
vých míst hospodář-
ské komory se zvyšu-
je, povědomí obyvatel 
o podnikatelské sa-
mosprávě stoupá
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český letecký 
průmysl letí 
do závratných 
výšek

LEtECtVí
LEtECtVí

Zatímco v průběhu své staleté historie stálo 
české letectví vždy na špici vývoje, alespoň 
tedy ve svých kategoriích, transformace 
ekonomiky dorazila do leteckých továren 
nejméně o pět až deset let později oproti 
ostatním sektorům průmyslu. Pro srovnání: 
sousloví „velké vlny propouštění“ české hos-
podářství slýchalo především těsně po roce 
1989, případně ve druhé polovině deva-
desátých let, kdy se domácím podnikům 
dařilo nacházet nové zahraniční partnery. 
Do Aera Vodochody, jednoho z nejslavněj-
ších leteckých podniků ČR, dorazila taková 
vlna teprve vloni, kdy firmu získala investiční 
skupina Penta. Z podniku, který měl v roce 
2006 ztrátu miliardu korun, dokázala Penta 

během jediného roku vykřesat 200 milio-
nů korun provozního zisku. Český letecký 
průmysl započal zevrubnou léčebnou kúru, 
kterou měl podstoupit už před lety. Veze se 
na vlně zájmu investorů o naší republiku. Na-
neštěstí slábnoucí dolar a naopak sílící koru-
na znamenají, že nejlepší období, kdy měla 
revitalizace začít, už bylo. Přesto po mnoha 
letech propadu přinesl první potvrzení růstu 
napříč celým sektorem rok 2006, ze kterého 
jsou poslední kompletní dostupné údaje. 
Výrazně stoupl obrat a dokonce se zvýšil 
i počet zaměstnanců v leteckém průmyslu.

ultralehké vedení
Česká republika je dnes „medailovým“vý-

robcem ultralehkých a lehkých sportovních 
letadel na světě. Tím prvním je Německo 
a na druhém místě za ním buď právě ČR, 
nebo Francie. České firmy vyrobí ročně přes 
pět stovek těchto letadel, z nichž naprostá 
většina přirozeně směřuje na vývoz. Právě 
tyto podniky v ještě dravějším rozvoji brzdí 
sílící kurz koruny vůči všem světovým mě-
nám. První nadšenci na podomácku vyro-
bených sportovních zařízeních létali (a také 
padali) většinou načerno už v osmdesátých 
letech. Právě z těchto malých dílen se pos-
tupně a nenápadně vyvinuly značky, které 
jsou dnes ve svém oboru respektované 
po celém světě. Na rozdíl od těch velkých je 
totiž nesvazovala politická rozhodnutí – a to 
nejen v rámci samotné výroby u nás, ale 
i na straně prodeje potenciálním zájemcům. 
V Indii například budou mít vždy lepší posta-
vení britské stroje oproti těm českým, takže 
neuskutečněný záměr Aera Vodochody pro-
dat sem své L-159, byl od začátku skuteč-
ně velmi optimistický. U strojů dodávaných 
pro zábavu na sportovní létání takové vlivy 
nehrozí.
Byť jsou ultralighty pro sportovní létání vý-
razně jednodušší než klasické letouny, i ony 
představují nejmodernější technologie a mo-
hou nabídnout špičkové vybavení pro létání 
pomocí přístrojů. Mezi rozmachem výroby 
ultralehkých a lehkých sportovních letadel 
a padající produkcí klasických letounů je 
v České republice až pozoruhodný rozdíl.

umíme i letouny
Tahounem ve výrobě sportovních letadel 
je u nás společnost Evektor. Vloni zákaz-
níkům dodala na 190 svých dvoumístných 
modelů EuroStar a SportStar. Většina z nich 
skončila ve Spojených státech. Oproti roku 
2006 to představuje nárůst více než o jednu 
čtvrtinu. Úspěch z prodeje těchto modelů 
firmě umožnil investovat i do vývoje vlast-
ního letounu. Už během letošního roku by 
se v Kunovicích měla rozjet sériová výroba 

čtyřmístného stroje VUT 100 Cobra. Firma 
prohlašuje, že už má pro novinku zajištěné 
první zákazníky.
Cobra a SuperCobra tak budou po roce 
1989 prvním letounem kompletně vyvinutým 
českou firmou, který má reálnou šanci uspět 

LEtECká Výroba byLa V čESkoSLoVENSku kLENotEm DomáCího 
průmySLu. V Době SVé NEjVětší SLáVy SE V čESku ročNě VyráběLo 
až NěkoLIk StoVEk kompLEtNíCh LEtaDEL a jEjICh proDukCE 
ZaměStNáVaLa koLEm 30 000 tISíC LIDí. po roCE 1989, V Době 
traNSFormaCE čESkého průmySLu, StatuS roDINNého špErku 
ZpůSobIL, žE SE koLEm LEtECtVí NašLapoVaLo po špIčkáCh 
a S NEjVětší opatrNoStí. a tak SE čESký LEtECký průmySL propaDL 
Na DNo až patNáCt LEt po rEVoLuCI, V Době, kDy EkoNomIka LEtí 
VZhůru. poSLEDNí hoSpoDářSké VýSLEDky oVšEm NaZNačují, žE 
CEStu Zpátky Na VrChoL NaStoupILo I čESké LEtECtVí.

Slábnoucí dolar a sílící 
koruna znamenají, 
že nejlepší období, 
kdy měla revitalizace 
našeho leteckého 
průmyslu začít, už bylo

V dubnu se objevila 
informace, že turečtí 
podnikatelé uvažují 
o tom, že u nás postaví 
velké logistické cent-
rum pro celou Evropu

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



str. 26 str. 27květen 08

na světovém trhu. Cobra je totiž prvním 
strojem kompletně zkonstruovaným v ČR, 
jehož vývoji předcházely rozsáhlé průzku-
my trhu a studie proveditelnosti. K výrobě 
proudových cvičných letounů L-159 totiž 
zavelelo spíše politické zadání udržet 
Aero Vodochody. Komplikace od začátku 
provázely i vývoj civilní Ae-270 taktéž z Vo-
dochod. Ae-270 zatím létají pouze v počtu 
dvou prototypů využívaných majiteli Aera.
Vedle Cobry navíc Evektor pracuje na vý-
voji dalšího devíti až čtrnáctimístného 
letounu pod označením EV-55 Outback. 
K dispozici bude i verze určená pro pře-
pravu nákladu. Na konstrukci těchto strojů 
se přirozeně podílejí i další letecké společ-
nosti z České republiky. Letové paramet-
ry, vnitřní vybavení a letová bezpečnost 
přitom jsou na špičkové úrovni. EV-55 by 
měl poprvé vzlétnout už letos.

Deset procent hDp
Letectví, tedy včetně letecké dopravy 
a dalších příbuzných oborů, dnes v EU 
vytváří 2,6 % HDP. Celkem v Evropské 
unii s jejími 497 miliony obyvatel pracu-
je v tomto sektoru kolem tří milionů lidí. 
Přímo na letecký průmysl pak připadá asi 
14 % zaměstnanců, přitom ale zajišťuje 
celých 37 % obratu. Dohromady by jím 
mělo ročně protéct přes 81 miliard eur. 
Pokud si statistiku patřičným způsobem 
„přizpůsobíme“ tak, aby byla pro letectví 
co nejpříznivější a započítáme do ní všech-
ny, i velmi vzdálené položky, dostaneme 
se k osmi až desetiprocentnímu podílu 
na hrubém domácím produktu celé EU. 
A to už je opravdu dobrý důvod se rozvoji 
letectví intenzivně věnovat.
Letectví by v následujících letech zároveň 
mohlo být jedním z nejživěji se rozvíjejících 
sektorů celé evropské ekonomiky. Kvali-
fikované odhady říkají, že do roku 2020 
stoupne jeho podíl na HDP až na 3,3 pro-
centa HDP, což přinese další stovky tisíc 
nových pracovních míst. Letecká doprava 
podléhá podobným pravidlům jako rozvoj 
informačních technologií, jejichž slavný 
Mooreův zákon praví, že výkon počítačů 
se zdvojnásobí přibližně každé dva roky. 
Letectví tak rychlé není, nicméně objem 
letecké dopravy naroste na dvojnásobek 
přibližně každých 16 let. Osobní doprava 
roste o 4 až 5 procent ročně a přeprava 
nákladu ještě rychleji.

otevřené nebe
O rozvoj letectví na další léta je nejspíš 
postaráno díky nedávné dohodě Otevřené 
nebe mezi EU a Spojenými státy. Smlou-
va liberalizuje trh s leteckou dopravou, 
otevírá aerolinkám z EU americká letiště 
a naopak. To může mít docela dramatické 

výsledky i pro ČR s její ideální geografic-
kou polohou přímo ve středu Evropy.
Teprve v dubnu se například objevila infor-
mace o tom, že turečtí podnikatelé uvažují 
o tom, že u nás postaví velké logistické 
centrum pro celou Evropu. Turci patří 
s flotilou čítající přes čtyřicet tisíc kamionů 
k největším speditérům Evropy. Do centra 
v Česku by pak mohl mířit náklad na lodi, 
vlakem nebo právě letadly a odtud by ho 
pak dál po Evropě rozvážely kamiony. 
Po českých cestách už většina takového 
nákladu v kamionech cestuje, takže by 
obdobné centrum také odlehčilo přetížené 
silniční dopravě.
Česká republika je posetá sítí letišť. Kromě 
toho je posetá i sítí průmyslových zón. 
Agentura CzechInvest, která se k nám 
snaží lákat nové investory už i v souvis-
losti s Otevřeným nebem, mapuje oblasti, 
ve kterých by investor mohl využít blízké 
letiště. Nejdál je přirozeně průmyslová 
zóna Ostrava–Mošnov, která leží hned 
vedle letiště Leoše Janáčka, zajímavé 
možnosti se nabízejí například i v připravo-
vané průmyslové zóně v Holešově.

Servis pro Evropu
Právě na letišti Leoše Janáčka v Ostravě 
funguje od minulého roku také servisní 
centrum provozované společností Job Air 

– Central Europe Aircraft Maintanace. Job 
Air už dříve získal certifikace pro nejkompli-
kovanější opravy letadel Saab 340 a Saab 
2000. Vloni dokončil stavbu nového obřího 
hangáru i pro dopravní letadla společností 

Boeing a Airbus, v plánech do budoucna fir-
ma opatrně hovoří i o servisu pro obří stroje 
B747 a A380.
Servisní středisko pro velká dopravní letadla 
v České republice provozují i České Aero-
linie na pražském letišti Ruzyně. Ostravský 
Job Air chce oslovit hlavně nízkonákladové 
aerolinky, které šetří náklady právě i díky 
tomu, že neprovozují vlastní servisní centra. 
Pro standardní lehké opravy se nevyplatí le-
tadla posílat na zvláštní dlouhé trasy pouze 
kvůli servisu. Předpisy ale vyžadují v přes-
ných intervalech i velmi náročné kontroly 
a servis doslova do posledního šroubku. 

Čekací lhůty na takové opravy dosahují 
v Evropě i několika měsíců a kapacity pře-
stávají s rozmachem vyvolaným nízkonákla-
dovými aerolinkami stačit. Právě toho chtějí 
v Ostravě využít.

kontraktační budoucnost
Hlavní část výroby v českém leteckém prů-
myslu dnes spočívá v kontraktační výrobě 
pro další zákazníky. Roční export v této ob-
lasti přesahuje 4,5 miliardy korun. Nejsilnější 
jsou v kontraktační výrobě společnosti Aero 
Vodochody, Letov a strojírenské podniky 
jako Walter, PBS, Jihlavan a mnohé další.
V Aeru Vodochody se momentálně vyrábí 
prakticky kompletní vrtulník Sikorski S-76C 
– v dubnu Aero oslavilo dokončení dvou-
stého stroje. Kromě toho získala firma pod 
vedením finanční skupiny Penta zakázku 
i od italské firmy Alenia Aeronautica, které 
vyrábí centroplán, tedy díl zabezpečující 
spojení trupu s křídlem, pro letoun C27 
J Spartan. Penta se také snaží aktivně 
vyhledávat zákazníky pro L-159, jež zatím 
odebrala pouze Česká armáda. Ta navíc 
zjistila, že i původních sedm desítek strojů 
je pro ni příliš mnoho. Že to Penta s výrobou 
v Aeru myslí vážně, dokazuje i to, že nedáv-
no koupila za několik stovek milionů korun 

britskou společnost Rotortech Limited, 
která nedaleko Cambridge vyrábí kompozity 
pro letecký průmysl. Firma se po dokončení 
akvizice zřejmě stane přímo součástí Aera.
V Letově, který je dnes součástí skupiny 
Latécoère, se vyrábějí dveře pro Airbus, Eu-
rocopter a Embraer. Velmi zajímavé zakázky 
získala v posledních letech i vývojářská spo-
lečnost InterInformatics. Ta vznikla na začát-
ku devadesátých let jako distributor CAM/
CAD systémů a partner americké společ-
nosti Computervision. Svoji první leteckou 
zakázku získala v roce 1996 pro ukrajin-
skou vývojovou kancelář Antonov. O čtyři 

Zlín Z-50 
Akrobatický speciál navržený inženýrem Janem 
Mikulou, jednou z největších postav českého 
leteckého průmyslu. Z-50 poprvé letěl v roce 

1975. Design, vývoj a stavba prvního prototypu 
zabrala pouze 1,5 roku. Ve vývoji tohoto letounu 
se už v sedmdesátých letech intenzivně využívalo 
počítačových modelů. Stroj představuje vrcholnou 
akrobatickou variantu řady Z-29, kterou v Mo-
ravanu Otrokovice projektovali už od čtyřicátých 
let. Letoun získal 6 titulů pro absolutního mistra 
světa v letecké akrobacii a patří k nejagilnějších 
akrobatickým letounům světa. V posledních letech 
mu slávu a vítězství zajišťují především Flying Bulls, 
čtveřice leteckých akrobatů v barvách Red Bullu.

LEt 410
Na konci šedesátých let hledal sovětský Aeroflot 
náhradu za dosluhující Antonov An-2, malé osobní 
letadlo schopné létat ve velmi obtížných podmín-
kách sovětského venkova s extrémními rozdíly 
teplot a krátkými ranvejemi všemožných kvalit. 
Zakázku nakonec získal český LET Kunovice se 

svým původním strojem Let L-140. První prototyp 
vzlétnul v roce 1969. Dnes nejobvyklejší varianta se 
začala vyrábět v roce 1986. Celkem se L-410 vyro-
bilo kolem jedenácti stovek. Většina z nich zamířila 
do letky Aeroflotu. Jakmile si odlétaly svoje služby 
v Sovětském svazu a jeho nástupnických státech, 
odprodal je jejich provozovatel většinou do Afriky 
a jižní Ameriky. V současné době jich stále létá 
kolem čtyř stovek v barvách asi stovky společností.

L-39 albatros
Cvičný proudový letoun, který navazuje na svého 
předchůdce L-29 Delfín. V Aeru Vodochody jich 
vyrobili 2800. Standardně ho využívaly pro výcvik 
svých pilotů všechny členské země Varšavského 

paktu s výjimkou Polska, které pokračovalo 
s vlastním modelem Iskra. Letoun poprvé vzlétl 
v listopadu 1968 a oficiálním výcvikovým stro-
jem se stal od roku 1971. I když je podstatně 
propracovanější oproti svému předchůdci L-29, 
stále je velmi nenáročný na údržbu a může 
operovat ve složitých podmínkách. Aero 
nevyrábělo pouze letadlo, ale L-39 je kompletní 
výcvikový systém včetně simulátoru, trenažéru 
katapultáže, pozemního sledovacího centra 
a vlečného terče. Akrobatické schopnosti 
letounu proslavila hlavně slovenská skupina 
Biele Albatrosy. L-39 vyřazené z vojenských sil 
se dnes díky ceně pod pět milionů korun stávají 
oblíbenými soukromými proudovými letouny 
a jeden patří například Robertu A. Lutzovi, 
členu vrcholného vedení společnosti General 
Motors. Slavný americký závod Reno Air Race, 
jeden z výjimečných leteckých závodů světa, 
ve kterém se závodí přímo proti sobě, dokonce 
speciálně kvůli L-39 zavedl zvláštní kategorii pro 
proudové letouny. Krátký adrenalinový zážitek 
z letu v L-39 je možné v Česku objednat už 
od 25 tisíc korun.

blaník LEt L-13
Blaník z LETu Kunovice je nejpočetnější a nej-
rozšířenější kluzák na světě. Včetně různých 
variant se jich vyrobilo přes tři tisíce. Popularitu 
si získal díky nízké pořizovací ceně, ohromné 
odolnosti a dobrým letovým vlastnostem, které 
z něj dělaly ideální stroj pro začínající letce. První 

Blaník vzlétl v roce 1956 a i půl století po uve-
dení na trh je stále nejpopulárnějším kluzákem. 
Přestože vznikl na východ od Železné opony, 
patřil Blaník k výrobkům, které neměly problémy 
s prodejem ani v nespřátelených zemích. Pod 
označením TG-10 je od roku 2002 pro svůj zá-
kladní výcvik využívá i Akademie vzdušných sil 
Spojených států (United States Airforce Acade-
my). Blaník se využívá hlavně pro základní letový 
výcvik, nácvik jednoduché letecké akrobacie 
a pro dálkové lety. Letoun má celokovovou 
konstrukci a většina dílů je vyrobená z duralu.

LEtECtVí
LEtECtVí

LEGENDáRNÍ 
ČESKé STROJE

V Eu s jejími 497 miliony obyvatel pracuje 
v sektoru letectví celkem kolem tří milionů lidí

české firmy vyrobí 
ročně přes pět stovek 
sportovních letadel, 
z nichž naprostá 
většina přirozeně 
směřuje na vývoz

ZáKLADNÍ HOSPODáŘSKé UKAZATELE 
ČESKéHO LETECKéHO PRůMYSLU 

2002 2003 2004 2005 2006

Obrat (mil. Kč) 11 148,13 10 193,41 7556,01 6999,14 8656,14

Počet zaměstnanců 9234 8527 7322 7691 7889

Obrat na zaměstnance (mil. Kč) 1,21 1,19 1,03 0,9 1,09

Výdaje na vědu 
a výzkum (mil. Kč)

625,89 1116,13 822,91 983,33 1308,71

Podíl výdajů na vědu 
a výzkum na obratu

5,6% 10,9% 10,8% 14% 15,1%

 Zdroj: Asociace leteckých výrobců ČR
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Nejlepší jsme 
v nejlehčích

čESký LEtECký průmySL jE DNES poDLE pEtra 
NétEka, SpECIaLISty agENtury CZEChINVESt 
pro LEtECký a VESmírNý průmySL, NEjSILNější 
VE Výrobě těCh NEjLEhčíCh Strojů. uLtraLIghty 
a LEhká SportoVNí LEtaDLa – V NICh patřímE mEZI 
NEjVětší SVětoVé VýrobCE. pEtr NétEk říká:

Je to dáno i tím, že v této kategorii nemusejí 
výrobci získávat stejně přísně certifikace jako 
u klasických letounů. To ale nijak nesnižuje 
jejich význam a fakt, že i ultralighty mohou být 
vybavené špičkovou technikou. Co se z těch-
to podniků nakonec vyvine, to je otázkou 
pro další roky.

a letouny?
Z českých společností jsou dnes především do-
davatelé třetího nebo čtvrtého stupně pro finální 
výrobce. Samozřejmě existují i výjimky. Kapacita 
domácích výrobců by dovolovala mnohem 
vyšší využití oproti aktuálnímu stavu, a to nejen 
co do objemu výroby, ale i co do náročnosti 
produkce. Další kapitolou jsou pak letecká 
opravárenská centra. To na letišti Ruzyně 
provozované ČSA je plně vytížené, v Ostravě 
nedávno společnost Job Air otevřela další.

jaká je pozice naší republiky ve vesmír-
ném výzkumu?
Československé výrobky se poprvé podívaly 
do vesmíru na palubě družice Interkosmos-1 
v roce 1969. Mezi lety 1978 a 1996 pak 
Česko poslalo do vesmíru pět družic Magion 
pro měření magnetického pole, ionosféry 
a plazmatu v okolí Země. Faktem ovšem je, 
že po roce 1989 naše zapojení do průzkumu 
vesmíru ochablo a zbyla jen hrstka podniků. 
Už příští rok se ovšem Česká republika stane 
členem Evropské kosmické agentury, což by 
nám mělo přinést podíl na dalších projektech.

CzechInvest hledá pro česko nové 
investory, na co je lákáte do letectví?
Česká republika má skutečně unikátní 

rozsah zkušeností. Po světě stále létají 
tisíce ryze českých strojů. Je to kompletní 
spektrum od výzkumu, vývoje, přes výrobu, 
až k údržbě a opravám letadel. Právě šíře 
nabídky je tím největším lákadlem. Konkrét-
ně se Českou republiku snažíme nabízet 
na zahraničních veletrzích a děláme domá-
cím výrobcům i trochu reklamu například 

tím, že jsme vytvořili rozsáhlou sektorovou 
databázi, která se snaží podrobně pokrýt 
všechny podniky působící v leteckém 
průmyslu v Česku. Tuto databázi poskytu-
jeme novým investorům v České republice, 
propagujeme ji i v zahraničí a pomáháme 
tak domácím firmám získat nové zakázky.

js

roky později společnost založila německou 
pobočku a odstartovala spolupráci s tamní 
firmou AirCabin, která začala navrhovat inte-
riéry pro Airbus.
Airbus později AirCabin kompletně převzal 
a z InterInformatics se stala neoddělitel-
ná součást vývoje v evropském leteckém 
gigantu. Co začalo jako poměrně nekompli-
kovaná práce pro 15 inženýrů, se vyvinulo 
v kooperaci, která si od českého vývojáře 
vyžaduje 150 lidí pracujících výhradně pro 
Airbus. Projektují, pomáhají s modifikacemi 
na přání zákazníka a konstruují nové díly, 
včetně součástí největší dopravního letadla 
světa A380.

pomoc zahraničních investic
Oživování českého leteckého průmyslu mají 
z velké části na starosti zahraniční investice. 
Pravda, ne všude se to podařilo a například 
vstup Boeingu do Aera firmě velmi jemně 
řečeno nepomohl. Jinde jsou ale výsledky 
lepší. V rukou Groupe Latécoère skončil 
Letov letecká výroba. Francouzi do české-
ho podniku investovali přes miliardu korun 
a v pražských Letňanech tak vyrostly tři 
nové haly a v nich nejmodernější techno-
logie. Firma pracuje především pro Airbus, 
rozjíždí ale další velkou zakázku pro Boeing. 
Pod Francouzi stoupl počet zaměstnanců 
firmy z 200 na více než 500 lidí. Zahranič-
ního majitele má i výrobce vrtulí Avia, která 
dnes s 50 zaměstnanci vyváží své produkty 
do pěti desítek zemí v Evropě, Americe, Asii 
a v Austrálii.
Nejzajímavější akvizici posledních let pak 
slibuje investice GE Aviation do společnosti 
Walter Engines. GE Aviation chce s pomo-
cí tradičního pražského závodu zaútočit 
na největšího výrobce malých turbovrtulo-
vých motorů, kanadskou Pratt & Whitney. 
Kanaďanům dnes patří většina trhu v tomto 
segmentu a nákup Waltrovky, která ve své 
historii vyrobila přes 37 tisíc leteckých 
motorů, přesně zapadá do portfolia GE Avi-
ation, kde malé turbovrtulové motory dosud 
chyběly.

popkulturní reference
Český stroj z dílny Aera Vodochody L-39 
Albatros si zahrál ve filmu Obchodník se 
smrtí, letka pěti Albatrosů se objevila i v re-
klamě na AT&T. Když James Bond zachra-
ňoval svět před jaderným výbuchem dvou 
zapomenutých jaderných bomb, prostřílel se 
teroristickým táborem kdesi v Asii v kokpitu 
českého proudového L-39. Tento film z roku 
1997, který po světě vydělal 330 milionů 
dolarů, se jmenuje Zítřek nikdy neumírá. 
Hospodářské výsledky domácího leteckého 
průmyslu naznačují, že stejné heslo možná 
platí i pro české letecké podniky.

