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 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 mezi

národním obchodě registrovaný v OSN

nejsem ani první, ani poslední, kdo si stěžuje 
na nedostatek času pro podrobnější a pra-
videlné čtení novin a časopisů… Nicméně 
Komora cz. patří k těm, v nichž většinou 
nacházím důležité informace, nové impulzy, 
zajímavé rozhovory, ale k mé radosti i řádky 
vyvolávající polemiku…
 „Předprázdninové“ vydání Komory jsem si 
nejdříve chronologicky prolistoval a pak se 
vrátil k článkům, které mne oslovily nejvíce.
Byl jsem, pochopitelně, zvědavý na první 
obsáhlý „prezidentský“ rozhovor s novým mu-
žem v čele Hospodářské komory ČR Petrem 
Kuželem na straně 12. Na jeho názory, plány 
a představy ohledně fungování organizace, 
která je pro podnikatele a manažery naší 
republiky, a tím vlastně pro celou republiku 
mimořádně důležitá. Věřím, že bude pod 
vedením nového prezidenta ještě více nápo-
mocna při kultivaci podnikatelského prostředí 
v ČR. Ke splnění jeho cílů a úkolů mu osobně 
přeji mnoho štěstí.
Čtyřstrana o Společenské odpovědnosti firem 
(str. 20) mne upoutala aktuálností tématu, 
které je bohužel v českých podmínkách ještě 
stále nedoceněno. Ve společnosti Techno-
export tomuto tématu věnujeme stále větší 
pozornost.

Optimismus ve mě vyvolal titulek článku 
na straně 26 České lázeňství léčbu nepo-
třebuje. Zřejmě to nebude zcela idylické, ale 
jelikož lázeňství neoddělitelně patří k péči 
o zdraví a díky kombinaci s problematikou 
cestovního ruchu a hotelnictví, je mimořádně 
perspektivní. A věřím, že si sám jako klient 
najdu čas pro ověření úrovně českého lázeň-
ství – nikoli jako pacient, ale jako klient, který 
nepodceňuje prevenci…
Ve stejně optimistické náladě jsem se začetl 
do materiálu, který je společnosti Technoex-
port mimořádně blízký – Český export trhá 
rekordy (strana 32). Naše firma má na této 
skutečnosti neoddiskutovatelný významný 
podíl a já jen mohu souhlasit, že proexportní-
mu vývoji České republiky by měla být nadále 
věnována výrazná pozornost jak státu, tak 
komerční sféry.
Mám pokaždé velkou radost, když se dočtu 
o českých firmách, kterým se zásluhou dobré-
ho nápadu a hlavně výrazného nasazení maji-
telů daří nejen na „malém českém dvorečku“. 
A tak jsem si opravdu s chutí přečetl, jak pan 
Kubíček se svojí firmou šije balony – dokonce 
i vzducholodě (strana 38) – a také jak pan 
Moudrý vyrábí české mucholapky
na mouchy celého světa (str. 56). A oběma 
firmám se daří i ve světové konkurenci. Jen ať 
máme takových podnikatelů co nejvíce…
Stejně tak je obdivuhodné, pokud někdo 
dokáže vystoupit z letitého, ač úspěšného 
a zajímavého stereotypu, a vzít na sebe riziko 
vlastního podnikání. Vážím si toho na panu 
Karlu Štědrém s jeho „kávovým“ podnikáním 
(strana 52).
Poutavých a užitečných článků je v měsíčníku 
Komora.cz však mnohem více a věřím, že si 
je přečtete se stejným zájmem jako já ty výše 
uvedené.