Jiří Sochor

„kapacita domácích 
výrobců by dovolovala 
mnohem vyšší využití 
oproti aktuálnímu 
stavu.“
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kažDý poZDNí čtVrtEk přINáší 
čESká tELEVIZE pořaD poStřEhů, 
komENtářů a raD – pokr – 
NEjrůZNější INFormaCE, Náměty 
aLE I příběhy ZE SVěta poDNIkáNí. 
mImo jINé SE roVNěž SNaží SLEDoVat 
DěNí V aktuáLNíCh ZměNáCh DaňoVé 
čI DotačNí poLItIky. 

pokr

štáb pokru sleduje momentálně téma 
zda dosáhnou živnostníci na více peněz 
z Eu.
„Hospodářská komora se snaží maximálně 
podporovat podnikání a s tím souvisejí i kro-
ky, které učinila v souvislosti s danými limity 
zaměstnanců,“ říká Petr Kužel, viceprezident 
Hospodářské komory ČR. „Komora si dobře 
uvědomuje, že pokud se zvýší limity zaměst-
nanců, zvýší se i produktivita práce malých 
a středních podniků, jejich roční obrat a tím 
i kapitál. Díky vyššímu kapitálu si pak snáze 
sáhnou na peníze z Evropské unie zejména 
při tzv. tvrdých (investičních) projektech,“ 
pokračuje Petr Kužel: „Praxe je totiž taková, 
že zatímco u měkkých (neinvestičních) pro-
jektů dostanete na rozjezd projektu přibližně 
20 % z cílové částky, u tvrdých se praktikuje 
financování ex post. To znamená, že můžete 
dosáhnout na významné finance pouze v pří-
padě, že projekt celý nebo alespoň jeho část 
zpočátku sami financujete.“
Jestliže může ČR v letech 2007–2013 získat 
z fondů EU až 750 mld. Kč, zvýšila by se 
tak šance, že i přes počáteční „zaspání“ 
by se mohly uvolněné prostředky skutečně 

vyčerpat a malým a středním podnikům 
pomoci rychleji expandovat. To by ale zna-
menalo uvést opatření do praxe co nejdříve. 
„Hospodářská komora tento francouzský 
návrh uvítala a také prezident Hospodářské 
komory Jaroslav Drábek se na tomto postu-
pu jednoznačně shodl s předsedou skupiny 
zaměstnavatelů Evropského a sociálního vý-
boru Henrim Malossem. Kdy k tomuto kroku 
dojde, to nejsme zatím schopni odhadnout.“ 

Investiční dotace mohou výrazně  
pomoci 
„Je potěšující, že si Evropská unie uvědo-
muje ohromný potenciál malých a středních 

podniků, vždyť například jenom u nás před-
stavují 64 % ekonomicky činného obyva-
telstva,“ říká P. Kužel. „Jestliže chce Unie, 
aby její peníze byly účinně vynaloženy, musí 
zároveň poskytnout podmínky k tomu, aby 
se skutečně dostaly k těm, kteří je potřebují 
a využijí. Což by se v tomto případě stalo.“
Hospodářská komora ČR se snaží s veš-
kerými formalitami podnikatelům pomáhat 
a umožnit jim tak na dotace dosáhnout. 
Po celé republice funguje síť Informačních 
míst pro podnikatele, kde se podnikatelům 
dostane odborné pomoci. 
„Každý krok učiněný ve prospěch podnika-
telů budeme podporovat,“ slibuje P. Kužel. 
„Rád bych podnikatele upozornil, že je nutné 
velmi bedlivě sledovat operační progra-
my, které jednotlivá ministerstva vypisují 
a přemýšlet, který program by pro ně byl 
využitelný. Je to práce, která se podnikateli 
vždy vyplatí. Pokud podnikatelé nemají čas, 
nebo z nějakého důvodu nemohou sledovat 
aktuální výzvy na podávání projektů, mohou 
se vždy s důvěrou obrátit na svou příslušnou 
regionální hospodářskou komoru, kde jim 
rádi poradíme.“

bez peněz do podnikání nelez
O tom, že bez solidního úvěru to leckdy 
zkrátka nejde, se přesvědčil i ortopéd, 
který se po 13 letech soukromé praxe 

na poliklinice v pronajaté místnosti rozhodl 
postavit na vlastní nohy. 
Marně však hledal nejvhodnější úvěr, až mu 
konečně vyšla vstříc jedna banka s Express 
Business úvěrem. Na jeho základě 
zrekonstruoval vlastní ordinaci a nakoupil 
drahé přístroje...

ič

pokr pro 
podnikatele

NENEChtE SI ujít  
(vždy ve čtvrtek, 22.20, čt1)

protožE pokr přINáší ZajímaVé 

poDNěty a INFormaCE pro SoučaSNé 

a možNá I buDouCí poDNIkatELE, 

praVIDELNě aVIZujEmE V komořE.CZ 

NEjZajímaVější přIpraVoVaNé Náměty. 

VíCE Na: http://WWW.CESkatELEVIZE.CZ/

program/poDNIkatELSkySErVIS

„pokud se zvýší limity 
zaměstnanců, zvýší 
se i produktivita práce 
malých a středních 
podniků, obrat a tím 
i kapitál.“

LEtECtVí
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Pokud si osobnost člověka definujeme jako 
systém čtyř vzájemně souvisejících a propo-
jených složek fyzického těla, myšlení, emocí 
a spirituality, pak řízení působí primárně na fy-
zické skutečnosti a lidské myšlení, zatímco ve-
dení zejména na emoce a lidskou spiritualitu.
V souvislosti se zostřením konkurence 
a s nárůstem rychlosti, rozsahu a hloubky 
probíhajících změn, se v osmdesátých letech 
minulého století dostalo do popředí holistic-
ké zapojení lidí do podnikových strategií při 
dosahování podnikových záměrů. Proto byl 
klasický management, který tradičně vycházel 
z koncepce managementu jako řídicí činnosti, 
doplněn o koncept manažerského leadershi-
pu. Od těch dob požadavek manažerského 
vedení neklesá, naopak vzrůstá. Zapojit celého 
člověka, nejen jeho ruce a myšlení, je mana-
žerským příkazem dne. Pokud jste manažery, 
pak byste rozhodně měli zvládnout i nástroje 
vedení. Zákazníci, dodavatelé, obchodní 
partneři, zaměstnanci i majitelé podniků, jsou 
stále méně ochotni snášet manažery, kteří 
odvádějí poloviční práci. A vřele vítají manaže-
ry, kteří umějí řídit i vést. Které nástroje používá 
manažerské vedení? Koučování, mentorování 
a motivaci.

koučování a mentorování
Při manažerském koučování a mentorování 
běžně dochází k redukci koučování nebo 
mentorování na pouhé naučení člověka spe-
cifickým znalostem a dovednostem. Znalosti 
a dovednosti se však týkají zejména fyzické 
a kognitivní stránky člověka. Tak v praktické 

činnosti manažerů často dochází k tomu, že 
koučování a mentorování se mění na pouhé 
vzdělávání a výcvik. Lidé v mnoha organiza-
cích jsou tak často jenom řízeni, i když organi-
zace s pýchou tvrdí, že jsou i vedeni.
Jednou z výhod profesionálně prováděného 
koučování je to, že se hodně koncentruje 
na práci s hodnotami, kritérii a přesvědčením 
správným způsobem, tj. způsobem, který má 
odpovídající dopad na příjemcově straně. Dvě 
překážky – chybný obsah nebo nevhodný 
způsob – vedou k tomu, že ačkoliv se domní-
váme, že vedeme koučováním, ve skutečnosti 

řídíme. Naše současná západní racionální spo-
lečnost si z mentorování převzala jeho reduko-
vaný význam – transfer znalostí a dovedností 
týkající se vlastní činnosti. Při opravdovém 
mentorování k tomu také dochází, ale nikoliv 
pouze k tomu. Chybějící zbytek má však zá-
sadní význam. Zásadní proto, že tento zbytek 
není předmětem ani koučování, ani vzdělávání, 
ani ničeho jiného. Zásadní proto, že pokud jej 
neuchopí mentor, zůstane ležet ladem. Koučo-

vé spíše kladou otázky a nechávají na koučo-
vaném, aby si našel odpovědi. Lidé však také 
hledají odpovědi na otázky univerza a smyslu 
existence člověka v něm, odpovědi, které 
by jim poskytly záchytné body v principech 
univerzálního řádu obnovy a růstu, odpovědi, 
které by jim pomohly v osobním nasměrování.
Koučování, jak již bylo uvedeno, tyto odpovědi 
nenabízí. Poskytuje je mentorování, při němž 
vystupuje do popředí všeobecná životní zku-
šenost, zralost a integrita charakteru mentora.

motivace
Ani koučování, ani mentorování se nijak zvlášť 
nezabývají motivací. Avšak i to je velmi důležitá 
oblast manažerského vedení. Také v této 
oblasti často dochází k deformaci skutečné 
motivace na pouhou řídicí činnost; na odstra-
ňování znechucení lidí nebo na jejich pozitivní 
či negativní donucení. Pokud ve svých orga-
nizacích používáte koučování, mentorování 
a motivaci jako nástroje leadershipu, určitě 
si ověřte, že mají správný účel, obsah a jsou 
správně vykonávány správnými lidmi. Organi-
zace, které umějí oslovit všechny složky svých 
zaměstnanců, jsou na tom podstatně lépe než 
ty, které pracují pouze s fyzickou a kognitivní 
stránkou lidí. Jejich komplexní působení totiž 
vyvolává změnu kvality lidí, přičemž tato kva-
litativní změna ve svém důsledku způsobuje 
mimořádné zlepšení kvantity a kvality vnějších 
výsledků, a to bez dalších nároků na úsilí, čas 
a peníze potřebné k jejich dosažení. 

Martin Hájek

www.vedeme.cz

Zákazníci, dodavatelé, 
obchodní partneři, 
zaměstnanci i majitelé 
podniků vřele vítají 
manažery, kteří umějí 
řídit i vést

Nezapojit jen ruce,  
ale také myšlení

V maNagEmENtu – DoSahoVáNí VýSLEDků 
proStřEDNICtVím DaLšíCh LIDí – mátE 
k DISpoZICI V poDStatě jENom DVa 
NáStrojE – říZENí a VEDENí. a kažDý Z NICh 
půSobí Na jINé StráNky LIDSké oSobNoStI.

pErSpEktIVa

Rovné příležitosti mužů a žen (na ně se zamě-
řujeme v tomto vydání Komory.cz, v příštím 
čísle se na ně podíváme podle věku, rasy, 
národnosti, atd.) jsou u nás pořád něčím 
exotickým… Přitom jejich zavádění je nejen 
spravedlivé, ale firmám v dlouhodobější per-
spektivě přináší výhody! 
Autoři genderových výzkumů odmítají ak-
ceptovat jakékoli rozdíly v předpokladech 
schopností mužů a žen. „Nemám ráda dělení 
vlastností na ženské a mužské. Ženské vlast-
nosti jsou determinovány na základě toho, jak 
jsou ženy vychovávány a totéž platí pro muže. 
Rovněž existují rozdíly dané odlišnými životními 
zkušenostmi,“ říká Michaela Marksová-To-
minová, předsedkyně Asociace pro rovné 
příležitosti. „O ženách se říká, že jsou schopné 

empaticky vnímat lidi, jejich nálady a pocity. 
Také typicky ženská vlastnost věnovat se více 
věcem najednou je pozitivní,“ připouští M. 

Marksová-Tominová. „Ovšem v manažeringu, 
a tady především, působí jednotlivci. A buď 

někdo řídící schopnosti má, anebo nemá. Bez 
ohledu na pohlaví.“ Potvrzuje to i ředitelka 
občanského sdružení Gender Studies Linda 
Sokačová: „To, že je někdo žena, neznamená, 
že umí lépe vařit kávu, nebo hůře pracovat 
s počítačem. Je třeba hledat individuální 
schopnosti. Firmám se říká: ,zaměstnávejte 
více žen‘ na základě toho, že ženy mají speci-
fické kvality, které firma údajně využije v týmo-
vé práci, komunikaci… To je však problematic-
ké! Co když taková firma zaměstná ženu, která 
všeobecnému stereotypu o vlastnostech žen 
nepodléhá?“
Lépe je tedy argumentovat tím, že ženy tvoří 
více než padesát procent populace a takto by 
měly být zastoupeny v různých sférách života. 
Jenže zdaleka tomu tak není!

ženy tvoří více než 
padesát procent 
populace a takto by 
měly být zastoupeny 
v různých sférách 
života

čr VEDE V Eu V NEjNIžším ZaStoupENí žEN V poLItICE. poSLaNkyň 
mámE pouhýCh patNáCt a půL proCENta a V oSmNáCtIčLENNé VLáDě 
mINIStryNě pouZE DVě! (Např. V traDIčNě maSkuLINNím špaNěLSku 
jE 9 mINIStryň ZE 17 čLENů VLáDy.) poměr žEN V byZNySu jE také 
NELIChotIVý: oDhaDy mLuVí o pouhýCh 10 % maNažErEk V čESkýCh 
FIrmáCh! 

rovné příležitosti  
– spravedlivé  
i výhodné (I.)
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Věci veřejné ženám!
Úspěšné ženy – podnikatelky jsou u nás stale 
považovány za bílé vrány. Ale ani střední mana-
gement jimi příliš neoplývá. „Důvodů je několik,” 
říká předsedkyně Michaela Marksová-Tomino-
vá. „Ženám především zoufale chybějí vzory. 
Spousta žen se sama rovnou autocenzuruje, 
na danou pozici neaspirují, na pohovorech si 
automaticky samy žádají menší plat než muži. 
Špatně se jim vytvářejí sítě, protože je jich 
málo.“ Přitom tzv. networking, neboli vytváření 
neformálních struktur, je pro podporu ostatních 
členů určité skupiny zásadní. „Tím, že jich je 
tak málo, vnímají se navzájem jako konkurence 
a je pro ně bohužel strategičtější spolupracovat 
s muži, než mezi sebou navzájem. I když podle 
mého názoru by bylo dlouhodobě výhodnější 
vytvářet sítě mezi ženami. Podobně to funguje 
v politice, se kterou mám bezprostřední zku-
šenost,” pokračuje paní Marksová-Tominová. 
„Ta je také mužskou doménou. V byznysu si to 
dovedu těžko představit, ale ve státní správě 
podle mě mají kvóty smysl. Je potřeba, aby 
ženy tvořily alespoň tzv. kritickou masu – tedy 
30 %. Potom by to vypadalo jinak – se síťová-

ním, i se vzory. Státní správa by se měla odvážit 
– podobně jako ve vyspělých zemích – obsa-
zovat více žen. To by potom pozitivně ovlivnilo 
celkovou atmosféru ve společnosti a mělo 
bezesporu pozitivní vliv i na to, jak se chovají 
soukromé firmy.“ 
 
když mizí výhody…
Forem diskriminace žen na pracovním trhu je 
řada. Nejvýraznější je nerovnost v příjmech. 
Ta v České republice v některých případech 
dosahuje až třiceti procent. „Největší rozdíly 
ve mzdách mužů a žen jsou v nejvyšší kategorii 
vzdělání a na nejvyšších pozicích,” pokračuje 
Michaela Marksová-Tominová. „Pokud ženy 

obsadí nejvyšší posty, pak to jsou ty nejhůře 
placené.“ Tedy zpravidla ve státní sféře. Ovšem 
ani v soukromých společnostech není situace 
růžová. „Podle našeho průzkumu české firmy 
diskriminaci v platech žen popírají,“ vysvětluje 

Linda Sokačová z občanského sdružení Gen-
der Studies. „ ,Genderové platové rozdíly jsou 
v jiných firmách, u nás ne,‘ říkají nejčastěji před-
stavitelé firem. Výzkum dále ukázal, že gende-
rový platový rozdíl není explicitní. Tedy není to 
tak, že by si ve firmě řekli: ženě dáme méně. 
Projevuje se to v méně zřetelných věcech, jako 
jsou například napracované přesčasy. Dosud 
je to u nás nastavené tak, že ‚živitel‘ rodiny, 
tedy muž, nemusí spěchat domů postarat 
se o domácnost a má možnost vydělat si 
přesčasy. Toto ženě není umožněno.“ Podobně 
nespravedlivě se zachází s dalšími benefity, 
založenými na genderových rolích. „Často se 
stává, že například v momentu, kdy na jistou 
řídící pozici po mužovi přijde žena, je připravena 
o výhody. Zůstane jí základní plat, ale snižují se 
prémie, najednou je odebráno služební auto 
a tak dále. Tím se snižuje nejenom ohodnocení, 
ale i prestiž dané pozice.“

plné a částečné úvazky
V čem dále spočívá diskriminace? „Podíl žen 
na trhu práce v ČR je oproti ostatním starým 
členům EU vyšší. Je to pozitivní trend, přesto 
to může být dvojsečné,“ upozorňuje Linda 
Sokačová. „Ženy pracují na plný úvazek, 
přitom nesou celé břímě výchovy dětí a péče 
o domácnost samy. Zatím u nás ve větší míře 
nedochází ke sdílení starosti o domácnost 
s partnerem.“ Michaela Marksová-Tominová 
k tomu dodává: „Devadesát procent žen u nás 
pracuje na plné úvazky a pojem žena v domác-
nosti u nás prakticky neexistuje. Je jich méně 
než jedna setina. Alarmující je ovšem fakt, že 
v ČR bohužel ženy prakticky mizí z trhu práce 
po nástupu na mateřskou dovolenou. U žen 
s malými dětmi zaznamenáváme obrovský pro-
pad v zaměstnanosti a tato skupina má v ČR 
velmi těžkou pozici. Velmi dlouho ztrácí čas 
na rodičovské dovolené a šance na úspěšný 
návrat na pracovní trh jsou pak malé.“ Přitom 
na Západě mohou mladé maminky pracovat 
alespoň na částečný úvazek. Naopak v České 
republice je jeho nabídka minimální. Podle ředi-
telky Gender Studies L. Sokačové je to tím, že 

v českých firmách s částečnými úvazky chybějí 
zkušenosti. „Zájemci o ně nejsou dostatečně 
informováni. A firmy se jim brání. Argumentují 
tím, že jde o nákladnou záležitost. Říkají, že jeden 
člověk na plný úvazek rovná se dva na úvazek 
částečný. V zahraničí platí stejná logika, ale firmy 
se tolik částečným úvazkům nebrání. Je to 
spojené s odlišným vývojem a vyspělejší firemní 
kulturou.“ 

mluvit o problému
Další projevy nerovnosti začínají již inzercí 
pracovních pozic. „Naše legislativa zakazuje 
inzerovat genderově nekorektním jazykem,“ říká 
Michaela Marksová-Tominová. „Vždy musejí 
být uvedené oba rody, nelze uvést: ,hledáme 
muže‘… Běžně se setkáváme s nezákonnými 
přijímacími pohovory, kde se uchazeček ptají 
na rodinný stav, na počet dětí. Mateřství je tedy 
opět velkým zdrojem diskriminace. Matky jsou 
vnímané jako problematické pro firmu, předpo-
kládá se, že bude dítě často nemocné a matka 
s ním bude doma, nepočítá se s účastí otce. 
Navíc existuje genderová diskriminace spojená 
s ageismem – ženy kolem padesáti let dostávají 
nejčastěji výpověď.“ Přesto zde existuje alespoň 
několik pozitivních momentů. „Máme fungující síť 
zařízení péče o děti, byť v současnosti s většími či 
menšími problémy,“ říká Linda Sokačová z Gen-
der Studies. „A v některých zemích tato podpora 
chybí úplně. Za ostatními státy však pokulhává-
me v tom, jak o tématu diskriminace a rovných 
příležitostí mluvíme. V ČR toto dosud není 
legitimní téma, jsme ve fázi, že teprve musíme 
vysvětlovat, že tento fenomén skutečně existuje 
a že se lidé s diskriminací opravdu setkávají.“ Dis-
kriminace, ať už na základě pohlaví nebo věku, 
neznamená, že musí být nutně diskriminována 
žena. Česká legislativa obsahuje určitá antidis-
kriminační ustanovení, umožňující všem obranu 
soudní cestou. „Bohužel jde stále o namáhavou, 
nejistou záležitost. V praxi není příliš využívána, 
soudci a advokáti s ní nejsou obeznámeni. Pojem 
diskriminace je stále vnímán jako jakýsi import 
ze zahraničí, a ne jako něco, co se skutečně 
děje a má právní dopady. Například diskriminace 
formou sexuálního harašení… Podle průzkumů je 
v českých firmách fenomén sexual harassmentu 
prezentován jako jakýsi výmysl z Ameriky. Firmy 
si dostatečně neuvědomují, že jakýkoli případ 
harassmentu, který by mohl být medializován, 
může pro firmu znamenat obrovský problém,“ 
varuje L. Sokačová. 

Dlouhodobý a koncepční přístup…
Problematika rovných příležitostí je stále 
aktuálnější. „Dnes se o ní mluví naštěstí více. 
Zejména o slaďování pracovního a osobního 
života, o programech pro rodiče. Jde o téma, 
které otevřely firmy samy, protože je to jejich 
primární problém, který musí řešit. Praktický 
provozní problém,“ říká Linda Sokačová. Hlavním 
důvodem, proč jsou rovné příležitosti v ekono-

micky vyspělých zemích stále diskutovanější, je 
demografická krize plynoucí z poklesu porodnosti 
v posledních dekádách. A s ní spojené rostoucí 
potíže s náborem kvalitních zaměstnanců. Mnozí 
ředitelé firem si stěžují, že zatímco dříve si mohli 
vybírat z několika dobrých kandidátů, dnes jsou 
často vděčni i za jediného uchazeče, třeba ženu 
s malým dítětem. A tak české pobočky nadná-
rodních společností jsou v tomto ohledu prvními 
vlaštovkami. „Mateřské nadnárodní společnosti 
tlačí na svá zastoupení u nás, jsou pokrokovější, 
uvědomují si ziskovost a výhody zavádění rov-
ných příležitostí. Rovněž chápou, že jde o velmi 
dobrou věc pro PR. Také v tom hrají roli finance 
– protože mají zpravidla lepší finanční zázemí 
než ryze české firmy,“ popisuje trend v zavádění 
rovných příležitostí Linda Sokačová. České malé 
a střední firmy však dosud nechtějí o rovných 
příležitostech slyšet. „Argumentují tím, že oblast 
rovných příležitostí je velmi nákladná záležitost. Že 
každý den bojují o přežití a až tato situace bude 
vyřešená, potom bude možné vydat se cestou, 
kterou dosud vnímají jako nadstandard a luxus. 
To je však krátkodobé uvažování...“ 

…může porazit konkurenci!
„Podle mého názoru firmy váhají se zaváděním 
rovných příležitostí ne snad proto, že by šetřily,“ 

oponuje Michaela Marksová-Tominová. „Na rozdíl 
od zahraničních firem jim chybějí zkušenosti 
a hlavně se bojí komplikací. Protože spíše než 
o finanční zátěž jde o administrativní a organizač-
ní záležitosti, jako především zavedení flexibilní 
pracovní doby.“ Dříve nebo později však společ-
nosti, které budou chtít zůstat konkurenceschop-
né, změní názor. „Jsou odvětví, kde se rovné 
příležitosti prosazují více, především obory s ne-
dostatkem talentů, jako třeba IT, naopak někde 
nefungují ani základní pracovní podmínky, třeba 
ve světě velkých obchodních řetězců.“ A jaké 
jsou tedy praktické přínosy zavádění nových 
přístupů v organizaci firem? „Podle studií firmy 

Catalis podpora rovných příležitostí vede k vyšší 
výkonnosti zaměstnanců. Ti jsou loajálnější, sníží 
se absence, fluktuace. Navíc se maximálně 
využije talent, což je v době, kdy se mezi firmami 
boj o schopné lidi stupňuje, může být zásadní 
výhoda. Pokud totiž někoho talentovaného pro 
svoji firmu získáte, poskytnete mu férové pracov-
ní podmínky, můžete očekávat, že se vám jeho 
talent zúročí, zůstane s vámi dlouho a skrze jeho 
práci bude váš podnik prosperovat.“ 

Mikuláš Černý 

„Možnosti a pravidla v byznysu jsou stejné 
pro ženy i pro muže. V podnikání neexistuje 
žádná diskriminace, v žádném případě. 
Přesto by si ženské podnikání nějakou 
podporu zasloužilo, to proto, že ženy začínají 
podnikat později, mají jiné podmínky, které 
vyplývají z jejich životního poslání. Kvůli 
svému životnímu poslání se ženy nemohou 
okamžitě po dokončení vzdělání vrhnout 
na svůj job. Musejí počkat, přerušit kariéru. 
A právě během mateřství by si mnohé 
z nich chtěly udržet kvalifikaci, vzdělávat 
se a akceptovat všechny nové informace 
za dobu, kdy nebyly ve svém obou aktivní. 
Pomoci jim mohou programy realizované
Asociací podnikatelek a manažerek ČR,“ 
upozorňuje Zdenka Holcmanová, prezidentka 
asociace. 

www.apmcr.cz  
(Asociace podnikatelek 
a manažerek ČR)

www.europodnikatelka.cz

www.genderstudies.cz

www.rovneprilezitosti.cz

PODÍL ŽEN (V %)  
ZAMěSTNANýCH  
NA ČáSTEČNý ÚVAZEK 

Nizozemsko 74,7 

Německo 45,6 

Norsko 45,2 

Velká Británie 42,6 

Belgie 41,1 

Rakousko 40,2 

Švédsko 40,2 

Lucembursko 36,2 

Dánsko 35,4 

Francie 30,6 

Itálie 26,5 

Španělsko 23,2 

Malta 21,8 

Finsko 19,2 

Portugalsko 15,8 

Polsko 13,0 

Kypr 12,1 

Litva 12,0 

Slovinsko 11,6 

Estonsko 11,3 

Řecko 10,2 

Rumunsko 9,8 

česká republika 8,7 

Lotyšsko 8,3 

Maďarsko 5,6 

Slovensko 4,7 

Bulharsko 2,5 

Zdroj: Eurostat 2006

NEJLEPŠÍ FIRMY S ROVNýMI 
PŘÍLEŽITOSTMI PRO ŽENY 
A MUŽE V ČR. 

1. Ibm čr

2. mediatel

3.- 4. allianz

3.- 4. microsoft

Zdroj: Gender Studies, 2007

JAK „PŘEŽÍT“  
MATEŘSKOU  
DOVOLENOU

UŽITEČNé ADRESY

„mateřské nadnárodní 
společnosti tlačí na svá 
zastoupení u nás, jsou 
pokrokovější, uvědo-
mují si výhody zavádě-
ní rovných příležitostí.“

„Na rozdíl 
od zahraničních 
firem našim chybějí 
zkušenosti a hlavně 
se bojí komplikací.“
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Fondy Evropské unie: 
vstupenka do světa 
moderních ICt

příLEžItoSt
příLEžItoSt

plus hlavně pro malé a střední podniky
Fondy EU jsou však jen určitým katalyzá-
torem procesu obnovy ICT – moderní ICT 
řešení zvyšují sama o sobě efektivitu fungo-
vání firem a zapojení podniků do obchodu 
v regionálním i nadnárodním měřítku. 

Z efektivního využívání ICT mohou hodně 
získat zejména malé a střední podniky. Ná-
stroje elektronického obchodování eliminují 
bariéry geografické vzdálenosti a umožňují 
v naprosté většině případů lépe obchodovat 
nejen v rámci České republiky, ale i v rámci 
jednotného vnitřního trhu EU, bez nutnosti 
expanze fyzických poboček. Kvalitní ICT 
umožňují také efektivnější řízení podniku 
a jeho interních procesů, vztahů se zákazní-
ky atd. V neposlední řadě jsou ICT pod-
mínkou pro využívání elektronických služeb 
státu, tzv. eGovernmentu. Očekávaný rychlý 
rozvoj eGovernmentu v ČR by měl výrazně 

usnadnit vyřizování administrativy vůči státu, 
nicméně podmínkou jeho využívání bude 
schopnost generovat potřebné dokumenty 
elektronicky, zajišťovat je elektronickým 
podpisem atd., což vyžaduje kvalitní ICT 
infrastrukturu i aplikace.

počítačů máme dost, ale...
Využívání ICT v ČR stále zaostává za mož-
nostmi těchto rychle se rozvíjejících techno-

logií. Výdaje na ICT v ČR v současné době 
sice převyšují průměr výdajů ve starých 
členských zemích EU (EU15), v podstatě 
jde však o dohánění zpoždění z 80. a 90. let 
minulého století. Z výsledků šetření Čes-
kého statistického úřadu o využívání ICT 
ve veřejné správě a v podnikatelském sek-
toru vyplynula relativně vysoká vybavenost 
osobními počítači i jejich připojení na in-
ternet. Počítače i připojení na síť jsou však 
využívány především k běžným administra-
tivním pracím a k zasílání emailů. Poněkud 
horší je situace v péči o bezpečnost ICT, 
a to především právě v malých a středních 
podnicích, v objednávání zboží či služeb 
přes internet, nákupu a prodeji zboží přes 
internet (e-komerce) a v síťovém přístupu 
k bankovním a finančním službám.

Nové programy
Jak bylo zmíněno, aktuálně jsou otevřeny 

očekávaný rychlý 
rozvoj egovernmentu 
v čr by měl výrazně 
usnadnit vyřizování 
administrativy vůči 
státu.

zajímavé programy v rámci Operačního 
programu podnikání a inovace (který spra-
vuje agentura CzechInvest), jež podporují 
rozvoj ICT ve firmě. Nejzajímavějším z nich 
je program ICT v podnicích s alokací cca 
4 mld. Kč na období let 2007–2013. Tento 
program je zaměřen na malé a střední 
podniky (do 250 zaměstnanců). Podniky 
musí splňovat i některé další podmínky – 
například mít uzavřena 2 po sobě jdoucí 
zdaňovací období a převažující ekonomická 
činnost podniku a projektu musí spadat 
mezi vymezená OKEČ (která jsou přesně 
uvedena v textu výzvy). Projekt v rámci to-
hoto programu musí být realizován na území 
České republiky, mimo území hl. m. Prahy. 
Další aktuálním programem jsou tzv. Stra-
tegické služby ICT, který je zaměřen spíše 
na stránku nabídky ICT řešení, tedy vývoje 
informačních systémů či realizaci center 
sdílených služeb. Aktuálně je v obou progra-

mech otevřena výzva na podávání regi-
stračních žádostí – pro program Strategické 
služby ICT tato výzva končí počátkem čer-
vence; v rámci programu ICT v podnicích je 
výzva nově vyhlášena a podnikatelé mají tak 
několik měsíců času na úvahy o tom, jak by 
mohly vypadat projekty inovace jejich ICT.

přizpůsobujeme se potřebám zákazníků
Existují i další programy Evropské unie, kte-
ré podporují rozvoj ICT – některé z nich (tzv. 
komunitární programy) jsou řízeny přímo 
z Bruselu – jejich rámcový přehled je uveden 
v textovém boxu.
Ve společnosti Telefónica O2 sledujeme 
potřeby našich zákazníků a snažíme se 
přizpůsobovat naše řešení jejich potřebám. 
Zároveň však přizpůsobujeme naše řešení 
podmínkám financovatelnosti z fondů EU. 
Kritéria příslušných programů nejsou triviální 
a snažíme se vyjít našim zákazníkům vstříc 
tím, že definujeme naše řešení tak, aby se 
mohla stát jednoduše součástí jejich projek-
tů rozvoje firemního ICT.
Například řešení Car Control umožňuje díky 
propojení GPS, mobilního připojení vozidel 
a softwarové aplikace velmi jednoduše 
sledovat vlastní autoprovoz. Díky lepšímu 
přehledu o využití vozidel a celkové optima-
lizaci provozu umožňuje toto řešení 20-30% 
snížení nákladů na provoz vozového parku. 
Úspora může být i vyšší, např. ve staveb-
nictví díky tomu, že umožňuje sledování 
stavu nákladu na vozidlech a zabraňuje tak 
tomu, že část nákladu je složena jinde než 
na místě určení. Jiným příkladem může být 
O2 Počítačové řešení, což je kompletní balí-
ček vybavení firmy od počítačů, přes datové 
připojení, až po mobilní připojení, business 
email a řešení pro mobilní kancelář, tedy 
čím dál populárnější systém BlackBerry. 
Počítačové řešení je spravováno centrál-
ně odborníky O2 a výrazně tak eliminuje 
potřebu vyčlenit ve firmě kapacity na správu 
IT a úspora nákladů v této oblasti dosahuje 
také až 30 %. Je to jedinečná příležitost 
jak zefektivnit využití svého ICT ve firmě 
a uvolnit si tak ruce pro své podnikání jako 
takové.
Také prostřednictvím partnerství s Hospo-
dářskou komorou ČR chceme ve společnos-
ti Telefónica O2 poskytovat podnikatelům 
konzultace ohledně jejich ICT projektů 
po technické stránce i v oblasti financova-
telnosti z fondů EU. Věříme, že díky této 
spolupráci společně dosáhneme toho, že 
fondy EU budou maximálně využity pro 
účinnou podporu projektů zvyšujících kon-
kurenceschopnost našeho podnikatelského 
sektoru. 

Petr Očko, 

vedoucí koordinátor projektů EU

Telefónica O2

•  operační program podnikání a inovace 
(oppI) je hlavním programem v rámci 
strukturálních fondů EU, zaměřeným 
na malé a střední podniky. V oblasti 
podpory ICT obsahuje dva hlavní 
programy: ICT v podnicích (alokace 
asi 4 mld. Kč na období 200–2013)) 
a Strategické služby ICT (asi 7 mld. Kč).

•  Sedmý rámcový program pro výzkum 
a technologický rozvoj (Fp7) se 
malým a středním podnikům věnuje 
cíleně prostřednictvím různých programů: 
Kooperace (asi 32,3 mld. EUR), Myšlenky 
(asi 7,5 mld. EUR), Lidé (asi 4,7 mld. EUR) 
a Kapacity (asi 4,3 mld. EUR).

•  rámcový program zaměřený 
na konkurenceschopnost a inovaci 
(CIp) má rozpočet asi 3,6 mld. EUR 
na období 2007–2013. V oblasti 
informačních technologií CIP zahrnuje 
Program ICT s alokací cca 728 mil. EUR. 
Program se zaměřuje na stimulaci nových 
trhů pro elektronické sítě a služby, mediální 
obsah a digitální technologie. Podporuje 
také modernizaci služeb veřejného sektoru, 
která zvýší produktivitu a zlepší tyto služby.

•  program eContentplus má rozpočet 149 
mil. EUR (na léta 2005–2008) a jeho cílem 
je řešit organizační bariéry a podporovat 
zavádění moderních technických 
řešení za účelem zlepšení přístupnosti 
a užitečnosti digitálních materiálů 
v mnohojazyčném prostředí. Program 
se zaměřuje na specifické tržní oblasti, 
kde je zatím vývoj pomalý: geografickou, 
vzdělávací, kulturní, vědeckou a odbornou 
kapacitu. Aktuálně je možno i v tomto 
programu podávat žádosti (do 12. června), 
v České republice program koordinuje 
ministerstvo vnitra.

Zpracoval: Petr Očko, podle zdrojů

 Evropské komise a agentury CzechInvest

KDE ZÍSKAT PODPORU 
ROZVOJE SVýCH ICT

moDErNí INFormačNí a komuNIkačNí tEChNoLogIE (ICt) jSou DNES 
NutNou poDmíNkou roZVojE koNkurENCESChopNoStI kažDého 
poDNIku. Dobrou ZpráVou jE SkutEčNoSt, žE roZVoj ICt VIDí jako 
SVou prIorItu I EVropSká uNIE a poDporujE jEj proStřEDNICtVím 
SVýCh StrukturáLNíCh FoNDů. VýZVy k poDáVáNí žáDoStí 
V příSLušNýCh programECh otEVřELa NyNí ZNoVu I agENtura 
CZEChINVESt a mámE DNES jEDINEčNou příLEžItoSt Využít FoNDů 
Eu k ZajIštěNí SVé buDouCí koNkurENCESChopNoStI.
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Čokoláda  
– sladký byznys 
s nahořklou 
příchutí

Pokrm bohů  
– Čokoláda!  
Vedle řady zdraVí 
ProsPěšných látek 
obsahuje také 
slouČeniny, které 
konzumentům 
naVozují Pocit 
blaha. Podobné 
Pocity Čokoláda 
Přináší i Výrobcům. 
daří se jak 
nadnárodním 
koncernům, tak 
i ryze Českým 
středním a malým 
Producentům. 
PochoPitelně ale 
ne Všem.

VýjmeČnost Čr
VýjmeČnost Čr

pocházejí právě z linek Orionu, značky, 
která skupině Nestlé patří. Ve srovnání 
s nejvýkonnějšími evropskými jedlíky čokolády 
však máme ještě co dohánět. „Celková 
tuzemská spotřeba je stále daleko za velikostí 
srovnatelnými zeměmi, jako jsou Belgie se 
spotřebou devět kil nebo Rakousko přes sedm 
kilogramů na obyvatele a rok. Belgie vyrobí 
řádově 200 tisíc tun čokoládových výrobků 
ročně, Rakousko však méně než polovinu 
tohoto množství a čeští výrobci ještě o něco 
méně,“ vysvětluje Martin Walter. Podle něj však 
v pomyslném závodu v konzumaci čokolády 
přidáváme. „Česká spotřeba čokoládových 
výrobků roste. V současnosti se tuzemský trh 
vyvíjí přibližně stejně jako evropský průměr, 
mezi 1-2 % růstu ročně. Některé segmenty 
přibývají rychleji, například tabulkové čokolády 
v řádu 5 %, zatímco některá jiná odvětví, 
například tyčinky, rostou pod průměrem 
celkové kategorie čokoládových cukrovinek. 
Ročně se u nás spotřebuje kolem padesáti 
tisíc tun čokoládových cukrovinek všech 
druhů a od všech výrobců, ať už z tuzemské 
produkce, nebo z dovozu. Na začátku tisíciletí 
to bylo o osm tisíc tun méně.“ Celkový trh 
čokoládových cukrovinek v ČR tak s objemem 
přibližně 6,2 miliardy korun patří po kategorii 
piva, balených vod a sýra k největším 
kategoriím v potravinářském maloobchodu! 

České chuťové buňky
Jaké panují ve spotřebě čokolády trendy? 
V ČR stále převažuje zájem o sladkou 
mléčnou čokoládu, přičemž v některých 
zemích spotřebitelé vyhledávají čokolády ještě 
sladší. Jak totiž prozradil František Hlava, 
majitel rodinné firmy Kamila, každý národ má 
specifické chutě a vyhledává trochu jiný druh 
čokolády. „Český konzument nemá rád extra 
přeslazené věci. Některé čokolády na západě 
jsou tak sladké, až pálí na jazyku a v krku. My 
jsme dlouho hledali správný druh čokolády, 
kterým jsme se trefili do chutě českého člověka. 
Samozřejmě neřekneme který,“ s úsměvem 
brání svoje know-how výrobce. Na druhém 
břehu jsou některé západoevropské země, kde 
je to právě hořká čokoláda s vyšším obsahem 
kakaa, která symbolizuje potěšení z kvalitní 
čokolády. To platí i v našich podmínkách, i když 
stále mléčná čokoláda převažuje ve spotřebě 
nad hořkou přibližně dvojnásobně. „Skupina 

milovníků tabulek s vysokým obsahem kakaa 
se sedmdesáti a více procenty je u nás 
poměrně nová,“ říká jiný menší výrobce, 
Jindřich Fikar z Kuřimi. „Těmto lidem je jasné, 
že si musejí připlatit.“ Stále větší zájem je rovněž 
o takzvané countlines. „Jedná se o menší 
balení, která zákazníci nakupují impulzivně,“ 
vysvětluje Radim Kovács, mluvčí společnosti 
Opavia-LU, která se nedávno stala součástí 
amerického koncernu Kraft. Podobný trend 
popisuje i mluvčí Nestlé: „Jsou to nové formáty 
„Pop Choc“ – balení s kousky odvozenými 
od našich značek KIT KAT, Studentská pečeť 
nebo Lion, určené k ,zobání‘.“

opravdový dárek
Na otázku, zda je větší zájem o levnější nebo 
dražší výrobky, je odpověď komplikovanější. 
Protože snad v žádném jiném potravinářském 
odvětví neexistuje tak široké rozpětí cen. 
„Ukazuje se, že je na trhu místo jak pro dosti 
laciné, tak pro vysoce kvalitní prémiové 
výrobky,“ říká Martin Walter ze společnosti 
Nestlé. „Rozdíl v ceně v přepočtu na 100 g 
bývá 4–5násobný, u některých typů i větší. 
Na našem trhu rostou nejen diskonty, ale 
také spotřebitelé ochotní za kvalitní výrobek 
zaplatit odpovídající cenu. Roste také zájem 
o výživové vlastnosti a složení výrobků, 
o přírodní ingredience, o přidanou hodnotu 
spojenou například s účinky hořčíku či 
antioxidantů přítomných v kakau.“ Boom 
takzvaných privátních neboli maloobchodních 
značek, tedy levných značek nižší kvality, 
které vlastní přímo obchodní řetězce, u nás 
skončil. Říká to Renata Šiserová z Kraft 
Europe, který vlastní také slovenskou značku 
Figaro s tradicí sahající do roku 1905. 
„Privátní značky si našly své spotřebitele, 
jejich tržní podíl se ale zastavil asi na deseti 
procentech a víc už nezískávají. My se ale 
zaměřujeme na spotřebitele, pro které je 
kvalita důležitá, ocení ji a vědí, že se za ni 
vyplatí zaplatit. Těchto spotřebitelů naštěstí 
v ČR stále přibývá.“ Růst spotřebitelské 
skupiny se zájmem o kvalitu má dobře 
zmapovaný František Hlava z firmy Kamila: 
„V polovině devadesátých let, v době nástupu 
obchodních řetězců, jsme registrovali 
pouhých deset procent lidí, kteří chtěli jenom 
kvalitu. A dnes je to podle mne už celá 
čtvrtina zákazníků. Mezi ně patří i lidé, kteří 
chtějí dát opravdový dárek, kteří neuvažují 
stylem ,kamarád má svátek, dám mu nějakou 
bonboniéru a víc se nestarám, jestli mu 
bude chutnat…‘“ Podle Jindřicha Fikara 
český spotřebitel podléhá hlavně nabídce. 
„Ta je opravdu velmi široká. Na regálech 
obchodů je z čeho vybírat, z tuzemské 
i dovozové čokolády. Přesto je velká skupina, 
která zůstala věrná tradičním tuzemským 
výrobkům. Důležitým faktorem ovlivňujícím 
chování spotřebitele je také reklama.“

„Český konzument 
nemá rád extra přesla-
zené věci. některé 
čokolády na západě 
jsou tak sladké, až pálí 
na jazyku a v krku.“

Výroba čokolády má u nás slavnou 
a bohatou tradici. Například na populární 
Kofile si naši prarodiče pochutnávali již 
v roce 1923, slavná „Orionka“ zahájila své 
sladké mámení už v roce 1896! Za první 
republiky patřilo Československo mezi šest 
největších evropských výrobců čokolády, 
přičemž hlavní tehdejší devizou byla vysoká 
kvalita. Rok 1948 znamenal konec drobnější 
produkce, která svojí jakostí konkurovala 
nejlepším západním značkám, a orientaci 
na průmyslovou výrobu. Ale kvalita se 
nevytratila úplně. Jejím synonymem se stala 
děčínská značka Diana. Ta vyvážela prvotřídní 
výrobky především do západní Evropy a pro 
státní kasu znamenala významný zdroj deviz. 
Dnes se snaží na slavnou meziválečnou 
tradici navázat řada malých a středních 
výrobců, průmyslovou výrobu převzala 
dominantní zahraniční společnost. Ale i ta 
reaguje na rostoucí poptávku po prvotřídní 
kvalitě svými výrobky třídy premium. 
A perspektivu mají všichni výrobci podle 
všeho dobrou: spotřeba roste!

každý rok o tisíc tun víc
„Spotřebou pět kilogramů ročně na jednoho 
obyvatele jsme blízko průměru EU,“ říká 
Martin Walter, mluvčí společnosti Nestlé. 
Bezmála dva kilogramy z uvedeného množství Fo
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mezi giganty
„Dělat čokoládu se vyplatí buďto v malém, 
anebo naopak ve velkém,“ vysvětluje 
zákonitosti českého trhu Jindřich Fikar. 
Stejnojmennou společnost založil v roce 
1998. „Tenkrát se rušila výroba čokoládových 
figurek v závodě Maryša u Hodonína. 
Po tomto sladkém odvětví jsem pokukoval 
delší dobu, lákalo mě a toto byl impulz.“ Pan 
Fikar tou dobou již podnikal. „Začal jsem 
hned v roce 1990. Nejdříve to byla pekárna, 
ještě před vznikem Čokoládoven Fikar jsem 
také vyvážel papírové obaly do zahraničí 
 – mimo jiné i obaly na bonboniéry, sušenky 
a jiné cukrovinky. Při nesčetných návštěvách 
u zákazníků mě zaujala voňavá výroba 
čokolády.“ A od zaujetí již nebylo daleko 
k realizaci nápadu. „Můj otec a jeho stavební 
firma mi pomohli s realizací projektu 
a výstavbou výrobních prostor. Technologická 
zařízení jsem zčásti získal převzetím 
leasingu a ostatní potřebné vybavení jsem 
koupil rovněž na leasing. Vybudoval jsem 
výrobní halu a spustili jsme výrobu. Nejdříve 
čokoládové suroviny ve formě polev, duté 
čokoládové figurky a adventní kalendáře. 
Objemy rok co rok rostly, tomu jsme museli 
přizpůsobovat výrobu, finance, personální 
obsazení.“ Dnes vykazuje společnost Fikar 
obrat kolem 50 milionů korun, zaměstnává až 
sto lidí a brzy otevře novou výrobní halu za 25 
milionů korun. Obstát v konkurenci obřích 
firem se zahraničním kapitálem však není 
podle majitele moravské firmy jednoduché. 
„V našem oboru je trochu zvláštní situace. 
Celý cukrovinkářský trh byl po roce 1989 
prodán dvěma nadnárodním gigantům. Teď 
je u nás několik menších firem, pár středních 
a jedna světová. Málokdo postřehne, že 
řada výrobků, které znají a kupují, se už 
ani nevyrábí u nás, ale třeba v Bulharsku, 
Maďarsku nebo Rumunsku.“ Jak tedy 
v takové konkurenci obstát? Originálním 
nápadem! „Velmi brzy jsme pochopili, že velký 
potenciál je v reklamních výrobcích z čokolády 
a začali jsme nabízet kromě figurek a polev 
i tyto výrobky. To byl velice důležitý moment 
ve vývoji společnosti. Postupně jsme vyráběli 
reklamní výrobky pro velké množství firem 
u nás a posléze i v zahraničí. Chod naší 
společnosti tak dokázaly ovlivnit i některé 
jednotlivé produkty. Svého času to byl třeba 
čokoládový notebook. Ten nám otevřel 
mnoho kontaktů i možností.“ 

„nákup“ nápadů
Jaká jsou další tajemství úspěchu prosperující 
české firmy? „Naše motto v reklamě je, že 
z čokolády vyrobíme cokoliv. Už to by asi 
mohlo stačit, vždyť kdo se u nás ještě může 
něčím podobným pochlubit. Pak už jen stačí 
pozorně vyslechnout přání zákazníka, vložit 
vlastní invenci a nabídnout řešení. Myšlenku 

předat do výroby, stihnout termín dodání. Je 
to vlastně velmi jednoduché. Když všechno 
funguje správně, tak není o zákazníky nouze.“ 
V Čokoládovně Fikar dnes dělí produkci 
do dvou základních částí. „Objemově je nosná 
výroba pro nadnárodní řetězce. Dodáváme 
do většiny supermarketů působících u nás, 
ale také do nezávislých velkoobchodů. 
Druhá část produkce je reklamní. Nově 
připravujeme prodej přes e-shop. K tomu nás 
přivedli zákazníci, kteří někde náš výrobek 
viděli, ale nepodařilo se jim ho sehnat.“ 
Nebojí se ve firmě kopírování originálních 
výrobků? „Momentálně vkládáme velké 
naděje do nového výrobku – čokoládového 
adventního kalendáře ve tvaru metru. Výrobek 
máme patentovaný pro celou Evropu, takže 
se nám snad vyhne plagiátorství. Spousta 
českých firem si u nás doopravdy navykla 
,nakupovat‘ nápady, takže pořád běháme 
po soudech. Několikrát jsem se bohužel 
setkal s velmi špatnou vymahatelností práva,“ 
stěžuje si podnikatel.

Poklady starých mistrů dezertářů
Cestou prvotřídní kvality se vydal další menší 
český výrobce, František Hlava. Vsadil 
na ruční výrobu a jeho pralinky podávají 
vzácným hostům například i na ambasádách. 
„S podnikáním jsem začal v roce 1994. 
V Jihlavě jsem si otevřel cukrárnu a výrobnu 
na klasickou cukrařinu, dorty, zákusky, včetně 
prodeje vlastní zmzliny.“ Již po roce zahájil 
provoz další pobočky. „Hlavní důvod byl 
ten, že se můj syn šel učit cukrářem. Kvůli 
tomu, že v učení neměli téměř žádnou praxi, 
zřídili jsme pro něj vlastní učňovský koutek.“ 
K výrobě čokolády se podnikatel z malé obce 
u Jihlavy dostal o něco později. „Rozhodl 
jsem se, že na podzim a v zimě, kdy se 
zmrzlina neprodává, budu vyrábět čokoládové 
výrobky. Na začátku jsme dělali pět 

druhů. Pak jsem chtěl vymyslet bonboniéru, 
kterou bych mohl dodávat i do okolních 
prodejen.“ Pan Hlava měl štěstí. Seznámil 
se s dlouholetým vývojářem cukrovinek ze 
slavné Diany Děčín, který dostal základy 
ještě od prvorepublikových mistrů dezertářů. 
„Konzultoval jsem s ním svůj recept a řekl mi, 
že je to třeba něčím oživit. Pan Bělík se pak 
stal naším rodinným přítelem, po léta jsme 
spolupracovali a vymýšleli bonbony.“ Někdejší 
ředitel Orionky a Diany znamenal pro rodící 
se firmu velmi mnoho. „Syna zasvětil do tajů 
výroby čokolády. Mimochodem – potřebný 
učební obor dnes u nás neexistuje…“ 

na trhu spáleniště
Začínali v suterénu rodinného domku s jedním 
strojem, později již začali zaměstnávat 
brigádníky. Dnes má firma Kamila  moderně 
vybavený výrobní areál s patnácti stálými 
zaměstnanci. „Čtyři z nich tvoří naše rodina. 
Syn je mistr výroby, manželka pracuje v balírně 
a zajišťuje kompletaci, dcera vede obchod 
a management...“ Za recept na úspěch pan 
Hlava kromě know-how považuje princip 
pomalého růstu. „Nezadlužujeme se. Pokud 
pořizujeme nové zařízení, pravidlo zní: musíme 
mít nejmíň 60 – 70 % vlastních prostředků.“ 
Existují však firmy, které kazí trh. „Bez 
odborného vzdělání produkují ,prapodivné‘ 
výrobky a zoufale se snaží udržet nad hladinou. 
Dnes není problém koupit výrobní technologie 
v Belgii, Francii, Itálii, Německu,“ vysvětluje 
podnikatel. „Výrobci zařízení vám dokonce 
řeknou, jak vyrábět. Pak si najdete dodavatele 
základní, takzvané industriální čokolády, 
dodavatele hotových náplní, smícháte jednu 
komoditu s druhou, a myslíte si, že to je vše. 

Nezkušení výrobci pak spojují nesourodé 
komponenty a pak se diví, že bonbony 
nechutnají, praskají, propadají se jim víčka.“ 
Tito výrobci potom kazí pověst nejen sobě, ale 
i ostatním. „Jednou zklamaný zákazník si pak 
řekne: ,pozor, český výrobce‘ a raději si koupí 
třeba švýcarského Lindta. Po těchto firmách 
zůstává na trhu spáleniště,“ pokračuje v kritice 
František Hlava.

bonbóny, po kterých „nadýcháte“
„Velkým nadnárodním výrobcům 
nekonkurujeme,“ vysvětluje majitel firmy Kamila. 
„Jejich produkce u jediného druhu výrobku je 
třeba šest tun denně, my vyrobíme dohromady 
čtyři tuny při jednosměnném provozu za měsíc. 
Proto nás nechávají žít. Ale protože vyrábíme 
ručně, máme jiný okruh zákazníků.“ Od velkých 
továren se výrobce exkluzivních pralinek liší už 
výběrem surovin. „Volíme dražší, ale kvalitní 
industriální čokolády. Náš belgický dodavatel 
má zmapovanou síť plantáží celého světa, 
odkud dováží kakaové boby. Je to Madagaskar, 
Melanésie, Ghana, Mexiko, Tanzanie, Arriba…,“ 
ukazuje podnikatel jeden ze vzorníků. „Ale 
čokoláda jako taková je u nás jen část 
úspěchu. Naše know-how spočívá v náplních. 
Devadesát procent z nich vyrábíme sami.“ A to 
téměř ze všeho. „Vyrábíme náplně i z 52% 
absintu. Nebo třeba ze chmelu, z japonského 
práškového čaje mačča...“ 
Ani jihlavské firmě se nevyhnuly problémy 
s napodobováním. „Běžně někdo vyrobí 
velice podobný produkt, jenom jej jinak nazve. 
Jako třeba naše lázeňské ovoce. Vyrábíme 
je podle receptury ze třicátých let, základ 
tvoří kandovaná švestka dovážená z Chile, 
na ni se nanášejí různé druhy krémů. Pokud 
výrobek nestačíme dodávat, konkurence 
reaguje a začne prodávat vlastní kopii. 
Mechanismy obrany jsou však strašně drahé. 
Máme minimálně šedesát druhů produkce, 
a u každého platit patentovou ochranu je 
pro malou firmu nereálné. Kopírují se však 
nejenom recepty. „Dokonce jsme se museli 
bránit už i kopírování textů z našich stránek. 
Jedna firma si je beze studu dala na svůj 
web,“ popisuje těžko uvěřitelný případ 
František Hlava. Na závěr pokládáme otázku 
na vnější podmínky k podnikání. „Politiku si 
raději nepouštím za práh domu,“ usmívá se 
František Hlava. „Nenaříkám – zajistím práci 
pro patnáct lidí, víme jak a kam jít. Občas 
mám však výhrady k tomu, že některé zákony 
v potravinářství dělají lidé, kteří o něm vůbec 
nic nevědí. Takových předpisů je hodně. Jako 
třeba předpis, že u točené zmrzliny musí být 
základní směs bezprostředně po přípravě 
scezená. A pro kontrolu je třeba mít na každé 
nádobě zapsanou hodinu. Přitom každý cukrář 
ví, že točená zmrzlina má nejlepší konzistenci 
po delším odstátí a nejlépe také chutná…“ 

Mikuláš Černý

OD MONTEZUMy  
K ORIONCE

STRUKTURA VýROBCů 
ČOKOLáDy V ČR

•  1519: Španělský dobyvatel Hernando Cortes 
na dvoře aztéckého vládce Montezumy jako 
první Evropan ochutnal chocolatl, nápoj 
připravený z bobů kakaovníku. Kakaové boby 
pak přivezl do Španělska.

•  1522: Řádové sestry ze středoamerického 
kláštera ve městě Oaxaca do kakaa poprvé 
přidaly cukr a sladké koření. Do té doby 
se kakao pilo hořké, s pálivým kořením 
a kukuřicí. 

•  1753: Carl von Linné, základatel botanic-
ké soustavy, dává ve své knize Species 
plantarum (Druhy rostlin) kakaovníku velmi 
výstižné jméno. Theobroma – pokrm bohů. 
Od tohoto názvu je ve 20. století odvozeno 
jméno chemické sloučeniny teobromin obsa-
žené v kakau. Ten má podobně jako kofein 
povzbuzující účinky, navíc pomáhá navodit 
dobrou náladu.

•  Počátek 19. století: Švýcar Cailler vynalezl 
způsob výroby čokolády v tabulkách.

•  Konec 19. století: Švýcar Henri Nestlé přidal 
do čokolády mléko a vynalezl tak mléčnou 
čokoládu.

•  1896:  František Maršner, cukrář z pražských 
Vinohrad, který původně vyráběl turecký 
med,  zakládá manufakturu na výrobu mléčné 
čokolády „Orion“.

• industriální čokoláda

• Čokoládové pasty

• Pralinky

• Polevy

• tabulková čokoláda

• Čokoládové figurky a speciality

• Čokoládové cukrovinky (tyčinky)

CO VŠECHNO MůžE 
BýT ČOKOLáDA

„ročně se u nás 
spotřebuje kolem 
padesáti tisíc tun 
čokoládových cuk-
rovinek všech druhů 
a od všech výrobců.“

Velcí (nad 50 tis. tun ročně)

1 (Nestlé Česko)

střední (100 – 50 000 tun)

5 (ALTIS Kolín, Čokoládovny Fikar, Carla, 
Poex, Hügli Food)

malí (do 100 tun)

asi 135            Zdroj: SZPI

Pozn.:  Jde o odhad. Přesné statistické údaje nejsou 
v ČR s ohledem na zákonnou ochranu soutěžite-
lů zveřejňovány. 

VýjmeČnost Čr
VýjmeČnost Čr
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„najednou objevíte 
podnikatele, který se 
nebojí. je stejně jako 
já ochotný vyburcovat 
nejen sám sebe, ale 
celou dílnu!“
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Český úsPěch
Český úsPěch

nechat se vyburcovat
Pokud je doma v Libanonu, šest dní v týdnu, 
včetně sobotního odpoledne, tráví ve své dílně. 
Kreativní, přesná, s maximálními nároky na sebe 
i na ostatní. V roce 1982 otevřela svůj módní sa-
lon Blanka Houte Couture na hlavní třídě Bejrútu 
Hamra. Brzy na to už obléká nejen řadu známých 
osobností v Evropě, ale snad každou princez-
nu nebo manželku šejka v oblasti Perského 
zálivu. Blanka Houte Couture se stává exkluzivní 
značkou. 
Blance Matragi je přesto samotná móda po čase 
těsná. Miluje experimenty: „Fascinuje mě všech-
no, co mě může přivést k novým poznatkům. 
Můj obor je oděv. Každodenní prací s tkaninou se 
technologicky posouvám. Věci se mění, vyvíjejí. 
Pokud se ale zaměřím na jiný obor, je to pro 
mne daleko náročnější. Vnímám podobné věci 
jako výzvu. Ráda se tímto způsobem nechávám 

vyburcovat! Proto dělám například porcelán 
různých tvarů, neváhám se pokusit o nový design 
piána nebo mobilu, s Bořkem Šípkem jsme vy-
tvořili kolekci nábytku. A velice mě potěší, pokud 
někde cítím stejné naladění. Objevíte najednou 
podnikatele, který se nebojí. Je stejně jako já 
ochotný vyburcovat nejen sám sebe, ale celou 
dílnu! A pokud má pocit, že stávající technologie 

jeho firmy nestačí, neváhá ji inovovat. Hledá, 
zkouší, experimentuje. Nemá strach z možného 
rizika. V Česku takových podnikatelů moc není. 
Mám velké štěstí, že jsem potkala rodinu Grundů. 
Vlastní prosperující firmu na výrobu koupelnových 
předložek a různých doplňků. Vyzvali mě ke spo-
lupráci. Vzala jsem své návrhy, jela za nimi a už 
při první schůzce zažila příjemné překvapení.“ 

od nápadu k czech top sto
Manželé Grundovi začali šít koupelnové předlož-
ky krátce po revoluci na vypůjčeném šicím stroji. 
Věnovala se jim celá rodina, včetně dvou synů. 
Postupně zaměstnali dvanáct žen z nejbližšího 
okolí, rozšířili areál firmy, vybavili ji nejmodernějšími 
stroji. Původně malá rodinná firma v současné 
době vyváží své výrobky do více než 30 zemí 
a zaměstnává 220 lidí. V jejím rámci působí i mo-
derní přádelna, která pokrývá veškerou potřebu 

„známí designéři 
pomáhají prodávat 
všechny druhy výrobků. 
u zákazníků tím 
můžete vzbudit důvěru 
a pocit výjimečnosti.“

příze. V loňském roce byla firma Grund zařazena 
mezi 100 nejvýznamnějších českých firem. Její 
koupelnové předložky a designově zajímavé 
doplňky najdete v Praze, Londýně, Paříži, Dubaji 
a na dalších místech světa. Tvorbu Blanky Mat-
ragi majitelé firmy sledovali už delší čas. Navštívili 
ji v době, kdy měla výstavu v Praze. Nabídli jí, 
ať přijde s jakýmkoli zajímavým nápadem, s vizí. 
Podle jejich představy měla návrhářka předložit 
zhruba dvacet skic, z nichž by bylo deset možné 
realizovat. V okamžiku, kdy paní Matragi dorazila 
do firmy s deskami plnými kompozičních skic, 
majitel Ing. Grund zjistil, že jejich stávající tech-
nologie náročnou realizaci nezvládne. Okamžitě 
volal rektorovi Vysoké školy oděvní v Liberci. Roz-
hodl se, že zapojí studenty. Zburcoval lidi ve své 
firmě. Barvíře, technology. Spolu s managemen-
tem firmy dělal maximum pro to, aby technologii 
inovoval. „Blanka Matragi je ve světě designu 
pojem,“ vysvětluje Ing. Jiří Grund ml., obchodní 
ředitel firmy. „Designerský rukopis paní Matragi je 
zcela jedinečný, založený na jemných barevných 
přechodech. Přišlo nám proto přirozené, že po-
kud nám současná technologie neumožňuje její 
návrhy realizovat, musíme zahájit intenzivní práce 
na možném dalším vývoji. Není to jen proto, že 
dostaneme šanci realizovat návrhy paní Matragi. 
V konečném důsledku tím přece opět zvýšíme 

i naši celkovou konkurenceschopnost na trhu.“
Pro mnoho firem není podobný postup úpl-
ně běžný. V Česku se většinou do rizika moc 
nehrneme. Firma z Mladých Buků ve východních 
Čechách má ale jiný názor. „Riziko je součástí 
podnikání,“ dodává Ing. Grund ml. „Některé 
z našich projektů se nám podařily, přinesly firmě 
úspěch. Dosáhli jsme díky jim velkého náskoku 
před konkurencí. Na druhé straně jsme realizovali 
i mnohé projekty, které se nepovedly a prodělali 
jsme spoustu peněz. Nesmíte se tím ale v podni-
kání nechat odradit. Kdo v současné době jede 
pouze po zavedených cestách, odmítá změny, 
ten podle mého názoru míří do pekel. Samotný 
vývoj naší nové technologie má rozpočet v řádu 
statisíců korun. Pokud ale jde o její realizaci, 
mohu vás ujistit, že bude finančně velice náročná. 
Počítáme proto pochopitelně s jejím využitím 
i pro jiné výrobkové řady. Naší největší konkurencí 
jsou dnes asijské produkty. A konkurence v Asii 
je schopna se naučit zavedené postupy ve velice 
krátké době. Tlak z její strany je nesmírný. Kdo 
chce obstát, nemůže ustrnout. Neustálá změna, 
inovace technologií, ochota jít do rizika se všemi 

důsledky, je dnes už prakticky jediná možnost, 
jak uspět. Nikdo se neptá, jestli něco dokážete 
vyrobit, nebo s tím máte problém. Svět na ni-
koho nečeká. Jedinou cestou pro evropské 
výrobce je sázet na kvalitu materiálů a na design. 
Známí designéři pomáhají prodávat všechny 
druhy výrobků. U zákazníků tím můžete vzbudit 
důvěru a pocit výjimečnosti. Jedině tyto trendy 
nás do budoucna mohou odlišit od anonymních 
výrobců z Asie.“

romantická inovace
Blanka Matragi i zástupci firmy Grund vnímají 
inovační technologie stejným způsobem. Pro 
podnikatelský svět je to zásadní věc. Tvorba 
nových technologií, zajímavých, nadčasových 
a ne lehce zkopírovatelných je jediná možnost, 
jak v současné době obstát v stále silnějším 
konkurenčním tlaku asijských států. Kolekce 
předložek a doplňků, kterou společně chtějí 
vytvořit, nese název Romantika. Kromě unikát-
ních vzorů, barev, pracovních postupů použijí 
například i kameny od firmy Swarovski. Kou-
pelnové závěsy a doplňky splňují nejnáročnější 
kritéria. Podle návrhářky i představitelů firmy 
přesto bude kolekce určena i širšímu okruhu 
zákazníků. „Jistá exkluzivita přitom pochopi-
telně bude zachována,“ vysvětluje Ing. Grund. 
„Exkluzivitou ale vnímáme spíše špičkovou 
kvalitu materiálu a designu, to, že zákazníkovi 
nabízíme skutečně mimořádné zboží. Pokud 
jde o cenovou politiku, v každém ohledu jsme 
rozhodnuti vycházet z reality českého trhu. 
Paní Matragi pro nás tvoří zcela volně. Inspiruje 
se ve věcech, které má ráda, kreslí a pracuje 
se svou typickou fantazií. Její práci pochopi-
telně konzultujeme. V žádném případě ne tak, 
že bychom zasahovali do její tvůrčí práce, ale 
spíše z těch důvodů, abychom přizpůsobili její 
návrhy možnostem výroby.“ Blanka Matra-
gi a firma Grund. Do budoucna nás ovšem 
od návrhářky nejspíš ještě čekají mnohá další 
překvapení. Světoznámá výtvarnice má před-
stavu o tom, že v Praze vybuduje Centrum de-
signu. Místo setkávání výtvarníků, kde by zej-
ména studenti dostali šanci projevit talent, jaký 
se v nich skrývá. Hodlá v tomto směru oslovit 
k možné spolupráci i podnikatele. „Je to další 
z mých představ, do které se chci záhy pustit,“ 
vysvětluje Blanka Matragi. „Najít prostor, kde 
se mohou konat přednášky, výstavy, kde mladí 
studenti mohou realizovat své nápady a v jejich 
vzájemných konzultacích se třeba zrodí nové 
a pro svět umění převratné věci. Mám pocit, 
že v umění je to podobné jako v byznysu. Kdo 
chce obstát, musí přicházet s novými nápady. 
Musíte umět překvapit. Těžko dnes obstojíte 
s tím, že řadu let po sobě budete ostatním 
lidem prezentovat stále stejnou věc. A v umění 
právě tak mohou nové podněty, profesionalita 
a neustálé přelévání energií znamenat možnou 
cestu na vrchol.“   

Alena Štrobová

blanka matragi 
navrhuje české 
koupelnové 
předložky

blanka matragi Patří k resPektoVaným 
módním náVrhářkám sVěta. a není zřejmě 
obor, který by ji nefascinoVal. Po šatech, 
sklu, Porcelánu, sochách, Přichází 
její ambiciózní sPoluPráce s úsPěšnou 
Českou firmou grund – Výrobcem 
kouPelnoVých Předložek. 

Než vytvoří Blanka Matragi takto překrásný model,...

...stráví hodiny při kreativní tvorbě. 

Oporou slavné módní návrhářky je její manžel Makram.
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Je však nutné si uvědomit, že není účet jako 
účet – mezi klasickým běžným účtem pro 
fyzickou osobu-nepodnikatele a podnika-
telským či firemním účtem je řada poměrně 
výrazných rozdílů plynoucích z rozdílných 
požadavků obou skupin, byť na druhou 
stranu je pravda, že mají i hodně společ-
ného. Právě tyto společné vlastnosti činí 

i z klasického nepodnikatelského účtu po-
měrně zajímavý produkt pro jistou skupinu 
osob samostatně výdělečně činných. 

jedna nevýhoda
Nejprve je důležité si uvědomit, že fakt, že 
je člověk podnikatel (OSVČ), ještě nutně 
neznamená, že musí mít zřízen podnika-

telský účet. Tento produkt má totiž oproti 
klasickému běžnému účtu jednu podstatnou 
nevýhodu – je v drtivé většině případů vý-
razně dražší. Pro podnikatele, jenž za měsíc 
uskuteční prostřednictvím běžného účtu jen 
velmi málo bankovních převodů, je proto 
zřízení podnikatelského účtu drahou zbyteč-
ností a k uspokojení jeho potřeb mu postačí 

firemní finance

firemní finance

každý Podnikatel 
Či firma, ať už 
je fyzickou, 
Či PráVnickou 
osobou, k Podnikání 
nutně Potřebuje 
úČet V bance. 
nabídka firemních 
a Podnikatelských 
úČtů je oPraVdu 
široká. Poradíme 
Vám, jak Vybrat 
a zřídit ten sPráVný.

kdy se vyplatí 
podnikatelský účet

tiP na knihu:  dokonalá manažerská selhání
Nevíte jak použít 
osobní zkušenosti 
v manažerské praxi? Jak se učit řídit 
na vlastních a cizích chybách? Pak si zkuste tuto knihu prohlédnout. Zajímá vás, jak souvisí manažerské problémy a životní příběhy? Chcete se dostat do otevřeného dialogu mezi manaže-rem a koučem? Pak stojí za to tuto knihu přečíst. Chcete si číst pro radost a zábavu? Nenudit se dokonalou teo-rií? Pak neváhejte. V knížce najdete  52 příběhů, každý se svou zápletkou, vrcholem a doporu-čením. 

tiP měsíce:
varioleasing  
od ge money auto

Pod názvem varioLEASING nabízí GE 

Money Auto podnikatelům a firmám  

variabilní nastavení leasingové smlou-

vy s dobou splácení od 24 měsíců 

a možnost kdykoliv leasing ukončit. 

Leasingová smlouva se uzavírá na záko-

nem požadovaných 60 měsíců, ovšem 

konstrukce varioLEASINGU umožňuje, 

aby klient celou pořizovací cenu vozidla 

zaplatil již ve 24 vyšších splátkách a zbý-

vající dobu platil pouze pojistné, nebo le-

asingovou smlouvu řádně ukončil. Klient 

rovněž může ukončit smlouvu předčasně 

a doplatit zbylou částku. Pořizovací cenu 

auta lze tedy vykázat jako daňo-

vě uznatelné náklady již během 

24 měsíců.

tiP na firmu:  
gts noVera

GTS Novera je telekomunikační operátor 

poskytující komplexní portfolio hlasových, 

datových a internetových služeb. Vznikla 

v roce 2005 spojením dvou vedoucích 

alternativních telekomunikačních operáto-

rů GTS CZECH a Aliatel. Už v roce 2006 

pokračovala v expanzi na českém trhu, 

když úspěšně dokončila akvizici dalších 

telekomunikačních operátorů – společ-

ností Contactel, Telenor Networks a Nex-

tra a stala se tak dominantním poskyto-

vatelem datových a internetových služeb 

u nás. Má asi 730 zaměstnanců 

a letos byla zvolena nejlepší firmou 

Hlavního města Prahy.

si zřídit podstatně levnější klasický běžný 
účet. Podnikatelský účet je tak vhodný a vý-
hodný zejména pro ty podnikatele a firmy, 
které jeho prostřednictvím zúčtují desítky či 
stovky položek měsíčně. 
Výše zmíněné rčení, že není účet jako účet, 
neplatí jen ke srovnání podnikatelského 

a soukromého účtu, ale i ke srovnání jed-
notlivých firemních a podnikatelských účtů 
mezi sebou. 

banky nabízejí specializované účty pro 
tyto skupiny:
• Účty pro podnikatele (OSVČ). 
•  Profesní účty – klasický podnikatelský 

účet, který ovšem banka podnikateli zřídí, 
jen pokud vykonává určitou profesi (např. 
advokáti, lékaři, notáři, auditoři atd.). 
Výhodou profesních účtů oproti ostatním 
firemním účtům je většinou nižší cena 
a přizpůsobení parametrů účtu potřebám 
dané profesní skupiny. 

•  Účty pro malé a střední podniky – nejčas-
těji s obratem do 30 milionů korun.

•  Účty pro velké firmy a korporace. 
•  Účty pro municipality (obce, města, kraje) 

a neziskové organizace. 
•  Účty pro bytová družstva a společenství 

vlastníků.

služby k podnikatelskému účtu – základ 
nebo balíčkový účet?
Výčet služeb, které jsou k firemním účtům 
poskytovány ať už „zdarma“ v rámci balíč-
kového účtu s vyšším paušálním poplat-
kem, či jako „příplatková výbava“ k účtu 
základnímu, je v podstatě shodný s tím, co 
je nabízeno k soukromým běžným účtům. 
Patří sem různé druhy přímého bankovnic-
tví (internetbanking, telebanking či GSM 
banking), zvýhodněný kontokorent a jedna 
či více prestižních platebních i kreditních 
karet. Z dalších, pro podnikatele a firmy 
zajímavých, služeb jmenujme vedení účtu 
v cizí měně a v některých případech i daňo-
vé, účetní a investiční poradenství či osobní 
bankéř k dispozici. 
Jak jsme již zmínili, stejně jako u soukro-
mých účtů existují i u účtů podnikatelských 
různé druhy takzvaných „balíčkových“ účtů. 
V rámci těchto balíčků nabízejí banky svým 

klientům za zvýšený paušální poplatek různé 
benefity. Za tyto benefity vedené v rámci ba-
líčku už pak samozřejmě klient žádný popla-
tek neplatí. Součástí balíčkových účtů jsou 
nejčastěji právě výše jmenované služby, ale 
také například určitý počet položek zúčtova-
ných v rámci jednoho měsíce zdarma, bez-
platný tuzemský platební styk či výhodnější 
zhodnocení vložených prostředků. Cena, 
kterou banky za balíčkové účty požadují, je 
značně rozdílná v závislosti na počtu služeb, 
které balíček obsahuje. Nicméně za ty nej-
dražší balíčkové účty si banky účtují paušál-
ní poplatky dosahující čtyřmístných částek. 
že to není zrovna málo? Ano i ne! Byť by 
to na první pohled mohlo vypadat, že takto 
drahé účty se prakticky nikomu nemohou 
vyplatit, opak je pravda. Například firmám, 
které prostřednictvím svého firemního účtu 
uskuteční stovky či dokonce tisíce převodů 
měsíčně, se určitě vyplatí účet, který má 
sice vysoký paušál, nicméně obsahuje veš-
kerý platební styk zdarma a podobně.
Dalším důležitým parametrem každého účtu 
je výše úročení kladného zůstatku. Bohužel 
ani zde podobnost firemních účtů s účty 
soukromými nekončí a většina firemních 
účtů je úročena zcela zanedbatelným pro-
centem (pokud není vyšší úročení součástí 
balíčku). Výše úroků se většinou odvíjí 
podle zůstatku na účtu, nicméně málokdy 
přesáhne 1 % p.a. Ke zhodnocení volných 
finančních prostředků jsou tak vhodnější jiné 

finanční produkty pro firmy a podnikatele 
(termínované vklady a různé spořicí účty), 
které dosahují podstatně zajímavějšího 
zhodnocení.

co budete k založení firemního (podni-
katelského) účtu potřebovat:
•  Prokázání právní subjektivity a totožnosti 

– právnická osoba nejčastěji musí předlo-
žit výpis z Obchodního rejstříku a občan-
ský průkaz člena statutárního orgánu, kte-
rý účet pro firmu zakládá, fyzická osoba 
(podnikatel-OSVČ) pak živnostenský list, 
koncesní listinu nebo žádost o přidělení 
IČO a samozřejmě také občanský průkaz. 

•  Složení základního vkladu při zřízení účtu. 
•  Uzavření písemné smlouvy s bankou.

Michal Ruml

cena, kterou banky 
za balíčkové účty 
požadují, je značně 
rozdílná v závislosti 
na počtu služeb, které 
balíček obsahuje

mezi běžným účtem 
pro fyzickou osobu-
-nepodnikatele 
a podnikatelským či 
firemním účtem je řada 
výrazných rozdílů
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Půjčky na auto aneb
úvěr versus leasing

?

firemní finance

Každý z dále detailněji přiblížených typů půjček 
má totiž své charakteristické znaky: leasing zna-
mená, že nejste majitelem, při americké hypotéce 
musíte zastavit nemovitost a spotřebitelský úvěr 
se vám může prodražit.
Neexistuje jedno obecně platné doporučení pro 
všechny. Všechny způsoby financování mají svá 
pro a proti a tak většinou záleží na konkrétním 
případu a nabídce od finančních společností. Co 
si však můžeme objasnit, jsou právě ony klady 
a zápory, které jednotlivé půjčky zahrnují.  

způsoby financování nového vozu:
• vlastní zdroje,
• finanční leasing,
• spotřebitelský úvěr, 
• americká hypotéka. 

základ – vlastní zdroje 
Na první pohled by se mohlo zdát, že z hlediska 
nákladů je nejlepší možností financovat nákup 
automobilu z vlastní hotovosti. Většinou to je 
pravda, ale ne vždy. Za určitých okolností a para-
metrů zvoleného finančního produktu může být 
výhodnější si půjčit (viz níže). Nespornou výhodou 
použití vlastních zdrojů je fakt, že na rozdíl 

od ostatních způsobů financování nezaplatíme 
víc, než je ceníková cena vozu. Na druhou stranu 
nás často nedostatečná výše vlastních zdrojů 
a neochota se zadlužit vede ke kompromisním 
rozhodnutím, kdy postupně slevujeme ze svých 
požadavků. Pokud taky vydáme své veškeré 
úspory, snížíme si potenciální spotřebu v příštích 
měsících. Rovněž například leasing nám může 
zlevnit pojištění vozu. Nicméně použití vlastních 

PREFEROVANá VýŠE  
MěSíČNí SPLáTKy ÚVěRU
země Průměrná výše splátky

Česká republika 3750 Kč

Německo 6500 Kč

Maďarsko 2750 Kč

Polsko 5750 Kč

Rumunsko 8750 Kč

Zdroj: GE Money Auto, leden – únor 2008

SROVNáNí ÚROKů  
SPOTŘEBITELSKýCH ÚVěRů

název banky název úvěru
úroková 
sazba 

Bawag Bank CZ IQ půjčka 7,15 % p. a.

Cetelem ČR
On-Line půjčka 
Cetelem

8,50 % p. a.

Citibank Osobní půjčka 9,90 % p. a.

Česká spořitelna Půjčka 8,50 % p. a.

ČSOB Půjčka na cokoliv 10,90 % p. a.

Ge Money Bank Expres půjčka 9,99 % p. a.

Home Credit
Telefonní půjčka 
Home Credit

16,20 % p. a.

Komerční banka Perfektní půjčka 14,90 % p. a.

Oberbank
Spotřebitelský 
úvěr neúčelový

8,97 % p. a.

Poštovní spoři-
telna

Spotřebitelský 
úvěr neúčelový

13,40 % p. a.

Raiffeisenbank Rychlá půjčka 8,80 % p. a.

UniCredit Bank
Osobní úvěr 
neúčelový

11,06 % p. a.

Volksbank
Spotřebitelský 
úvěr

10,10 % p. a.

VolksbankShop Půjčka pro lidi 9,99 % p. a.

Waldviertler Spar-
kasse von 1842

Spotřebitelský 
úvěr

7,90 % p. a.

osobní finance

Zatímco u některých činností je již příslušným 
právním předpisem stanovena forma podnikání, 
u většiny činností je možné svobodné rozhodnutí 
a volba určité právní formy. Při rozhodování, zda 
podnikat jako fyzická osoba, či zda si vybrat 
některý z typů obchodní společnosti (veřejná 
obchodní společnost, komanditní společnost, 
společnost s ručením omezeným), je dobré si 
stanovit několik faktorů, podle nichž se lze roz-
hodovat. Podívejme se na tyto konkrétní faktory 
podrobněji a především na to, jaké jsou v nich 
rozdíly co se týká jednotlivých forem podnikání. 
Jedná se především o tyto základní ukazatele:
1. Ručení za závazky 
2. Rozhodovací pravomoci 
3. Vlastnictví majetku 
4. Způsob zdanění a nakládání se ziskem 
5. Způsob vedení účetnictví 

1. ručení za závazky
Jedním z důležitých faktorů, který by si měl 
každý začínající podnikatel dobře promyslet, je 
způsob ručení za závazky. Existují v podstatě 
dvě formy ručení. Ručit za závazky lze veškerým 
svým majetkem. Zde je třeba zdůraznit, že pokud 
nedojde k omezení společného jmění manže-
lů, pak je předmětem ručení veškerý majetek 
manželů, který mají ve společném jmění manželů. 
Druhou možností je, že za závazky ručí obchodní 
společnost, a to celým svým majetkem, případně 
její vlastníci ručí za závazky společnosti do výše 
nesplacených vkladů.

celým svým majetkem ručí za závazky:
• fyzická osoba-podnikatel, 
•  společníci veřejné obchodní společnosti, a to 

společně a nerozdílně, 
• komplementáři komanditní společnosti.

V případně obchodních společností ručí 
společnost celým svým majetkem a do výše 
nesplacených vkladů potom:
• komanditisté komanditní společnosti, 

•  společníci společnosti s ručením omezeným, 
a to společně a nerozdílně do výše souhrnu 
nesplacených částí vkladů. 

2. rozhodovací pravomoci
Také zde jsou dvě možnosti rozhodování: buď 
rozhoduje přímo podnikatel, nebo, a to pře-
devším v obchodních společnostech, mohou 
rozhodovat i úplně jiné osoby, než jsou vlastníci. 
Způsob rozhodování v kapitálových společnos-
tech je většinou zakotven v základních dokumen-
tech, kterými jsou společenská smlouva či sta-
novy. O zásadních záležitostech pak rozhoduje 
valná hromada.

rozhodovací pravomoci dle forem:
•  fyzická osoba-podnikatel rozhoduje zcela 

samostatně, 
•  ve veřejné obchodní společnosti jsou k vedení 

oprávněni všichni společníci a to dle předem 
dohodnutých zásad, 

•  v komanditní společnosti jsou k obchodnímu 
vedení oprávněni pouze komplementáři (ručí 
celým svým majetkem); o ostatních záležitos-
tech rozhodují všichni, každý má jeden hlas, 

•  u společnosti s ručením omezeným přísluší 
obchodní vedení jednatelům; o ostatních 
záležitostech rozhodují společníci zpravidla dle 
výše podílů. 

3. Vlastnictví majetku
Zatímco věci a práva zahrnuté v obchodním 
majetku právnické osoby jsou jejím vlastnictvím, 
věci a práva zahrnuté v obchodním majetku 
podnikatele-fyzické osoby, jsou jeho vlastnictvím, 
mohou však být také součástí společného jmění 
manželů, pokud nedošlo k jeho úpravě.

4. způsob zdanění a nakládání se ziskem
Daň z příjmů je rozdělena na daň z příjmů 
fyzických a právnických osob. Tyto daně se také 
rozdílně použijí podle toho, jakou formu podnikání 
si budoucí podnikatel zvolí. 

dani z příjmů fyzických osob podléhá:
• zisk podnikatele-fyzické osoby, 
• zisk společníků veřejné obchodní společnosti, 
• zisk komplementářů komanditní společnosti. 

dani z příjmů právnických osob podléhá:
•  část zisku komanditní společnosti připadající 

na komanditisty, 
• zisk společnosti s ručením omezeným.
 
Také podle druhu společnosti dochází k rozdělení 
případného zisku nebo ztráty. Již z výše uvedené-
ho je zřejmé, že část zisku získávají fyzické osoby, 
společníci veřejné obchodní společnosti (rovným 
dílem) či komplementáři ještě v nezdaněné formě. 
Ostatním je zisk, který je ziskem společnosti (daní 
se daní z příjmů právnických osob), rozdělován 
obvykle v poměru jejich splacených vkladů.

5. účetnictví
Zákon o účetnictví stanoví, kdo je povinen vést 
účetnictví. Vést účetnictví jsou povinny práv-
nické osoby, a to ode dne jejich vzniku, tedy 
ode dne jejich zápisu v obchodním rejstříku. 
Ovšem v některých případech jsou povinny 
vést účetnictví také fyzické osoby. Jedná se 
především o podnikatele-fyzické osoby, které 
se povinně nebo dobrovolně zapíší do ob-
chodního rejstříku. Podnikatelé-fyzické osoby, 
kteří nemusejí vést účetnictví, si potom mohou 
zvolit buď vedení daňové evidence, či jen 
vedení záznamů o příjmech a evidenci pohle-
dávek, pokud se rozhodnou využít výdajových 
paušálů. Jeden článek určitě nestačí k roz-
hodnutí, jakou společnost založit v případě, že 
se rozhodnete podnikat. Přinesl vám pouze 
nástin hlavních kritérií, které mohou vaše 
rozhodování ovlivnit. Určitě ještě existují další 
faktory, o kterých jsme se nezmínili. Nejvíce 
informací o jednotlivých společnostech najdete 
v obchodním zákoníku, který naleznete také 
na našich stránkách.

mr

rozhodli jste se, že je na Čase zkusit 
štěstí V Podnikání? dříVe než zaČnete 
běhat Po úřadech, je třeba zVolit si jednu 
z možných forem Podnikání. rozhodnutí o tyPu 
sPoleČnosti není jednoduché, Poradíme Vám, 
jaká kritéria jsou Pro Výběr důležitá.

Výhoda použití vlast-
ních zdrojů? že 
na rozdíl od ostatních 
způsobů financování 
nezaplatíme víc, než je 
ceníková cena vozu

SROVNáNí ÚROKOVýCH  
SAZEB AMERICKýCH HyPOTéK
název 
banky

název 
úvěru

fixace  
1 rok 

fixace  
5 let 

Bawag 
Bank CZ

Americká 
hypotéka

6,45 % 
p. a.

6,36 % 
p. a.

Citibank
Americká 
hypotéka

6,69 % 
p. a.

6,69 % 
p. a.

Česká 
spořitelna

Americká 
hypotéka - 
hotovostní

6,30 % 
p. a.

neposkytuje

ČSOB
Americká 
hypotéka

7,19 % 
p. a.

7,64 % 
p. a.

Ge Money 
Bank

Americká 
hypotéka

7,39 % 
p. a.

7,39 % 
p. a.

Hypoteční 
banka

Americká 
hypotéka

7,19 % 
p. a.

7,54 % 
p. a.

Komerční 
banka

Úvěr Garant
6,70 % 
p. a.

7,71 % 
p. a.

Oberbank
Oberbank 
FlexiHypo-
téka

7,01 % 
p. a.

6,99 % 
p. a.

Poštovní 
spořitelna

Neúčelový 
hypoteční 
úvěr

7,34 % 
p. a.

8,04 % 
p. a.

Raiffeisen-
bank

Univerzál
7,90 % 
p. a.

7,89 % 
p. a.

UniCredit 
Bank

HÚ neúče-
lový

neposkytuje
7,24 % 
p. a.

Volksbank 
CZ

Americká 
hypotéka

7,20 % 
p. a.

7,30 % 
p. a.

Pokud nedisPonujete Potřebnou hotoVostí, Při kouPi automobilu na dluh 
Vás Čeká nelehké rozhodoVání: Využijete sPotřebitelský úVěr, leasing, Či 
dokonce americkou hyPotéku? každý tyP PůjČky má sVá PozitiVa i negatiVa…

osVČ, nebo obchodní 
společnost?
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Business World
IT strategie pro manažery

www.businessworld.cz

Přeměňte peníze investované do IT ve svou konkurenční výhodu

Objednejte si ukázkové číslo zdarma na webu http://vip.bw.cz nebo telefonicky na čísle +420 257 088 115

Při objednávání uveďte prosím kód nabídky: komora

Objednávky předplatného: http://predplatne.bw.cz, tel.: +420 257 088 115

Byť cena ropy vytrvale roste, na silnicích 
potkáváme stále více vozů. Bodejť, vždyť 
automobilový průmysl je jedním z hlavních 
faktorů růstu českého HDP. Nabídku 
na trhu můžeme směle srovnávat se 
západoevropskými zeměmi, i když ceny 
automobilů máme v ČR mnohdy vyšší. 
Kupovat auto v zahraničí stále často vyjde 
výhodněji. Spousta Čechů si bez svého 
plechového miláčka už život nedokáže 
představit. Možná proto vás budou zajímat 
finanční a v některých případech i úsměvné 
informace z průzkumu, který provedla 
společnost GE Money Auto v Česku, 
Německu, Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

kolik na auto měsíčně?
Češi vydávají na provoz svého automobilu 
nejčastěji 1250 až 2500 korun za měsíc. 
Oproti Němcům jsme v tomto bodě opravdu 
ještě pozadu. V sousedním Německu majitel 
auta vynaloží měsíčně nejčastěji 5000 až 
7500 Kč.

ts

zPíVáte si za Volantem 
i Přes cenu americké roPy 
107 amerických dolarů 
za barel? PraVděPodobně 
ano, Protože sPousta 
Čechů si bez sVého 
PlechoVého miláČka 
už žiVot nedokáže ani 
PředstaVit…

sonda 
do duše 
českého 
motoristy

Němci v autě nejčastěji zpívají a poslouchají 
dopravní zpravodajství. Naproti tomu Poláci 
častěji než v ostatních zemích dávají před-
nost mluvenému slovu. Rumuni zase v autě 
převyšují ostatní ve flirtování s ostatními řidiči 
nebo chodci. Maďarští řidiči za jízdy nejvíce 
ze sledovaných zemí holdují telefonování 
a stravování. Češi jsou přeborníci v nadávání 
za volantem. Přiznávají se k tomu dvě třetiny 
naší populace. Překvapivě častěji za volantem 
nadávají ženy než muži. Asi nebude překvape-
ním, že typický Čech plánuje koupit starší Ško-
dovku v ceně kolem 182 000 Kč. Skromnější 
požadavky mají jenom Poláci.
 
PLáNOVANá CENA NAKUPO-
VANéHO AUTOMOBILU

země 
Průměrně plánovaná 
cena kupovaného auta

Čr 182 5000 kč

Německo 335 000 Kč

Maďarsko 220 000 Kč

Polsko 175 000 Kč

Rumunsko 210 000 Kč

Zdroj: GE Money Auto, leden – únor 2008

Výsledky průzkumu GE Money Auto vyvrací 
mylné představy o šikovnosti a pečlivosti 
„českých ručiček“. Češi a Němci totiž věnují 
údržbě svých vozů nejméně času. Pouze 
pětina českých a německých řidičů stráví 
mytím, opravami a renovací svých automobilů 
více než dvě hodiny měsíčně. Nejpečlivější 
jsou v tomto ohledu Rumuni a vedou i trochu 
překvapivě ve výši měsíčních splátek, které 
jsou ochotni ještě platit za vůz na úvěr. Češi 
jsou v tomto bodě konzervativnější a finančním 
institucím by v průměru hradili „jenom“ 3750 
korun. Za splátky hypotečních úvěrů však 
v roce 2007 dávali zhruba 10 200 Kč za měsíc. 

CELKOVé MěSíČNí VýDAJE  
NA PROVOZ AUTOMOBILU

země 
Průměrné  
měsíční výdaje

Čr 2500 kč

Německo 5500 Kč

Maďarsko 2500 Kč

Polsko 3500 Kč

Rumunsko 3250 Kč

Zdroj: GE Money Auto, leden – únor 2008

zdrojů při koupi automobilu by vždy mělo tvořit 
alespoň minimální základ financování. Obecně 
platí pravidlo, že čím vyšší je podíl vlastních zdro-
jů, tím nižší jsou náklady na pořízení. 

leasing zlevňuje pojištění
Druhou nejčastěji volenou formou financování 
vozu, hned po hotovosti, je leasing. Velkou výho-
du má v tom, že jeho vyřízení je poměrně snad-
né. Prodejci nových vozů i ojetin navíc aktivně 
s leasingovými společnostmi spolupracují a jejich 
produkty nabízejí. Nevýhodou leasingu je fakt, že 
v porovnání s hotovostí i s americkou hypotékou 
je dražší. Ještě více to platí u vozů ojetých (s nižší 
cenou), kde je často oproti leasingu výhodnější 
i spotřebitelský úvěr. Tuto nevýhodu lze však 
efektivně eliminovat využitím speciálních akcí 
na leasing bez navýšení či dokonce s nižší cenou 
než u pořízení za hotové. Nutno říci, že s po-
dobnou nabídkou se lze, zvláště v posledních 
letech, setkat stále častěji. Nevýhodou leasingu 
oproti úvěrovým formám financování je fakt, že 
majitelem vozu je po celou dobu leasingová spo-
lečnost. Jistým hendikepem je i to, že u leasingu 
musí zájemce o vůz složit jistou akontaci. I zde 
se lze ovšem stále častěji setkat s nabídkami 
leasingu s nulovou akontací. Další položkou, 
která leasing znevýhodňuje, je skutečnost, že 
vůz pořízený na leasing musí být vždy havarijně 
pojištěn. Proto se leasingová splátka zvýší mini-
málně o tisíc korun měsíčně. Na druhé straně, 
havarijní pojištění sjednané při koupi automobilu 
na leasing, je často levnější, než pokud byste je 
sjednávali zvlášť. 

americká je levnější, spotřebitelský častější
Financování automobilu pomocí úvěru má oproti 
leasingu řadu výhod a nutno říci, je také stále 
populárnější. Na financování automobilu lze 
použít dva typy úvěrů – americkou hypotéku 
a spotřebitelský úvěr. Z pohledu výše úrokových 
sazeb je výhodný zejména neúčelový hypoteční 
úvěr, neboli americká hypotéka – ta totiž na rozdíl 
od hypotéky klasické nemá pro klienta omezení, 
na co peníze z úvěru použije. Úrokové sazby 
amerických hypoték se pohybují kolem 7 % p. a., 
zatímco spotřebitelské úvěry dostanete přik-
lepnuty obvykle od deseti procent, i když banky 
lákají na nižší sazby. Úrok ovšem zdaleka není 
vše. Za americkou hypotéku je nutné ručit ne-
movitostí v osobním vlastnictví, na což ne každý 
přistoupí, či ji má k dispozici. Rovněž administra-
tiva a „složitost“ vyřízení je u americké hypotéky 
větší než u spotřebitelského úvěru. Ten je naopak 
znevýhodněn vyšší úrokovou sazbou. Spotře-
bitelský úvěr však také má své výhody – nabízí 
kratší dobu splácení ve srovnání s ostatními 
finančními produkty, neboť jeho minimální doba 
splácení činí 6 měsíců. Během této doby můžete 
úvěr jednorázově uhradit. Financování vozu 
pomocí spotřebitelského úvěru se dnes pomalu 
ale jistě stává standardní součástí nabídky všech 
leasingových společností.         Tomáš Skolek

osobní finance

RUMUNI FLIRTUJí,  
My NADáVáME

AUTA  
NEROZMAZLUJEME...
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Obchodní 
     tajemství

     tajemství

obchodní tajemství
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti 
obchodní, výrobní či technické povahy souvi-
sející s podnikem, které mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu, nejsou v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle 
podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím 
způsobem jejich utajení zajišťuje. Do obchod-
ního tajemství může spadat know-how, veške-
rá technická a výrobní dokumentace (marke-
tingové strategie, plánovaná cenová politika, 
programová dokumentace, databáze atd.) 
a další firemně důležité skutečnosti. Stejně tak 
lze do kategorie obchodního tajemství zařadit 
např. vnitřní způsob fungování společnosti, 
strategická rozhodnutí a podnikatelské zámě-
ry. Ochrana je ovšem poskytována jen sku-
tečnostem nikoliv běžně dostupným, k nimž 
se v příslušné oblasti podnikání nelze dostat, 
aniž by byly porušeny právní předpisy chránící 
před nekalou soutěží či trestněprávními před-
pisy (přetahování zaměstnanců, průmyslová 
špionáž atd.). Za obchodní tajemství ovšem 
nelze považovat účetní závěrky společnosti, 
které jsou většinou již přístupné na internetu 
v elektronické podobě ve sbírce listin. Aby bylo 
možné určité skutečnosti prohlásit za ob-
chodní tajemství, je nutné, aby měly alespoň 
potenciální hodnotu, nebyly běžně dostupné 
v daných obchodních kruzích (tyto podmínky 
většinou informace splňují), ale zejména aby 
byly utajovány podnikatelem. Na poslední 
podmínku však celá řada podnikatelů neklade 
téměř žádný důraz, což znamená ztrátu 
veškerých nároků z případného porušení 
obchodního tajemství.

důvěrné informace
Vedle pojmu obchodní tajemství se objevuje 
v obchodním zákoníku ještě pojem „důvěrné 
informace“. Důvěrné informace jsou chráněny 
ve spojení s činností statutárního či kontrolního 
orgánu obchodní společnosti nebo v rámci 
uzavírání smluv podnikatelem.

Každý člen statutárního orgánu či kontrolního 
orgánu společnosti (jednatel, člen předsta-
venstva či dozorčí rady apod.) je povinen dle 
§ 194 odst. 5 obchodního zákoníku (resp. 
jeho přiměřeného užití) zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích a skutečnostech, je-
jichž prozrazení třetím osobám by mohlo spo-
lečnosti způsobit škodu. Při sjednávání smluv 
si většinou smluvní strany poskytují vzájemně 
důvěrné informace, proto je zákonem dovole-
no, aby si označily takto poskytnuté informace 
za důvěrné a aby jejich případné zneužití bylo 
sankcionováno smluvní pokutou. Za důvěrné 
lze tedy označit i informace, které nenaplňují 

znaky obchodního tajemství, ale podnikatel 
hodlá tyto informace držet v tajnosti. Pro 
definici obchodního tajemství je tedy rozhodu-
jící hledisko objektivní a pro definici důvěrných 
informací hledisko subjektivní. 

know-how
Dle § 118 občanského zákoníku know-how 
patří mezi tzv. „jiné majetkové hodnoty“ 
a tvoří jej výrobní, technické, technologické 
a jiné zkušenosti, znalosti a dovednosti, které 
lze využít v podnikání. Know-how je většinou 
součástí obchodního tajemství (není tehdy, 
není-li vázáno na podnikatele) s tím, že ob-
chodní tajemství může zahrnovat (vzhledem 
k tomu, že je širším pojmem) i jiné skutečnos-
ti, které nespadají pod know-how. Vzhle-
dem k tomu je možné výše uvedené závěry 
vztahující se k ochraně obchodního tajemství 
vztáhnout přiměřeně i na kategorii know-how. 
Know-how je mimo to i penězi ocenitel-
nou hodnotou způsobilou být nepeněžitým 
vkladem do základního kapitálu obchodní 
společnosti. Pakliže má být tímto vkladem, je 
nutné jeho znalecké ocenění.
Pod pojem know-how lze s úspěchem podřa-
dit i předměty průmyslového vlastnictví, jako 
jsou vynálezy (chráněné jinak patenty) a tech-
nická řešení (chráněná jinak užitými vzory). 
Nicméně na ochranu těchto předmětů pouze 
jakožto obchodního tajemství nelze spoléhat, 
jelikož jejich uvedením na trh se stanou veřejně 
dostupnými a tudíž neochranitelnými.

za důvěrné lze ozna-
čit i informace, které 
nenaplňují znaky ob-
chodního tajemství, 
ale podnikatel je hodlá 
držet v tajnosti

důvěrné!  
ale doopravdy? 

Je to obchodní 
tajemství! Jde 
o důvěrnou informaci! 
Je to naše know-how! 
Ochránit to, co je ukryto 
pod uvedenými výrazy, 
je stále aktuálnější! 
Ovšem také náročnější, 
nákladnější, těžší! Nové 
prvky v ekonomice 
už vyžadují právní 
záruky proti zneužívání 
informací, které mohli 
získat například 
zaměstnanci u svého 
zaměstnavatele. Co se 
však pod konkrétními 
pojmy skrývá, jakým 
způsobem je možné 
je chránit a jaká práva 
lze uplatnit při zneužití 
takových citlivých 
informací?

ochrana obchodního tajemstVí, důVěrných 
informací a know-how jsou Pro každého 
Podnikatele z hlediska jeho fungoVání klíČoVá. 
tato nemajetkoVá PráVa PředstaVují V Podnikání 
Výhodu Ve Vztahu ke konkurenci a jsou Velmi 
snadno zneužitelnými V tržním konkurenČním 
Prostředí. 

Snadno 
zneužitelná 

výhoda
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jak je ochránit?
Podnikatel má výlučné právo tímto s ob-
chodním tajemstvím nakládat, zejména 
udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky 
takového užití (licenční smlouvou), nebo je 
jako know-how vložit do základního kapitálu 
společnosti. Zpřís tupnit obchodní tajemství je 
možné v rámci dispozic s podnikem (smlouvou 
o prodeji či nájmu podniku) nebo samostatnou 
smlouvou. Jiná osoba není oprávněna s těmito 
informacemi disponovat a podnikatel má 
právo ze zákona na jejich ochranu. 

Aby ochrana ze zákona byla poskytnuta, musí 
podnikatel dostatečně zajišťovat jejich ochra-
nu. Zajištění ochrany lze chápat jako základní 
zajištění bezpečnosti majetku (budov, automo-
bilů) před jejich narušením ze strany nevíta-
ných hostů a rovněž tak zajištění ve smluvních 
dokumentech či vnitřních řádech podnikatele. 
K ochraně obchodního tajemství nestačí si 
tuto ochranu dohodnout smluvními stranami, 
či určité informace jednostranně (i písemně) 
prohlásit za obchodní tajemství. Podmínkou je 
naplnění všech zákonných znaků.
Při porušení obchodního tajemství náleží dot-
čenému podnikateli právo požadovat zdržení 
se porušování tohoto tajemství, odstranění 
závadného stavu, náhrady škody, přiměřeného 
zadostiučinění i v penězích. Tato ochrana je 
absolutní a působí vůči všem a vůči jakémukoliv 
způsobu porušení ochrany obchodního tajem-
ství. Vedle toho zná obchodní zákoník ochranu 
relativní, která se uplatní mezi soutěžiteli v rámci 
hospodářské soutěže. Soutěžitel jiné osobě ne-
oprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro 
jiného využije obchodní tajemství, které může 
být využito v soutěži a o němž se dozvěděl:
a)  tím, že mu tajemství bylo svěřeno, nebo 

jinak se stalo přístupným (např. z technic-
kých předloh, návodů, výkresů, modelů, 
vzorů) na základě jeho pracovního vztahu 
k podnikateli nebo na základě jiného vztahu 
k němu (obchodní smlouvy), popřípadě 
v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem 
nebo jiným orgánem povolán (např. jednatel, 
člen představenstva, likvidátor, správce 
konkursní podstaty, exekutor),

b)  vlastním nebo cizím jednáním příčícím se 
zákonu (např. nález ztracených dokumentů 
obsahujících obchodní tajemství, krádež, 
průmyslová špionáž).

Ochrana obchodnímu tajemství je poskytová-
na i trestněprávními předpisy, konkr. ustanove-
ním o trestném činu zneužívání informací v ob-
chodním styku. Podle tohoto ustanovení ten, 
kdo v obchodním styku zneužije informace 
nikoli veřejně přístupné, které získal z důvodu 
svého zaměstnání, povolání, postavení nebo 
své funkce, může se dopustit trestného činu.
Je běžné, že v rámci činnosti podnikatele 
přicházejí do styku s předmětem obchodního 
tajemství jak zaměstnanci, tak i třetí osoby 
(např. externí poradci). Proto lze jen doporučit 
sjednat v příslušných smlouvách pod sankce-
mi povinnost mlčenlivosti.
Co se týká ochrany důvěrných informací 
v rámci kontraktační činnosti podnikatele 
(§ 271 obchodního zákoníku), a to ve stadiu 
před uzavřením smlouvy, pak podmínkou pro 
přiznání statutu „důvěrné“ je její výslovné ozna-
čení smluvní stranou jako „důvěrné“. Takové 
označení může být písemné či ústní a může 
se vztahovat k písemně (tj. i v elektronické 
podobě) i ústně poskytnuté informaci. Doporu-
čujeme vždy z důvodu průkaznosti označovat 
informace za „důvěrné“ formou písemnou. 
Případně, je-li známo, že při jednání o uzav-
ření obchodního či jiného kontraktu budou 
sdělovány potenciální druhé smluvní straně in-
formace, které jsou podstatné a mohly by být 
jakýmkoliv způsobem zneužity, pak je vhodné 
pod hrozbou sankcí (smluvní pokuty) uzavřít 
samostatnou písemnou dohodu o ochraně 
důvěrných informací. Shrnuto: dle ustanovení 
§ 271 obchodního zákoníku platí, že jestliže si 
strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem 
poskytnou informace označené jako důvěr-
né, nesmí je strana, které byly tyto informace 
poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít 
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, 
a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření 
smlouvy či nikoli. V případě porušení mlčenli-
vosti ve vztahu k důvěrným informacím vzniká 
odpovědnost za škodu a povinnost k její 
náhradě (skutečná škoda a ušlý zisk) na straně 
toho, kdo tuto povinnost porušil.

hlídat a střežit!
Ze shora uvedeného vyplývá, že je důležité, aby 
každý podnikatel střežil skutečnosti a informace, 
které mají pro jeho fungování a podnikatelský 
úspěch význam. Proto je na místě chránit 
obchodní tajemství, důvěrné informace i know-
how již v okamžiku jejich existence a nikoliv 
teprve poté, kdy dojde k jejich nechtěnému 
prozrazení. Doporučuji tedy zásadně smluvní 
úpravu ochrany důležitých informací v obchod-
ních smlouvách či v předsmluvním stadiu, a stej-
ně tak zapracování této ochrany do vnitřních 
přepisů podnikatele (např. do pracovních řádů). 

JUDr. Lukáš Jansa

advokátní kancelář Jansa,

Mokrý, Otevřel & partneři, v.o.s.

Z praxe je známa celá řada případů, kdy 
došlo k zásahu do obchodního tajemství. 
Nejvyšší soud kupříkladu řešil situaci, kdy 
bývalý společník údajně začal po odchodu 
z firmy podnikat jako konkurenční subjekt 
a začal nabízet jiným osobám počítačový 
program, který měl shodné znaky 
s původním programem IT firmy, v níž byl 
společníkem. Podle smlouvy o převodu 
obchodního podílu měl žalovaný povinnost 
zdržet se po dobu 10 let jakéhokoli chování 
a jednání, které by mohlo vést k utrpění 
újmy společnosti, zejména poskytovat 
důvěrné informace, které získal za dobu své 
působnosti ve společnosti, a to pod sankcí 
50 000 korun.
Nakonec v neprospěch žalobkyně vypovídal 
autor programu žalovaného, když uvedl, že 
od žalovaného žádné podklady nedostal, 
neboť je získával z veřejně dostupných 
zdrojů. Soud prvního stupně dospěl tedy 
k závěru, že v řízení nebylo prokázáno 
nekalé soutěžní jednání žalovaného 
spočívající v porušení obchodního tajemství 
žalobkyně. Odvolací soud uzavřel, že 
v řízení nebylo prokázáno ani tvrzení 
žalobkyně o tom, že by žalovaný využil 
svých znalostí okruhu zákazníků a cenové 
politiky žalobkyně, když žalobkyně tato 
svá tvrzení nijak nedoložila. Nejvyšší soud 
potvrdil správnost skutkových zjištění obou 
předchozích soudů, když konstatoval, že 
se nepodařilo žalobkyni unést důkazní 
břemeno. Nedostatek důkazů prokazujících 
konkrétní zneužití chráněných informací 
a způsobilost ochrany těchto informací je 
hlavním kamenem úrazu soudních žalob.
Chybou v uvedeném případě bylo 
nepřesné vymezení obchodního tajemství, 
absence hrozby adekvátní sankce, 
nedostatečné zajištění důkazů prokazujících 
zneužití důvěrných informací, ale také 
chybějící požadavek na náhradu škody 
(bylo požadováno pouze přiměřené 
zadostiučinění). Dále by každý podnikatel 
měl přijmout dostatečná faktická a právní 
opatření směřující k ochraně obchodního 
tajemství, důvěrných informací a know-how 
(omezený přístup ke klíčovým informacím, 
právní úprava ochrany obchodního tajemství 
ve vnitřních předpisech firmy apod.).

jan

Kámen úrazu 
– nedostatek 
důkazů

Většina Podnikatelů se shoduje V názoru, že zbaVit se V dnešní 
době zaměstnance není Vůbec jednoduché. jaké jsou možnosti 
rozVázání PracoVního Poměru se zaměstnancem, který nePlní 
sVé PracoVní PoVinnosti, nebo jeho PracoVní Výkon nesPlňuje 
PředstaVy Podnikatele, PříPadně Porušuje sVé PoVinnosti? 
a jak je to V těchto PříPadech s VyPlácením odstuPného?

kdy lze zaměstnance propustit?
Výpověď zaměstnanci může zaměstna-
vatel dát pouze z důvodů, které striktně 
uvádí zákoník práce. Tyto důvody musí být 
jednoznačně uvedeny ve výpovědi a nelze 
je ze strany zaměstnavatele dodatečně 
měnit. Proto doporučujeme zaměstnava-
teli v odůvodnění výpovědi uvést všechny 
důvody najednou ve smyslu hesla „čím více, 
tím lépe“. 

dvě skupiny „důvodů“ 
Výpovědní důvody bychom mohli rozdělit 
do dvou skupin. První skupinou důvodů 
výpovědi zaměstnanci jsou například organi-
zační, zdravotní důvody atd., tedy objektivní 
důvody způsobené tím, že se třeba ruší 
nebo přemísťuje pracovní místo zaměst-
nance, nebo že zaměstnanec již nemůže ze 
zdravotních důvodů práci vykonávat. 
Druhou skupinou důvodů, na kterou se 
chceme v tomto článku zaměřit, jsou důvo-
dy, kdy zaměstnavatel je nespokojen s pra-
covní morálkou či výsledky zaměstnance, 
popřípadě pokud zaměstnanec nesplňuje 
bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro 
řádný výkon práce.

nesplnění předpokladů nebo požadav-
ků stanovených pro výkon sjednaného 
druhu práce
V praxi se často stává, že zaměstnanec 

pracuje špatně a nekvalitně, ústní domluvy 
a různá kázeňská opatření uplatňovaná vůči 
němu jsou neúčinná a zaměstnanec tedy 
nevyhovuje předpokladům a požadavkům 
jeho pracovní pozice.
Požadavky na jednotlivé druhy práce 
stanovuje zaměstnavatel interními předpi-
sy. Tyto požadavky však musí být úměrné 

a kvantifikovatelné tak, aby se jejich plnění 
či neplnění dalo kdykoliv ověřit a přezkou-
mat. Požadavky na výkon sjednaného druhu 
práce mohou být například:
1) uzavření dohody o hmotné odpovědností,
2) výkon práce na směny,
3)  souhlas s vysíláním na pracovní cesty 

atd. 
Nelze tedy nic jiného než doporučit zaměst-
navatelům, aby tyto požadavky a před-
poklady měli jasně definovány v popisu 
pracovního místa, neboť jejich jasná definice 

a možnost přezkoumání silně posiluje jejich 
důkazní povinnost při případném soudním 
sporu se zaměstnancem ohledně platnosti 
či neplatnosti výpovědi. 
Následkem neplnění těchto požadavků 
a předpokladů pro výkon práce tedy mohou 
být a často jsou velmi neuspokojivé a stále 
se zhoršující pracovní výkony a výsledky 
zaměstnance. Aby zaměstnavatel mohl 
zaměstnanci dát výpověď z tohoto titulu, 
je třeba zaměstnance v době posledních 
dvanácti měsíců nejprve písemně vyzvat, 
aby nedostatky své práce napravil a odstra-
nil a stanovit mu na toto přiměřenou lhůtu. 
Přiměřenost této lhůty však zákonem není 
nijak určena a je třeba ji tedy stanovit podle 
druhu práce a vytýkaných nedostatků. 
Pokud zaměstnanec v této lhůtě nedostat-
ky neodstraní, je po marném uplynutí této 
lhůty naplněn výpovědní důvod. Doporuču-
jeme zaměstnavateli, aby po uplynutí lhůty 
písemně zhodnotil, jak se zaměstnanec 
pokoušel či nepokoušel nedostatky napravit 
a odstranit a aby ve svém písemném vy-
jádření naprosto precizně konstatoval, jak 
a proč konkrétně nebyla náprava sjednána 
a tímto písemným hodnocením v podstatě 
odůvodnil a rekapituloval svůj postup vůči 
dotčenému zaměstnanci. Pokud zaměstna-
vatel doručí zaměstnanci výpověď z tohoto 
důvodu, má také možnost převést zaměst-
nance na jinou práci.

V rámci činnosti pod-
nikatele přicházejí 
do styku s předmě-
tem obchodního ta-
jemství zaměstnanci 
i třetí osoby

doporučujeme za-
městnavateli v odůvod-
nění výpovědi uvést 
všechny důvody najed-
nou ve smyslu hesla 
„čím více, tím lépe“

Propustit 
neschopného 
zaměstnance  
je těžké...

stává se, že zaměstnanec pracuje špatně a ústní domluvy 
či kázeňská opatření vůči němu uplatňovaná jsou neúčinná
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Rozhodčí soud

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. 
Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. 
A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 
1949 a od svého založení vydal přes 10 000 rozhodčích nálezů. 
V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, 
které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou 
sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných 
prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě 
sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 
zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů 
a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do 
vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo 
dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní 
moci a stává se vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva 
z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více 
než 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 
zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 
u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka 
je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se 
přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 
zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 
ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních 
sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší 
než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; 
například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na 
poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, 

pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete 
zaplatit až pětinásobek. 

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího 
soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou 
s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu 
a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace 
je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit 
na internetu i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA 
CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY 
MAJETKOVÉ POVAHY:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 
a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů 
rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 
tohoto Řádu. Pozn.: Nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh 
řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 
v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 
www.soud.cz, www.rozhodcisoud.org.

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 
zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, 
ruském, anglickém: německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 333 340, 222 333 345, 
fax: +420 222 333 341, e-mail: praha@soud.cz.

při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky
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Rubriku připravujeme ve spolupráci s Bright Finance, a. s., www.idane.cz.

karel Poch

Většinu podnikatelů podnikajících v České 
republice přivádějí některá ustanovení 
týkající se možnosti propouštění zaměst-
nanců doslova k šílenství. Podle českého 
zákoníku práce totiž není v podstatě 
možné v nějaké rozumné lhůtě (tzn. co 
nejrychleji) zaměstnance propustit pro 
neuspokojivé pracovní výkony. Zákoník 
práce sice teoreticky „vyhození“ zaměst-
nance umožňuje, ovšem lhůty stanovené 
zákoníkem práce jsou nepružné a pokud 
se již zaměstnavatel k tomuto kroku 
uchýlí, riskuje s téměř stoprocentní prav-
děpodobností prohru u soudu o neplat-
nost výpovědi, pokud ho zaměstnanec 

zažaluje. Řada zaměstnavatelů tedy raději 
pořádá účelové „organizační“ změny, kdy 
se nekvalitního zaměstnance zbavuje 
raději tak, že mu vyplatí zákoníkem práce 
určené odstupné. Není to řešení sice 
ideální, nicméně v praxi velice rychlé 
a potencionálně levnější, než „držení“ ta-
kovéhoto zaměstnance ve stavu po dobu 
procesu výpovědi za neplnění pracovních 
povinností či dokonce případný soudní 
spor. Z tohoto pohledu je třeba náš záko-
ník práce posuzovat jako velmi ochra-
nářský vůči zaměstnancům, což ve finále 
způsobuje strnulost trhu práce v ČR a tím 
oslabuje potenciál ekonomického růstu. 

JAK TO VIDíM JáNázor daňového 
speCialisty:

PráVo a daně

důvody pro okamžité zrušení pracovní-
ho poměru
Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr 
se zaměstnancem okamžitě z důvodů
1)  pravomocného odsouzení pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu 
na dobu delší než jeden rok nebo pravo-
mocného odsouzení pro úmyslný trestný 
čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s ním k nepod-
míněnému trestu odnětí svobody na dobu 
nejméně šesti měsíců; 

2)  porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k jím vykonávané 
práci zvlášť hrubým způsobem. 

V podnikatelské praxi se častěji setkáváme 
spíše s důvody uvedenými pod bodem 2. 
Jak je to s možností výpovědi dle tohoto 
ustanovení zákoníku práce a s vypláce-
ním odstupného si řekneme v příštím čísle 
Komora.cz. 

tři stupně porušení 
pracovních povinností
Zákoník práce zná tři stupně síly porušení 
povinností vyplývajících z právního předpisu 
vztahující se k vykonávané práci:
1. méně závažné,
2. závažné,
3.  porušení povinnosti zvlášť hrubým způ-

sobem. 
Pokud se jedná o porušení povinnosti zvlášť 
hrubým způsobem, je přípustná možnost 
jak výpovědi, tak i okamžitého zrušení pra-
covního poměru. 
Výpověď lze v budoucnu vzít zpět, kdežto 
okamžité zrušení pracovního poměru je 
účinné okamžitě.

zvážit a zdokumentovat...
Z výše uvedeného je patrné, že zákoník 

práce dává i zaměstnavatelům mnoho 
prostoru pro zbavení se zaměstnance, jehož 
chování nebo pracovní výkony neodpoví-
dají požadovanému standardu. Ze strany 
zaměstnavatele je však třeba velmi pečli-
vě každé porušení pracovních povinností 
písemně zadokumentovat a každý tento 
dokument zaměstnanci doručit, tzn. nejlépe 
si od zaměstnance nechat podepsat osobní 
převzetí takovéhoto dokumentu. Poté se 
důkazní situace zaměstnavatele v případě 
soudního sporu stává silnější a pokud se 
například zaměstnavateli také podaří zajistit 
svědky zaměstnancova nepřípustného 
chování, jeho vítězství ve sporu se zaměst-
nancem se stává velmi reálným. 

Proto tedy zaměstnavatel nesmí litovat 
času stráveného dokumentací závadného 
chování zaměstnance. Ve finále totiž takto 
strávený čas stojí firmu méně peněz, než 
vyplácení odstupného zaměstnanci, kterého 
chce zaměstnavatel propustit. Protože však 
nedisponuje žádnými důkazy o zaměstnan-
cově porušování pracovních povinností, 
musí maskovat toto propuštění organizač-
ními změnami a tedy vyplatit zaměstnanci 
nemalé odstupné.     

Karel Poch,

daňový poradce

zaměstnavatel nesmí 
litovat času stráveného 
dokumentací 
závadného chování 
zaměstnance
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jak knihy porazily 
opravdové zbraně...

jméno jako znaČka
jméno jako znaČka

Většinou dobrák, sympaťák, kladná postava. 
Jenom výjimečně obsazen do role padou-
cha. Hrál ve dvaceti celovečerních filmech, 
především však ztvárnil náročné postavy 
v desítkách divadelních her. Brzy po sa-
metové revoluci se zhostil neméně obtížné 
role – stal se podnikatelem. „Svoji herec-
kou profesi bych ale nikdy neopustil,“ říká 
Václav Vydra. „Ani kvůli podnikání. A pokud 
by to nešlo nijak skloubit, asi bych přestal 
podnikat.“ Přitom chybělo málo a jeho první 
firma se stala největší v oboru. Ale překotná 
expanze vedla k jejímu konci.

dobré jméno všanc
„Zbraně mě moc bavily, líbily se mi a já vě-
děl, že si nikdy nebudu moci pořídit všechny, 
které bych chtěl. Tak jsem je začal se svými 
společníky prodávat,“ vypráví Václav Vydra. 
Bylo to nedlouho po pádu socialismu, chuť 
podnikat byla veliká. „Lidé si mohli pořizovat 
věci, které dříve nebyly a my jsme měli to 
štěstí, že jsme stihli obrovský boom zájmu 
o tuto komoditu.“ Nakolik firmě pomohlo 
slavné jméno? „Zezačátku to byla stopro-
centní výhoda. Lidé herce znají a mají pocit, 
že mu mohou důvěřovat. Pokud herec 
v něčem podniká a lidé se to dovědí, jdou 

k němu, protože očekávají záruku solidnosti, 
spolehlivosti. Celkem oprávněně si myslí, 
že herec nedá všanc svoje dobré jméno 
pro nic za nic.“ Snobství zákazníků však 
podle V. Vydry není pro byznys podstatné. 
„Protože pokud ta puška špatně střílí, může 
být třeba od Mastroianniho, ale je na nic. 
Jméno přitáhne zákazníky, ty si však musíte 

udržet.“ Znamená kombinace herec-byznys-
men i nevýhody? „Herec bývá člověk, který 
snadno inklinuje k tomu, řídit se spíše citem 
a intuicí než rozumem,“ vysvětluje V. Vydra. 
„V něčem to může být dobré, ale v určitých 
chvílích, kdy je třeba uvažovat pragmaticky 
a odhodit jakékoliv citové zábrany, předsud-
ky a být tvrdý – to je potíž.“ 

„Přepálený“ byznys
„V době, kdy jsem se věnoval podnikání, 
jsem také hrál. Míval jsem takové rčení 
– vstávám jako podnikatel a uléhám jako 
herec.“ Václav Vydra se domů vracíval podle 
svých slov polomrtvý, přitom vstával dřív než 
ostatní herci. Tedy i jeho partnerka – Jana 
Boušková. „Měla strach, aby mě to celé ne-
pohltilo. Držela mi palce, ale bála se, že mě 
byznys odvede od hraní.“ A snad i od ní? 
„Skutečně jsem na ni měl jenom velmi málo 
času, jen v noci, kdy jsem usínal uprostřed 
hovoru…“ Nakonec se slibně rozjetý podnik 
dostal do potíží. „Od počátku jsme byli firma 
budovaná na nájmech, leasingách, úvěrech. 
Byli jsme velmi naivní, že jsme nekapitalizo-
vali majetek. Pořád jsme si mysleli, že bu-
deme zvyšovat obrat. Když to nejde, musí 
se šetřit, ale to jsme neudělali. V momentě, 
kdy jsme měli v Praze tři obchody a velko-
obchod, se křivka zlomila. Zkrátka jsme to 
,přepálili‘, neuměli jsme uvažovat ekonomic-
ky.“ Své udělalo i to, že se o všem rozhodo-
valo ve třech. „Od začátku mi známí, kteří 
měli s obchodováním co do činění, říkávali, 
že by měl člověk podnikat sám. Když je 
na firmu více lidí, je to nebezpečné. V zá-
sadě měli pravdu. Zezačátku to pomáhá 

– odpovědnost i psychický tlak je rozložený 
na více lidí. Ale pokud má dojít ke složitější-
mu rozhodnutí, může se stát, že se vydáte 
cestou, o které víte, že je nesprávná, proto-
že ostatní jsou přesvědčeni, že je ta jediná 
dobrá.“ Poslední ránu prý firmě uštědřila 
novela zákona o zbraních a střelivu. „Jak je 
v Čechách dobrým zvykem, vstoupila v plat-
nost bez prováděcí vyhlášky. Přes půl roku 
nebylo možné prodávat zbraně. Pokud by 
se to stalo s houskami, byl by velký malér. 
Ale pokud šlo o pušky, tak to bylo každému 
celkem jedno. Firma však může těžko přežít, 
pokud nemá co prodávat.“ 

mamince jsem slíbil knížku
„Vzniklo to docela pragmaticky,“ popisuje 
herec další etapu podnikatelského živo-
ta. „Když zemřela maminka, slíbil jsem si, 
že dopíšu její knížku a zařídím, aby vyšla. 
Trvalo deset let, než jsem pochopil, že na to 
nemám čas a snad ani vlohy. Nakonec jsem 
našel autorku, se kterou jsme knihu dokon-
čili.“ Impulzem pro založení vlastní firmy byla 
skutečnost, že nebylo možné najít vhodné 
nakladatelství. „Věděl jsem, že o knížku 
bude velký zájem. Lidé měli mámu právem 
moc rádi. žádné nakladatelství však nebylo 
ochotné vyrobit více než deset tisíc výtisků. 
Proto jsem si sehnal příslib půjčky a knihu 
vydal sám. Vybral jsem distributora a vydali 
jsme třicet tisíc výtisků.“ 
Byl to úspěch! Kniha se prodala dříve, než 
byla splatnost faktur tiskárny… „Jestli jsem 
někdy úspěšně podnikal, bylo to právě 
tehdy. Později vzniklo několik dotisků, našel 
jsem si partnerské nakladatelství, které další 
dotisky obhospodařovalo samo a titul se 
dodnes dotiskuje.“ Další kniha ale nedosáh-
la úspěchu té první. „Když už jsem naklada-
telství měl, více či méně úspěšně jsem vydal 
ještě několik knih. Druhé knize jsem nevěno-
val dostatečnou pozornost a udělal chybu.“ 
Byla to ona šálivá herecká intuice? „Projevil 
jsem slabost a dal na naléhání autora. Šlo 
o celkem zbytečný počin. Další kniha ale 
už zase byla ,bonbónek‘ a jsem na ni velmi 
pyšný.“

na pomoc koním
Vedle zbraní jsou hlavní vášní Václava Vydry 
koně. Jim patří další knihy z hercova nakla-

datelství. Jako fanoušek militárií a organizá-
tor Memoriálu generála Custera – jezdecké 
akce v uniformách, které se dnes po sedmi 
letech účastní dvě stě jezdců, vydal knihu 
o Sedmé kavalerii od českého rodáka žijící-
ho v USA. 
„Nyní chystám knihu, která se věnuje také 
koním. Jmenuje se ‚Podkování – je toto 
zlo opravdu nutné?‘ Kniha vysvětluje fakta 
o podkování, která by měl znát každý 
majitel koně. Podkování vzniklo v hlubokém 
středověku při nedostatečných znalostech 
anatomie. Při dnešních možnostech a vyu-
žívání koně je setrvávání na této „ochraně“ 
absurdní.“ Herectví Václava Vydru zaměst-
nává víc než dost. Hraje devětadvacetkrát 
do měsíce a svými výdělky často prý i spon-
zoruje ostatní aktivity. Pokud by se chtěl 
živit přísně jenom podnikáním, čemu by se 
věnoval? „Pravděpodobně bych se zamě-
řil na ošetřování koní. Zbývá mi půl roku, 

abych dostudoval tuto problematiku u ně-
mecké veterinářky Dr. Strasserové, autorky 
zmíněné knihy. Dnes pořádám semináře 
správného ošetřování kopyt a bezstájového 
chovu koní. Zkusil bych se tedy živit vysoce 
kvalifikovaným řemeslem, které je již blízko 
veterinární medicíně. Na tomto poli má člo-
věk bohužel velké rezervy. Většina chovatelů 
dál tvrdošíjně lpí na konvenčních způsobech 
chovu. Je zatím málo lidí, kteří jsou schopni 
změnit své zažité myšlení. Pokoušel bych se 
jim pomáhat na plný úvazek.“ 

jiné cíle podnikání
A otázka know-how? „Především to není 
můj nápad,“ odpovídá V. Vydra. „A myslím 
si, že to není nic, co by se mělo tajit, nebo 
se dostat jenom někomu, kdo tvrdě zaplatí. 
Ovšem ne každý hned úpravu kopyt zvládne 
sám, a tak potřebuje odbornou pomoc. Po-
řádám kurzy, zcela nevýdělečně. Nicméně 
lektoři se zaplatit musí.“ Podnikání dnes 
Václav Vydra vnímá spíše jako prostředek, 
než cíl. „I podnikatelé, kterým se daří a jsou 
úspěšní, by měli použít část svého zisku 
k naplnění svých ideálů a prospěšných vizí. 
Tak vznikaly katedrály, umění nebo třeba 
i sport, protože lidé v něco věřili a chtěli 
něco vytvořit, změnit.“

Mikuláš Černý 

Podnikání Vnímá 
nejen jako zPůsob 
obžiVy, ale také 
jako Vyjádření 
osobní sVobody. 
a Prostředek 
k naPlnění Vyšších 
cílů. Více než 
deset let rozVíjel 
síť obchodů 
se střelnými 
zbraněmi, Potom 
se stal úsPěšným 
VydaVatelem. 
herec – Podnikatel 
VáclaV Vydra

„Pokud herec v něčem 
podniká a lidé se to 
dovědí, jdou k němu, 
protože očekávají 
záruku solidnosti, 
spolehlivosti.“

„zkusil bych se živit 
vysoce kvalifikovaným 
řemeslem, které je 
již blízko veterinární 
medicíně.“

Václav  
Vydra (52)

•  syn divadelních herců 
Václava Vydry a dany 
medřické. 

•  V letech 1971 – 1977 
studoval na pražské 
konzervatoři, zároveň 
natočil několik 
televizních inscenací 
a hostoval v divadle 
na Vinohradech. 

•  V roce 1996 se 
vrátil do divadla 
na Vinohradech. 
na domovské scéně 
hráli i jeho rodiče 
a dědeček.

•  spoluautor a vydavatel 
knih „Vaše dana 
medřická“ a „můj rok 
s koňmi“. od roku 
1998 se věnuje koním, 
dnes jich má osm. 
Propaguje humánní 
chov, organizuje školení 
a jezdecká setkání.

„i podnikatelé, 
kterým se daří a jsou 
úspěšní, by měli použít 
část svého zisku 
k naplnění svých ideálů 
a prospěšných vizí.“
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RELAxACE A UVOLNěNí:

Libor Hrubý, Gym Manager 
Balance Club Brumlovka

zdraVí a relaX

Legenda jménem Hummer se zrodila v roce 
1980. Za pouhých jedenáct měsíců vyvinula 
americká firma AM General prototyp terénního 
vozidla pro vojenské účely s označením HMC 4. 
Během osmi let dodala padesát pět tisíc vozů, 
vojáci jim začali říkat něžně „humvee“. Pro oby-
čejného smrtelníka byl teréňák zatím nedostupný. 
Než přišel Arnold Schwarzenegger a řekl: „Hasta 
la vista, baby!“

ze zálivu do garáží hollywoodu
V roce 1991 vypukla válka v Perském zálivu. 
Do konfliktu bylo odesláno dvacet tisíc vozů 
HMC 4.  Televizní stanice CNN přenesla konflikt 
do obýváků lidí v desítkách zemí světa a mnozí 
se začali zajímat, co je to za automobil. Robustní, 
silný, ale přitom sexy a tak nepodobný notoric-
ky známým nudným jeepům. V tom okamžiku 
začala sláva humřích vozů. Nejenže se dokonale 
osvědčily v bojových operacích, ale zatoužila 
po nich spousta obyčejných lidí. Jako první si 
HMC 4 opatřil Arnold Schwarzenegger a ještě 
více jej zpropagoval. Příklad Terminátora následo-
vali další. Výrobce ihned zareagoval na obrovský 
zájem a začal dodávat civilní verzi s označením 
Hummer. Poptávka byla tak velká, že nestačily 
výrobní kapacity a bylo reálné ohrožení prioritních 
dodávek pro armádu! Výrobce proto prodal civilní 
část produkce firmě General Motors…

zážitek na tankodromu
Řídit třítunový kolos, který je schopen tahat 
nosiče raket, je v době experience ekonomy, 
čili ekonomie zážitků, jedním z největších lá-

kadel. „Podle našich odhadů dnes v Čechách 
jezdí až tři sta soukromých hummerů,“ říká 
Martin Mikulenčák, oficiální zástupce a dovoz-
ce značky Hummer, majitel společnosti Hum-
mer centrum. Zájemci o krkolomnou adrena-
linovou jízdu navštěvují speciální offroadové 
trati. Mohou to být i bývalé tankodromy, prů-

vodcem na jednom z nich nám byl instruktor 
Josef Noska. „To auto nemá limity… Je dělané 
na extrémy. Zvládne bahno, poušť, džungli. 
Poradí si s písečnými dunami stejně tak, jako 
se sněhovými závějemi. Vyškrábe se tam, kam 
by nevylezla ani horská koza,“ říká s nadsáz-
kou. Ale není daleko od pravdy. Nejrozšířenější 
verze Hummer H2 exceluje díky obrovskému 
výkonu mohutného šestilitrového osmiválce 
a zdolá kopec strmý až čtyřiapadesát stupňů. 
Česká hummer-centra vozí své zákazníky 
v několika typech. Nabízejí dvou dvéřový hard-
top, čtyřdvéřový opentop i verzi vagon. Barvy 
rozličné. Od elegantní městské černé, přes 
křiklavou hasičskou červenou, až po tradiční 

khaki a pískové barvy. Jeden Hummer vlastní 
i armáda ČR. „Je to čtyřdvéřový softtop ve va-
riantě vagon,“ prozrazuje J. Noska. 

kolmo nahoru i dolů
První důležitá rada instruktora zní: Nezapome-
nout na to, že vůz má automatickou převodov-
ku. Pod levou nohou tudíž není spojka, nýbrž 
brzda, která dokáže tři tuny zastavit téměř 
na místě. Zapomeňte tedy na časté řazení, 
dvakrát vyšlapávanou spojku, meziplyn, reduk-
ci a přední náhon, atributy běžné u klasických 
vojenských vozů. žádné mechanické ovládání! 
„Hummer má sílu tanku. Když jste v opravdo-
vém terénu, musíte mít obě ruce na volantu 
a na nějaké řazení není čas,“ vysvětluje Josef 
Noska. „Tenhle vůz to dokáže za vás. Stačí 
přidávat a ubírat plyn. A hlavně dávat pozor, 
abyste si v zatáčce nezlomili palec!“ Volant 
Hummera se musí totiž držet opravdu pevně, 
jsou chvíle, kdy to s řidičem hází ze strany 
na stranu. Největší požitek prý skýtá překo-
návání kopců. Tady je na místě další důležitá 
rada: Nikdy na svah nenajíždět bokem. Vůz 
by se mohl převrátit. Pravidlo říká vždycky 
kolmo vzhůru, vždycky kolmo dolů. Oblíbenou 
atrakcí je rovněž přejezd stupňů zbudovaných 
z pražců. Pravidelní hosté hummer-centra si 
„dávají“ až půlmetrové schody… Svoje kouzlo 
má i brodění, kdy létá bláto vzduchem, stírače 
hrnou hlínu s vodou po skle a řidič sotva vidí 
před sebe. „Brodit se dá bez obav do půl 
metru hloubky toku,“ chválí terénní vlastnosti 
Hummera instruktor. „Díky stálému pohonu 

Poptávka byla tak 
velká, že nestačily 
výrobní kapacity 
a bylo reálné ohrožení 
prioritních dodávek 
pro armádu

na všechna kola a dvoustupňové redukční 
převodovce je riziko zapadnutí minimální. 
A výkon vozu znamená jistotu: 315 koní!“

mzda za strach?
Se zakoupenou vstupenkou či voucherem 
ve specializované firmě na zážitky zákazník 
automaticky získává i pojištění. Podle provo-
zovatelů center však dosud k žádné nehodě 
nedošlo. „Vždy je vedle vás vyškolený instruk-
tor. Když dodržujete základní rady, nemůže se 
vám ani vozu nic stát.“ Prvních pár kilometrů 
jízdy se jede po silnici, aby si nováček řízení 
„osahal“.  „Neřekli byste, kolika lidem činí au-
tomatická převodovka potíže. Je to ale o zvyk. 
A pak se sjíždí z asfaltky do terénu a jde se 
na to…,“ říká instruktor J. Nosek.  Po čtyřiceti 
minutách za volantem „humveeho“ dá každý 
zavděk odpočinku v baru, který je nedílnou 
součástí hummer-centra. Scházejí se zde 
příznivci legendárního vozu, mnohým již nejde 
jenom o povyražení. Hummer je styl. A fanouš-
ků, kteří vozu nakonec podlehnou a pořídí si 
jej, je pořád víc.

mik

•  Motor: kapalinou chlazený zážehový 
vidlicový osmiválec, uložený vpředu 
podélně. 

• Objem: 5967 cm3. 
• Největší výkon: 232 kW při 5200 ot./min.
•  Největší točivý moment: 500 N.m při 

4000 ot./min.
•  Stálé rozdělení síly mezi přední a zadní 

nápravu v poměru 40:60.
•  Čtyřstupňová samočinná převodovka  

s redukcí.
• Největší rychlost: 147 km/h.
• Zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,4 s. 
•  Kombinovaná spotřeba v testu  

23,3 l/100 km.
•  Celkové vnější rozměry 

4820x2063x1977 mm. 
• Pohotovostní hmotnost: 2909 kg.
• Celková hmotnot: 3909 kg. 
•  Objem zavazadlového prostoru:  

1132 – 2452 l. 
• Objem nádrže paliva: 121 litrů.

Nadále platí, že postačí 10–15 minut. Zamkněte svou kancelář zevnitř, zakažte přepojovat telefonické 
hovory a na mobilu nastavte režim: Tichý. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky (jen ve spodním 
šuplíku připravenou podložku), občas nějaký šanon... Hlavně však mějte chuť do cvičení. V každém 
čísle Komora.cz vám přinášíme tři cviky specializované na určitou oblast, které můžete posléze kombi-
novat podle vlastních představ.

zaktivujte tělo  
i mysl (V.)

Opusťte na chvíli svoji oblíbenou kancelářskou 
židli – postavte se a upažte, jak nejvíce to 
půjde, přičemž dlaně směřují nahoru. Vždy 
s výdechem otočte trupem a snažte se udržet 
pozici 3krát po minutě. Veledůležité je u tohto 
cviku právě dýchání, upozorňuji, že pohyb 
provádíme s hlubokým  výdechem. A nejhlubší 
bude ten poslední – můžete totiž na další cvik...

Udělejte pár kroků ke dveřím – a zamkněte 
je!  Pak zůstaňte stát – co nejpohodlněji... 
Dlaně položte na břicho (nad jeho 
vyboulením se povzneste), ale plynule 
dýchejte nosem a pozorujte funkci břišních 
svalů. S výdechem se vždy pokuste pupík 
přitáhnout k páteři. Poslouchejte zvuk dechu 
a koncentrujte se na něj. Tento cvik zvyšuje 
pozornost a ulevuje přetížení. Udělejte 3 
série po 15 „dechech“ s krátkou pauzou.

Konec postávání – lehněte si na podložku 
a nohy položte na křeslo. Zavřete oči a opět 
se soustřeďte na dech. Poslouchejte jeho 
zvuk, prohlubujte i prodlužujte nádech a také 
výdech. Snažte se uvolnit svaly a dopřát tělu 
krátký odpočinek, který vás vrátí do uspěšného 
manažerského procesu. Setrvejte vždy několik 
minut. Pak se přečísněte, odemkněte  
– a fungujte...

už tradiČně aPeluji – cViČit jednou za 
sezónu nemá smysl! abyste se nemohli 
VymlouVat na chronický nedostatek Času 
a nedostuPnost PosiloVny, PokraČujeme 
Ve zVeřejňoVání cViků, které Vám Pomohou 
rozhýbat záda, zmírnit akutní stres Před 
jednáním, uVolnit ztuhlou šíji, rozProudit 
energii, zVýšit koncentraci atd. 

ZáKLADNí  
TECHNICKé ÚDAJE  
HUMMER H2 6.0 V8

adrenalin  
o třech tunách

neomezená Průchodnost terénem, 60% stouPaVost, 40% boČní náklon 
a dVanáct let ProVozu V eXtrémních Podmínkách. takoVé musel 
sPlňoVat PožadaVky noVý VíceúČeloVý Vůz V tendru Pro us army. 
zVítězil hummer. a dnes s ním jezdí „ciViloVé“!

1132 – 2452 l. 
• Objem nádrže paliva: 121 litrů.
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na počátku byla náhoda
V devadesátých letech postihla touha podni-
kat i Ing. Petra Zelíka a jeho čtyři přátele. „Měli 
jsme rozjeté asi čtyři podnikatelské záměry, ale 
nevěděli jsme pořádně, co bychom chtěli dělat,“ 
vzpomíná. Náhodou se setkali s rakouským 
agentem firmy Teekanne. Ve dvou igelitových 
taškách přinesl čaje a zeptal se pěti kamarádů, 
jestli by je nechtěli importovat na český trh. 
Firma do té doby na českém trhu nepůsobila.  
„Moc se nám zalíbilo balení čajů i čaje samotné 
a souhlasili jsme. V roce 1991 jsme si půjčili 
několik set tisíc od příbuzných a nakoupili dvě 
avie plné čajů Teekanne. Prodaly se velmi rychle,“ 
popisuje podnikatel. Češi si čaje oblíbili, do roku 
1993 narostl tuzemský obrat firmy na 80 milionů 
korun ročně a Ing. Zelík získal kapitál na vytvoření 
vlastního podniku.

bylo nás pět
Z pěti společníků zůstali v roce 1993 dva. Každý 
měl ale jinou představu o tom, co dál. „Společník 
chtěl spíš velkoobchod s potravinami, já jsem se 
v roce 1992 dostal s firmou Teekanne na čajové 

plantáže na Srí Lanku a natolik mě to oslovilo, že 
jsem u čajů chtěl zůstat.“  V létě roku 1993 si pak 
založil vlastní firmu Oxalis se sypanými čaji. „Mým 
prvním cílem bylo mít možnost ovlivnit výběr čaje 
a jeho chuť. Druhým cílem bylo vytvořit alter-
nativní prodej k tomu v obchodních řetězcích,“ 
vysvětluje Ing. Zelík. Firma začala své čaje umis-
ťovat do skleněných dóz.  „Tenkrát tu o sypaných 
čajích nikdo nic nevěděl. Lidé se ptali, zda jde 
o koření, “ přibližuje podnikatel know–how firmy. 
První dva roky firma neprosperovala, Ing. Zelík 
dostal pracovní nabídku od Teekanne na post 
obchodního ředitele. Roky 1995 a 1996 tak vě-
noval práci pro Teekanne, upadající Oxalis pustil 
z hlavy a nechal ho žít vlastním životem. Roku 
1997 se své firmy opět ujal, po celý rok byl ale 
stále konzultantem firmy Teekanne. 

Praha už volá
V roce 1995, kdy byl Ing. Zelík v podstatě 
rozhodnutý s firmou skončit, bylo v Praze nově 
otevřeno první nákupní centrum – Vinohradský 
pavilon. „My do té doby prodávali jen ve Zlíně. 
Otevřeli jsme v něm Čajový dům, jehož součástí 

byla prodejna a čajovna. Provoz domu jsme ale 
museli dotovat. Věděl jsem, že bude plno lidí 
z celé republiky zvědavých na pražské nákupní 
centrum a rozhodl jsem se tam umístit prodejnu,“ 
hovoří o zlomovém rozhodnutí podnikatel. Bě-
hem krátké doby následovalo otevření prodejny 
na Černém Mostě v Praze. Pak se podnikání 
začalo rozbíhat, objevili se první francheezoví 
partneři. V roce 1998 pak Ing. Zelík přidal k čaji 
kávu. „Začínal jsem s jedním, dvěma zaměstnan-
ci, teď jich máme 115. Vlastníme 17 prodejen, 
máme asi 50 francheezových partnerů a okolo 
600 zákazníků,“ říká Ing. Zelík.

Čaj, kam se podíváte
Z počátku dováželi hotové aromatizované sypané 
čaje z Vídně, potom z Hamburku. Dnes dovážejí 
ze zemí původu, taktéž jednotlivé ingredience, 
a to z 25 zemí světa. Zelené čaje dovážejí nejvíce 
z Japonska, Číny, Vietnamu. Komponenty 
do čajů (jako například ibišek) pak z Egypta. 
Od tuzemských producentů odebírá firma suše-
ná jablka do ovocných čajů. Čaje si míchají a aro-
matizují sami. Ing. Zelík a další tři spolupracovníci 

včetně jeho manželky zastávají ve firmě pozici 
degustátorů, s čajem a kávou jsou tedy neustále 
ve styku. O výběru budoucího sortimentu rozho-
dují podle slov Petra Zelíka všichni čtyři demokra-
ticky: „Po lžičkách degustuji 30–40 vzorků denně. 
Nedá se to najednou – tak maximálně sedm 
– deset čajů. Pak počkáte dvě tři hodiny a pak 
můžete degustovat znovu.“ Stejnou zkouškou 
chuti procházejí i vzorky kávy. Vývoj jednoho čaje 
trvá dva až tři měsíce, záleží na typu čaje. Před 
procesem výroby se laboratorně připraví malé 
vzorky nových čajů do 50 gramů. P. Zelík a jeho 
spolupracovníci čaj pak upravují tak dlouho, až 
jsou všichni čtyři spokojeni. Čaj pak jde do certi-
fikované evropské laboratoře se sídlem v Kro-
měříži, která čaj testuje na obsah těžkých kovů 
a pesticidů. Snad ještě náročnější kontrolou ale 
čaj prochází interní komisí ve firmě, která testuje 
příchutě a vhodnost kombinací aromat .

Podle tuzemského gusta
Ačkoliv se povědomí o sypaných čajích u nás 
za posledních 10 let výrazně rozšířilo, je podíl 
sypaného čaje oproti porcovanému na tu-
zemském trhu stále jen 10–15%. Ing. Zelík 
přitom do budoucna ani vyšší nárůst neoče-
kává. „V České republice se za rok prodá čaj 
za 1,3 miliardy korun, spotřeba na obyvatele 
činí 150–160 gramů. Kávy se zato vypije 
za 5,5 miliardy korun. Trend je podobný 
i v ostatních zemích střední Evropy. Napří-
klad v Polsku je ale spotřeba mnohem vyšší, 
na jednoho člověka dělá kolem 800 gramů, 
ve Velké Británii je to dokonce 3000 gramů.“
Přesto firma loni dosáhla obratu 127 milionů 
korun. Meziroční nárůst původně činil 40 %, 
z důvodu stále vyšší nasycenosti trhu se 
zmenšuje. Minulý rok činil 15 %. 
Podle Ing. Zelíka se trh v zahraničí od toho 
našeho v mnohém liší. „Ve východní Evropě 
upřednostňují lidé pestré čaje s mnoha kom-

ponenty a silným aroma. Ve Velké Británii 
mají rádi čaje strohé, s málo komponenty 
a pouze s náznakem aroma.“ Na českém 
trhu existuje podle majitele firmy paradox: 
„Češi si hodně oblíbili ovocné čaje, které 
s čajovníkem nemají vůbec nic společného. 
Obsahují sušené jablko, ibišek, pomeran-
čovou kůru a jiné ovocné či bylinné kompo-
nenty.“ Tradice ovocných čajů k nám přišla 
z Německa. Firma se trendu nebrání, a tak 
jsou ovocné čaje jejím nejprodávanějším 
segmentem. 

Český sypaný ve světě
Firma Oxalis vyváží do 17 zemí, výnosy 
tvoří 20 % jejího celkového ročního obratu. 
Do některých, například do Velké Británie, 
Finska, Maďarska a Itálie, pronikla díky 
českým krajanům. Ti produkty společnosti 
znali z Čech a zjistili, že na tamním trhu nic 
podobného není. Firma každoročně vydává 
firemní katalog, v němž zákazníci najdou 
přes 1000 položek, z toho přibližně 400 čajů 
a 70-80 káv. Zbytek tvoří různá příslušen-
ství, například čajové plechovky, hrníčky, 
jejichž design připravuje firma ve spolupráci 
s fakultou designu na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Podle českého designu jsou pak 
produkty vyrobeny v Jižní Koreji a Číně.

není ho nikdy dost
Přes veškerou lásku k čaji, či právě proto, 
není Ing. Zelík pro zakládání čajoven, které 
by servírovaly produkty jeho firmy. „Čajov-
ny jsou u nás fenoménem, který v západní 
Evropě nebo v USA není moc obvyklý. Naše 
čajovna ve Zlíně ekonomicky neuspěla. Fun-
gující čajovny jsou obvykle v různých alterna-
tivních prostorách, mají nízký nájem a nemají 
potřebu hlídat a sledovat ekonomiku. Pro 
mne je čaj úžasný produkt, ale produkt jako 
každý jiný. Chci ho prodávat, ale zároveň 
chci, aby firma žila,“ vysvětluje svůj postoj. 
Doma Ing. Zelík rovněž produkty své firmy 
požívá, před kávou upřednostňuje čaj. 
„S manželkou jsme byli u zrodu firmy. Čaj 
a káva je součástí našeho života se vším, co 
si k tomu můžete představit. Zeleného čaje 
jsem schopný vypít  1,5–2 litry denně. Čaj je 
moje srdeční záležitost, káva ne. Jak se říká, 
není to můj šálek čaje.“ 

Šárka Vlasáková

•  Vystudoval zahraniční ob-
chod na Vše v Praze.

•  je ženatý, otec 14leté 
dcery a ročního syna.

•  Čaj je pro něho „úžasný 
produkt“, je jeho „ob-
živou a koníčkem“. „je 
to nápoj, který má plno 
pozitivních účinků na lid-
ské zdraví, který je velmi 
chutný a má obrovskou 
variaci chutí.“ 
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kdo jej uvařil nejdříve?
objev čaje je spojován stejně jako mnoho jiných produktů a vynálezů s Čínou. V roce 2737 př. n. l. měl nápoj 
objevit císař šen nung, který z hygienických důvodů pil zásadně jen převařenou vodu. jednou při přípravě 
nápoje pro šen nunga vítr zanesl několik čajových lístků do vroucí vody v kotlíku – a čaj byl na světě. do indie 
se čaj dostal koncem 16. století, do evropy na počátku 17. století díky holandským obchodníkům. do Velké 
británie pronikl  zvyk pití čaje spolu s portugalskou princeznou kateřinou z braganzy, která se roku 1660 vdala 
za stuartovce karla ii. kvůli vysokým clům, kterými byl čaj zatížen, byl po celé 18. století výsadou vyšších vrs-
tev. z británie pronikl do jejích kolonií včetně ameriky.

Čaj jako byznys, ale 
také jako životní styl

Čaj se stal „Vlastní 
sestrou káVy“. Pijeme 
ho doma, V ČajoVnách, 
PorouČíme si Černý, 
oVocný, zelený 
i bílý. fajnšmekři si 
Však hlídají – jen ne 
PorcoVaný... Před 
17 lety o syPaných 
Čajích u nás ještě 
nikdo neVěděl. tím 
méně inženýr Přes 
zahraniČní obchod 
Petr zelík. dnes 
Vlastní úsPěšnou 
firmu na Čaje a káVu 
oXalis, naVíc je také 
odborníkem Přes tyto 
náPoje.

„Češi si kupodivu 
hodně oblíbili 
ovocné čaje, které 
s čajovníkem nemají 
vůbec nic společného.“

ing Per zelík (42let)
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„Při výběru lokality pro stavbu Sluneční školy 
sehrála hlavní roli její odloučenost,“ říká Ing. Jan 
Tilinger, který stál u založení občanského 
sdružení SURyA, které školu realizuje. „Ve stínu 
Himálají v nadmořské výšce 4200 m žije na dvě 
stovky obyvatel v drsných podmínkách kamenné 
pouště pohoří Zanskaru za okrajem cílové oblasti 
zájmu politiků i soukromých firem. Není divu, 
když z výspy civilizace, Padumu, kde končí silnice 
a kde jsou i školy, je to do Kargyaku 75 km. 
Dostat se sem je možné jen pěšky po stezkách 
zařezávajících se průsmyky do strmých úbočí 
rozeklaných hor, na nichž mají problém dva koně, 
aby se vyhnuli.“

strategická osada i oblast
Po dvou letech jednání s místní samosprávou 
a indickými správními úřady v severoindic-
kém Ladaku se projekt stavby Sluneční školy, 
vycházející z někdejší diplomové práce Ing. Jana 
Tilingera, dostává do rozhodující fáze dokončení. 
Spoluzakladatel sdružení využívá svých praktic-
kých zkušeností, které získal v misích rozvojové 
pomoci v Nepálu, na Srí Lance, v Súdánu aj. 
k tomu, aby Surya realizovala své krédo – uplat-
ňovat humanitární pomoc tam, kde je to potřeba. 
Vesnička Kargyak splňuje všechny předpoklady. 
Málokde žijí lidé v tak vysoko položené osadě, 
kde není žádná státem zřízená škola. Pro projekt 
se nadchli i místní usedlíci a chtějí pomáhat. 
Údolím Lung Nag vedla kdysi karavanní stezka 
mezi Indií a Čínou a v budoucnosti tudy má po-

kračovat silnice z Padumu do Darchy. Ing. J. Ti-
linger: „Naší motivací je i to, aby do Kargyaku 
a okolních osad v horách přišlo vzdělání dřív, 
než přijede civilizace na čtyřech kolech.“ 

kargyacká ekologie v praxi
Lidé v Kargyaku znají elektrický proud jen díky 
solárním panelům. V suché vysokohorské pouš-
ti, kde se stále honí vítr, je osada závislá na vodě 
proudící z hor z tajícího sněhu a ledu. Systém 
kanálků vybudovaný mnoha generacemi udržují 
místní zemědělci k zavlažování šikmých kaská-
dových políček. 
Začátek zemědělského roku, který v Kargyaku 
připadá na první dny května, je současně 
signálem pro aktivitu členů a dobrovolníků 
občanského sdružení Surya, aby pokračovali 
ve svém dobrodružství. Bez profesionálních 
řemeslníků, s finančními prostředky závislými 
na štědrosti sponzorů a většinou bez jakéhoko-
liv spojení s okolním světem, je třeba dokončit 
stavbu. Oblast Ladaku se chlubí, že zde více 
než 300 dnů v roce svítí slunce, a s využitím 
jeho energie k vytápění místností počítá i projekt 
Sluneční školy. Již první pokus s jednoduchým 
vysokohorským skleníkem, který zde Surya po-
stavila před dvěma lety na stejném principu, měl 

v Kargyaku úspěch i ohlas. „Dostupný stavební 
materiál použitý jako sendvičové zdivo – ka-
meny, slaměné izolační rohože a hliněné cihly 
– zachovává v místnosti velkou část slunečního 
tepla získaného velkými zasklenými okny,“ vy-
světluje autor projektu Ing. J. Tilinger. „Přijatelně 
zde bude i při zimních mrazech, neboť také 
plochá střecha vycházející z tradiční místní stav-
by výborně izoluje.“ Podobné využívání místních 
omezených zdrojů vede i u Kargyačanů k téměř 
úplné soběstačnosti, neboť z “okolního světa“ 
potřebují jen sůl, cukr, bílou mouku, čaj a kov. 
Bez orientace na využití dostupných surovin 
by těžko ve složitých klimatických poměrech 
přežívali. Nic se nevyhazuje. Co není k jídlu, 
zkonzumují zvířata. Co nemůže shořet, pohnojí 
půdu. I obnošené šaty poslouží jako vycpávka 
do zavlažovacích kanálků. Zem z chlévů je hnoji-
vem pro políčka chudá na živiny, kompostuje se 
i obsah latriny zasypávaný popelem a zeminou. 
Recykluje se všechno, v Kargyaku nemají skoro 
žádný odpad. Než dorazily z „civilizace“ až sem 
baterie do lamp a tranzistoráků a plastové obaly, 
dalo by se zde hovořit o ekologii v praxi. Více 
o projektu stavby Sluneční školy v Indickém 
Himálaji najdete na www.suryaschool.org.

Emerich Mach

ze sVěta

za jedenáct let PutoVání sVětem Potkal ing. jan 
tilinger (30) stoVky lidí, Pro které je Pohostinnost 
PoVinností, bez ohledu na Vlastní bídu. získal kromě 
zkušeností i Pocit, že tento dluh musí nějak sPlatit. 
došel k záVěru, že lidé musejí umět Číst a Psát, 
Protože být negramotný, znamená být i bezmocný. 
náPad, který dal Vzniknout sluneČní škole 
V kargyaku, byl na sVětě.

škola  
ve stínu  
himálají

Paní úsPěšná

Když v roce 2003 přišla firma Linden Lab s pro-
jektem Second Life, ve kterém spojili PC grafiku, 
logiku her Sims a PayPal servis, zajímalo to jen 
pár počítačových nadšenců. Jakmile zde vydělali 
první velké peníze, vstoupila do hry veřejnost. 
Nekonečné možnosti a směnitelnost linden dola-
ru za americký – to okouzlilo miliony lidí, výrazně 
jich ale zbohatlo jen pár. Ze začátku společnost 
Linden Lab dokonce nemohla uspokojit všechny 
zájemce o pozemky. Ty potřebujete, abyste mohli 
něco stavět a založit si byznys. Jejich cena proto 
raketově rostla. A Ailin Graef toho využila.

dreamland
Do počítačového programu Second Life se 
německá učitelka původem z Číny Ailin Graef 
zaregistrovala poprvé 26. 3. 2004, a tím získala 
vlastní virtuální postavu, avatara Anshe Chung. 
Ze zvědavosti, zda se dá virtuálním byznysem 
uživit, si za 9, 95 dolarů koupila exkluzivní členství 
a první pozemek. Uživatelům nabízela různé 
služby, včetně eskortních a erotických, organi-
zovala virtuální projekty, učila, navrhovala módu 
a v červnu postavila první budovu. Vydělané 
peníze posílala osiřelému filipínskému chlapci, 
což byl její úmysl od začátku. Zakázek přibývalo 

a Ailin nelenila. Jako Anshe Chung zakoupila 400 
pozemků v hodnotě 1200–1600 dolarů za kus 
a začala stavět budovy, lépe řečeno je progra-
movat. To uměl dříve málokdo, o zákazníky tedy 
neměla nouzi. S manželem Guntramem Graefem 

(avatar Guni Greenstein) rozjela realitní byznys. 
Stavěli budovy, které prodávali či pronajímali dál, 
nebo pronajímali pozemky a na zakázku na nich 
vytvářeli domy. Po třech letech vlastní v Second 
Life více než 37 km². Její impérium Dreamland se 
rozkládá na 580 ostrovech (a reálných serve-
rech), které vypadají jako Arktida, Japonsko 
či Středomoří. Hotový dům ve stylu od gotiky 
po supermodernu pořídíte za jeden až dvacet 
dolarů, za jedinečnost utratíte tisíce. Platí se 
v amerických dolarech přímo na stránkách An-
shechung.com, Ailin Graef je tak na společnosti 
Linden Lab nezávislá. Její ostrovy se rovněž liší 
svým systémem pravidel a zón jako z amerických 
a britských měst. 

Čína vers. německo 
Guntram Graef je počítačový odborník a Ailin 
představil virtuální světy již v polovině 90. let, 
po příjezdu do Německa. „Umožnily mi mentálně 
cestovat na různá místa, zatímco jsem se doma 
starala o své dcerky,“ říká Ailin Graef. 
Z vydělaných peněz v Second Life založila 
v lednu 2006 společnost Anshe Chung Studios 

pro vývoj třídimenzionálních projektů, která má 
sídlo v Číně, ve městě Wuhanu v provincii Hubei, 
kde se narodila. Zaměstnává 60 lidí, hlavně z řad 
programátorů a umělců, externí spolupracovníky 
si najímá v Americe a v Evropě. Jejích služeb 
využívají státní instituce (např. město Baden-
Württemberg nebo drážďanská galerie Zwinger), 
renomované firmy i jednotlivci. V roce 2006 měla 
společnost Anshe Chung Studios roční příjem 
690 milionů linden dolarů, zhruba 2,7 milionů 
amerických dolarů. Měsíční profit roste tempem 
10 – 20 %. Ze Second Life pochází 80 % zisku, 
zbytek je z ostatních virtuálních světů. Společnost 
je kótovaná na burze, v lednu 2007 část jejích 
akcií koupila firma Samwer Brother. 

opravdá milionářka? 
Za nejbohatšího člověka v Second Life se 
považuje „od července nebo srpna 2004“. 
Prvního května 2006 jí jako první virtuální 
postavě patřila titulní strana časopisu Business 
Week. Kritici namítají, že její bohatství není 
reálné, protože všechny své ostrovy (jejichž 
původní kupní cena byla 971 000 amerických 
dolarů) nemůže prodat najednou. Upozorňují 
také na to, že všechno nevytvořila jen Anshe 
Chung, tj. jeden avatar, ale více, a proto by ne-
měla být označována za milionářku. Ailin Graef 
reagovala rozšířením svých obchodních aktivit. 
Vytváří a prodává uživatelské animace, vlastní 
nákupní střediska a síť skladů, založila i několik 
vlastních obchodních značek – převážně 
na oblečení a užitkové předměty. V květnu 
2007 koupila její společnost za 60 000 dolarů 
dvouletou bankovní licenci ve virtuálním světě 
Entropia Universe, první svého druhu na svě-
tě. „Virtuální svět se během příštích deseti let 
sloučí s reálným,“ vysvětluje, proč chce propo-
jit reálný bankovní systém s virtuálním. 

Kristina Šemberová Fo
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zaměstnává 60 lidí, 
hlavně z řad progra-
mátorů a umělců, 
externí spolupracov-
níky si najímá v ame-
rice a v evropě

dá se zbohatnout 
Ve sVětě, který 
Vlastně neeXistuje? 
ailin graef alias 
anshe chung to 
dokázala. jako 
PrVní Virtuální 
PostaVa Vydělala 
za rok a Půl Pouze 
Ve Virtuálním sVětě 
milion reálných 
amerických dolarů, 
za 30 měsíců 
dVojnásobek. 

Virtuální miliony
absolutně reálné!

Ailin Graef alias Anshe Chung je šikovná, podnikavá, ale 

hlavně předvídavá. A proto dnes už i pohádkově bohatá
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na zlatníků filigrán a granulaci. Ovšem granulaci, 
jakou dokázali Etruskové, vytvoří i ti nejlepší 
restaurátoři jen stěží. Tepání a cizelování nahra-
dily kovotlačitelské techniky. Cizelované dekory 
zdobí renesanční stolní náčiní a barokní liturgické 
předměty, jako jsou kalichy, ciboria, monstrance 
nebo štíty na tóru. Tepání a cizelování znali již 
v antice pod pojmem toreutika. Cizelování je 
pracná a zdlouhavá tvorba plastických dekorů, 
které však současný šperk příliš neužívá. Také se 
už tak často nesetkáváme s emaily. V autorském 
šperku je nahrazují barevné plasty. Tradičním 
zušlechtěním kovů je zlacení. V historii se užívalo 
žárové zlacení, jemuž se také říká zlacení v ohni, 
nebo zlacení amalgamem. Amalgam je slitina 
zlata a rtuti, její výpary jsou však jedovaté. V sou-
časné době se zlatí elektrolyticky a jsou známy 
různé povrchové úpravy, které naši předchůdci 
znát ani nemohli.    

restaurování zlatnických a klenotnických 
prací je někdy velké objevitelské dobro-
družství. Vedle toho je však třeba dělat 
mnoho „všedních“ úkolů. 
Velkých dobrodružství bývá při restaurová-
ní dost. Každý objekt něco skrývá. Někdy 
najdete zatím neobjevenou puncovní značku, 
datum opravy hodin, jindy značky autora. 
Vidíte, jak si „čárkoval“ jednotlivé obruby pro 
kameny. Zvlášť pokud byly přišroubovány, jak 
bývají třeba u liturgických předmětů. Matky 
a šrouby se v baroku nevyřezávaly závitnicí, ale 
ručně, proto byly u nich odchylky a matky se 
nesměly zaměnit. Na sbírkových předmětech 
také bývají cenné emaily a kameny. Minerály 
a organické materiály musí mít při restaurování 
specifické podmínky. Jsou nenahraditelné 
a velmi citlivé. Někdy jsou citlivé na teplo, 
na kyselé prostření i na náraz nebo tlak. 
Takový šperk pak nelze čistit obvyklými pro-
středky, ani utrazvukem, ani sušit při vysokých 
teplotách. Sušení je zvlášť nutné při konzervaci 
dutých předmětů. Tak se stále hledá... Při 
konzervaci a restaurování zlatnického díla je 
třeba znát vlastnosti nejrůznějších materiálů, 
např. slonoviny, želvoviny, kokosového ořechu 
apod., které se užívaly při montáži do drahého 
kovu. Někdy jsou zajímavé úpravy, jimiž před-
mět v minulosti prošel. Setkala jsem se i s ku-
riózními předměty, např. pouzdrem na klubko, 
zavěšeným na náramku, aby se nezakutálelo.
Horší je to se „všedními“ úkoly, těch je někdy 
hodně. Ročně restauruji nebo konzervuji kolem 
stovky předmětů. O konzultace také není nouze 
a studenti přicházejí s blížícím se zkouško-
vým obdobím stále častěji. Chystá se hodně 
výstav. Nyní je v muzejní dílně stříbro na výstavu 

biedermeieru, nějaký cín a hlavně úžasný pohár 
z Odborné školy zlatnické v Praze z roku 1880 
od J. Kautsche. Pohár byl bohužel v minulosti 
dost nemilosrdně upravován. Na povrchu je vel-
mi špatně odstranitelný lak. Pokrývá i kameny 
a perly, které jsou dost poškozeny, jako by je 
při čistění ani nevyjmuli, jako když nebyla vůbec 
provedena demontáž. Restaurování bude trvat 
dlouho. Vzhled předmětu je ale pozměněn, 
dokonce až znehodnocen. Především na jeho 
povrchu dochází k degradaci dalších materiálů.  

na rozdíl od minulosti se postavení zlat-
nictví a klenotnictví značně změnilo. jak 
vidíte budoucnost tohoto oboru?
Ve středověku bylo běžné, že se zlatnickými 
pracemi zabývali v klášterních dílnách. Práce 
byla zaměřena především na službu církvi. 
Později se soustředila v městských bratr-
stvech – v Praze již od roku 1324 – a později 
v cechovních dílnách. Ještě v období baroka 
pracovali zlatníci pro šlechtu a církev. Až v 19. 
století začínají vyrábět tzv. „na krám“. V té době 
jde již o manufakturní, často mechanizovanou 
práci a začíná sériová, strojová výroba. Tento 
trend pokračuje i v současnosti. Vyrábí se 
stále větší množství šperků s nízkou hmotností 
a malým podílem rukodělné práce. Mnoho 
dobrých řemeslníků je tak odkázáno na často 
komplikované opravy nebo opracování strojově 
vyráběných šperků. V současnosti dochází také 
ke změnám ve výchově mladých uměleckých 
řemeslníků. Asi nepřekvapí, že jsou vyhledávány 
způsoby studia, ze kterého si absolvent odnese 
výuční list i maturitní vysvědčení. Efektivní se 

také ukazuje kombinace oborů zlatník, klenotník 
a hodinář. Je také řada mladých lidí, kteří se 
snaží naučit zasazovat kameny, nebo emailovat 
a navštěvují školy pro designéry. Naši zlatníci 
mají v zahraničí dobré jméno, i práce by bylo 
dost, přetrvávají však bariery jazykové. Pokud 
bychom se měli zajímat o to, zda se budou 
šperky i v blízké budoucnosti nakupovat, věřím, 
že ano. Budou to nejen klenoty z drahých 
kovů, ale i originály z dalších i nekovových 
materiálů. Zatímco některé typy šperků, třeba 
řetězy na kapesní a závěsné hodinky nebo 
různá pouzdra na vonné látky, jako jsou flakony 
a pomandry, zanikají, jiné vznikají. Myslím, že 
se šperk stane znovu jedinečným originálem, 
reprezentujícím svého tvůrce i majitele. Avšak 
příliš nevěřím, že bude vznikat stolní a liturgické 
nádobí tak, jak je znala renesance a baroko. 
V současné době je v obchodech k dostání 

z veliké části klenotnické zboží z dovozu. 
S rozšířením trhu se zvýšila konkurence. Bo-
hužel se z komerční sféry vytrácí jedinečnost. 
Mnoho zlatníků provádí jen drobné zakázky 
a opravy – což ovšem také není jednoduché.  

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení

pro umělecká řemesla Rudolfinea

zlatnictVí a klenotnictVí Patří dnes 
k sobě. V minulosti to byla dVě Příbuzná 
a eXkluziVní umělecká řemesla. zlatníci 
a klenotníci byli Vysoce Váženými 
nejen Proto, že nakládali s drahými 
materiály, ale také Proto, že jejich díla 
měla Vysokou uměleckou hodnotu. 
zatímco Práce zlatníků – drahocenné 
nádoby ke slaVnostním hostinám Či 
bohoslužbám – můžeme obdiVoVat již jen 
V muzeích nebo chrámoVých Pokladech, 
klenotníci i dnes zhotoVují z drahých 
kamenů a koVů šPerky k ozdobě 
sVých nositelek. V Pražském 
uměleckoPrůmysloVém muzeu 
o takoVé bohatstVí PeČuje 
zlatnice a restaurátorka 
Phdr. sVětlana sPiwokoVá, 
Členka sdružení Pro umělecká 
řemesla rudolfinea.

navrácení 
lesku 
a pýchy 
klenotům

řemesla
řemesla

jaké jsou zásadní změny mezi prací kle-
notníka dříve a nyní?
Až do devatenáctého století ovládali zlatníci 
i techniky stříbrnické. Dokázali zhotovit mon-
stranci stejně jako prstýnek. Práce stříbrníků 
pomalu zaniká. Stolní náčiní se vyrábí z nere-
zové oceli. Zlatníci a stříbrníci byli také více než 
jiní řemeslníci kontrolováni mincmistrem, poz-
ději puncovním úřadem. Ano, bývali váženými, 
často zámožnými měšťany. Termín klenotník 
dnes označuje výrobce nebo obchodníka se 

šperky. Klenotnictvím se ještě krátce po druhé 
světové válce označovala exkluzivní produkce 
platinových šperků s brilianty, safíry, smaragdy, 
rubíny a těmi nejdražšími minerály. Tyto šperky 
byly vytvořeny speciální technikou. V pade-
sátých létech byla řada klenotnických firem 
znárodněna a pro rozvoj tohoto oboru nebyly 
podmínky... 

zlatnická práce znamená spektrum umě-
leckých  technik a postupů, které vedou 

k jedinečnému dílu. co z toho zůstává 
dodnes?
K nejstarším technikám patří lití do ztraceného 
vosku, známé z doby bronzové. Technika je 
užívána i v současnosti. Včelí vosk, jíl a další 
přírodní příměsi, ze kterých byly formy, jsou dnes 
nahrazeny syntetickými vysokožárnými materiály. 
K odlévání se užívá výkonných strojů. Základní 
technikou zůstává montování. Tím se ve zlatnic-
tví rozumí spojování dílů šperků. To se děje pře-
devším pájením. Ze starých technik ovládá větši-

„myslím, že se 
šperk stane znovu 
jedinečným originálem, 
reprezentujícím svého 
tvůrce i majitele.“

„až do 19. století ovládali zlatníci i techniky stříbrnické. Práce 
stříbrníků ale zaniká. stolní náčiní se vyrábí z nerezové oceli.“
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Jak mít celý rok k dispozici

180 jamek? 

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

6 klubových turnajů !  

Žádné další poplatky !

 
 

Informace a přihláška: 
www.duchsportovni.cz

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

! ! !
Věnujte  

svým blízkým  
exkluzivní  

vánoční  
dárek

Víno

Srdce celé oblasti, středověké městečko Arezzo, 
je obklopené kopci, na nichž réva roste v sym-
bióze s olivovníky. Vinařství v oblasti Arezzo 
prodělalo v posledních letech velké změny. Byly 
vypracovány studie vhodnosti různých odrůd pro 
konkrétní oblasti a jsou pečlivě vybírány nejvhod-
nější klony jednotlivých odrůd. Staré vinice jsou 
znovu osazovány, snižují se výnosy. Při všech 
změnách však vinaři nezapomínají na tradice 
regionu a snaží se je rozvíjet. Vyrábějí se zde vína 
v sedmi oblastech s kontrolovaným označením 
původu: Chianti DOCG, Chianti Colli Aretini 
DOCG, Vinsanto del Chianti DOC, Vinsanto del 
Chianti Colli Aretini DOC, Valdichiana DOC, Cor-
tona DOC a Colli d’Etruria Centrale DOC. Mnozí 
vyrábějí i vína s označením IGT Toscana, v čele 
se „Super Tuscans“.

Vína docg a doc regionu terre  
di arezzo
chianti colli aretini docg (na etiketě může 
být uvedeno pouze chianti) 
Červené víno, vyrobené z odrůdy Sangiovese 
(75 – 100 %) s přídavkem maximálně 10 % od-
růdy Canaiolo Nero, max. 10 % odrůd Trebbiano 
nebo Malvasia a max. 10 % dalších povolených 
červených odrůd. Minimální obsah alkoholu je 
12 %, smí se prodávat od června následujícího 
roku po sklizni. Riserva, která obsahuje min. 
12,5 % alkoholu, zraje 26 měsíců. 

Vinsanto del chianti doc a Vin santo del 
chianti colli aretini doc 
Dezertní víno barvy ambry, s aromatem rozinek, 
sladké i suché, se vyrábí z bílých hroznů (min. 
70 % Trebbiano Toscano nebo Malvasia), které 
se suší několik měsíců, poté se lisují. Zraje tři roky 
(Riserva 4 roky) v malých dubových soudcích 
v tzv. vinsanteriích. Obsahuje 16 % alkoholu a má 

dlouhý potenciál zrání. Vin Santo del Chianti Colli 
Aretini Occhio di Pernice DOC je varianta vyrá-
běná převážně z hroznů Sangiovese (min. 50 %). 
Obsah alkoholu je 17 %.

Valdichiana doc
Údolí Chiana bylo po staletí známo pro svá živá, 
trpká bílá vína s mandlovým aroma, postavená 
na odrůdě Trebbiano. Byť mají stále i tato vína své 
příznivce, výrobci si uvědomili, že mírné svahy 
údolí jsou stejně tak vhodné i pro další odrůdy – 
Sangiovese, které se zde pěstovalo vždy, avšak 
v malém množství, Grechetto, které zde má 
svůj původ, a mezinárodní Chardonnay. Pěstuje 
se i Pinot Bianco a Pinot Grigio. Vyrábí se zde 
i suché rosé ze Sangiovese s přídavkem Merlotu, 
Syrahu a dalších odrůd. Vína se pijí především 
mladá.

cortona doc
Vinice, pokrývající svahy okolo náhorního měs-
tečka Cortona, byly více známy v minulosti než 
dnes. Vína nové apelace, ustanovené v roce 
1999, se objevila na trhu teprve nedávno, ta 
ze špičkových vinařství však začínají opět zís-
kávat této oblasti ztracený věhlas a myslím, že 
v blízké budoucnosti se budeme s tímto DOC 
na etiketách vín, nabízených res tauracemi a vi-
notékami, setkávat stále častěji. Do apelace 
patří 11 odrůdových vín (Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Gamay, Grechetto, Merlot, Pinot 
Bianco, Pinot Nero, Riesling Italico, Sangiove-
se, Sauvignon, Syrah), rosé a dva druhy Vin 
Santa. Cortona Vin Santo Occhio di Pernice, 
bohaté víno barvy tmavé ambry s rudými 
odlesky, má obsah alkoholu minimálně 18 %. 
Je nejdéle zrajícím italským vínem s výjimkou 
určitého druhu Marsaly, zraje 7 let v malých 
sudech (do 75 litrů).

colli d’etruria centrale doc 
V této apelaci najdete vína Bianco, Rosato, 
Rosso, Vermiglio a Vin Santo.

Více informací na  
www.stradadelvino.arezzo.it.

Šárka Dušková 
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Módní značka Salvatore Ferragamo je známá 
po celém světě. Méně se ví, že do impéria 
rodiny Ferragamo patří kromě módního domu 
a jachtařské společnosti i hotelová síť, restau-
race v Tokiu a také dvě vinařství v italském 
Toskánsku – Castiglion del Bosco v Montalcinu 
a Il Borro v oblasti Arezzo. Vinařství řídí Ferruc-
cio Ferragamo, potomek slavného Salvatore 
Ferragama, módního návrháře a zakladatele 
firmy společně se svým synem Salvatorem. 
K usedlosti patří 700 hektarů pozemků, z toho 
40 ha jsou vinice. Vyrábějí se tu vína „Il Borro“, 
„Pian di Nova“ a „Polissena“, produkci doplňuje 
olivový olej z pěti tisíc staletých olivovníků, 
pokrývajících přilehlé svahy.

toskánsko – to je chianti 
classico, brunello di 
montalcino, Vino nobile 
di montePulciano. 
V toskánsku jsou 
Však i jiné oblasti, 
jejichž Vína jsou zatím 
Ve stínu sláVy sVých 
slaVnějších bratrů, ale 
kValita kterých stouPá 
a ceny zůstáVají Vcelku 
Přátelské. jedním 
z takoVých míst je 
oblast arezzo, krajina, 
která byla údajně 
zVěČněna na Pozadí 
mystického úsměVu da 
Vinciho mony lisy.

arezzo – kraj 
mony lisy

ZNAČKA, KTERá NESOUVISí 
JEN S MóDOU, IL BORRO
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harmonogram  
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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.
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živnostníky, podnikatele a manažery na všech úrovních. Váš praktický průvodce světem podnikání.
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naše lihovarnictví 
v nejlepších letech
Ročně vyprodukujeme 60 milionů litrů lihovin – daří se 

tradičním velkopalírnám i malým rodinným podnikům

lázeňství má u nás tradici
Nepotřebuje však také léčbu?  

téma měsíce:  
společenská  
odpovědnost firem 

V Příštím Čísle

Český export trhá rekordy
Česká republika hlásí obchodní přebytek 

atakující hranici 100 miliard korun!  Přitom 

před pár lety bylo všechno jinak...

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

www.komora.cz

PEVNÝ BOD  
VE SVĚTĚ  

PODNIKÁNÍ

Konzultace a poradenství
Informace, navigace, konzultace pro Vaše 
podnikání

dotační poradenství pro Váš podnikatelský 
záměr

proexportní poradenství pro Vaše první 
kroky v zahraničí

personální a kariérní poradenství a další 
profesní vzdělávání

ověřování a certIfIKace
czechpoint – ověřené výpisy z informačních 
systémů veřejné správy 

certifikáty o původu zboží, legalizace, 
ata karnety pro Váš snadný export

MIMosoudní řešení sporů
Mimosoudní řešení obchodních sporů 
rozhodčím soudem při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky – jistota rychlého a efek-
tivního řešení případných sporů s Vašimi 
obchodními partnery 

Mimosoudní řešení spotřebitelských 
sporů – informace, mediace nebo arbitráž pro 
všechny, u kterých je zákazník na prvním místě

odborné vzdělávání 
národní soustava kvalifikací – aby 
kvalifikace byly srozumitelné pro školy, 
zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání

národní soustava povolání – aby vzdělávání 
odráželo situaci na trhu práce

czechskills a euroskills – soutěže populari-
zující řemesla

vzdělávací kurzy a semináře pro Vás a Vaše 
zaměstnance

regIstry fIreM a produKtů
centrální registr produktů a firem pro 
Vaši profesionální prezentaci a snadný přístup 
k obchodním příležitostem

specializované registry pro transparentní 
přehled firem v určitém oboru 

aKtIvní podpora podnIKání
ovlivňování podnikatelského prostředí 
a prosazování zájmů podnikatelů

organizace podnikatelských setkání 
s českými i zahraničními podnikateli a institu-
cemi

fItpro – český národní orgán pro 
usnadňování procedur v mezinárodním 
obchodě registrovaný v OSN
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ČESKÁ FILHARMONIE

SINFONIA VARSOVIA

ORQUESTA DE VALENCIA

KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAN
~

A

MDR SINFONIEORCHESTER LEIPZIG

BOURNEMOUTH SYMPHONY ORCHESTRA

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA

ORCHESTR PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

BUDAPEŠŤSKÝ CIKÁNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

12. 9. – 1. 10. 2008

Předprodej vstupenek 
zahájen od 1. dubna

www.prazskypodzim.cz

P A R T N E Ř I

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

FESTIVAL 
SVĚTOVÝCH ORCHESTRŮ

spojuje Pražský podzim se světem

Krzysztof Penderecki
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