Pavel Kryštof, 

předseda představenstva 

a generální ředitel společnosti

Technoexport, akciová společnost 

pro zahraniční obchod

proč čtu komoru
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S ostravskou kanceláří Hospodářské Komory České 

republiky mají podnikatelé pozitivní zkušenosti

nákup zboží v eu a prodej přes e-shop
„Podnikat jsem začala až na mateřské dovolené, 
předtím jsem byla zaměstnaná,“ vypráví paní 
Martina Ruferová z Ostravy. Mladá maminka 
si nejprve zařídila živnostenský list. „Důvodem 
bylo to, že jsem si jednak chtěla přivydělat, tedy 
zachovat přibližně předchozí životní úroveň. 
Také jsem nechtěla ztratit kontakt s pracovním 
prostředím a zlenivět. Naopak, měla jsem chuť 
vzdělat se v další oblasti, dozvědět se, co pod-
nikání obnáší. Přitom jsem nechtěla nijak ovlivnit, 
natož zanedbat celodenní péči o děti, což mi 
umožňuje internetový prodej.“ 
Rozhodnutí padlo na dovoz a prodej značkových 
hraček z Německa a Rakouska. „Ne každý má 
čas po nocích číst stohy zákonů,“ vysvětluje 
Martina Ruferová, proč se rozhodla kontaktovat 
ostravskou kancelář Hospodářské komory ČR. 
Svoje dotazy přesně formulovala do tří částí: 
•  jaká existují pravidla pro nákup a prodej speci-

fického druhu zboží,
•  kdy vzniká povinnost registrovat se k pla-

cení DPH,
•  co musí fyzická osoba splňovat, aby si za-

chovala status vedlejší samostatně výdělečné 
činnosti při mateřské dovolené.

příjemné překvapení
„Byla jsem příjemně překvapená rychlostí 
i obsáhlostí odpovědi,“ říká M. Ruferová. 
„Dostala jsem kompletní informace a ověřila si, 
že postupuji správně. Velmi mi pak pomohly 
přímé kontakty na pracovníky různých odděle-
ní ministerstva průmyslu a obchodu.“ 

Internetový obchod paní Rutnerové funguje 
podle jejích představ a přitom jí umožňuje 
nezanedbávat mateřské povinnosti. „Mateřská 
je v mém podnikání spíše výhoda,“ vysvětluje. 
„Je to vedlejší činnost, která umožňuje jisté 
výhody, jako platby sociálního a zdravotního 
pojištění. Také sleduji pozitivní reakce okolí, 
úřadů na to, že nejsem pasivní a snažím se 
něco dělat, což je odměněno větší vstřícností 
z jejich strany.“

produkce bylinného extraktu
Paní Zuzana Horátová z Prahy rovněž dosud 
nikdy nepodnikala. Rozhodla se zúročit svoje 

znalosti z oboru botaniky i potravinářství a za-
čít produkovat přírodní potravinové doplňky. 
„Chtěla jsem se dovědět, co vše musím splňo-
vat, pokud chci vyrábět bylinné extrakty. Měla 
jsem pouze neúplné informace o související 
legislativě.“ Na internetových stránkách Hos-
podářské komory ČR Zuzana Horátová vyplni-
la formulář určený pro dotazy podnikatelů. Ten 
svůj označila hlavičkou Získání živnostenského 
listu a koncese. „Ptala jsem se, jaké státní or-
gány musím oslovit před zahájením podnikání. 
Koho je třeba žádat o povolení k prodeji a jaké 
vzdělání musím pro tento obor doložit.“ 
Dotazu se ujali pracovníci kontaktního místa 
pro podnikatele v Praze. I přes poměrnou 
obsáhlost dotazu trvalo jeho vyřízení necelé 
dva pracovní dny. Odpověď tazatelka obdržela 
e-mailem. „Bylo v ní všechno potřebné. Výňat-
ky z příslušných zákonů, seznam užitečných 
adres. Také upozornění na změnu živnosten-
ského zákona, která byla odsouhlasená těsně 
před odesláním mého dotazu. Postupovala 
jsem přesně podle instrukcí. Podle doporu-
čení pana Svobody, který se mými otázkami 
zabýval, jsem se obrátila na agrární komoru, 
což zákon přímo neukládá, ale mě to velmi 
pomohlo.“ Začínající podnikatelka dnes váhá, 
zda s registrací živnosti počkat do července, 
kdy vstoupí v platnost zmiňovaný pozměněný 
zákon. S jeho účinností se pro podnikatele 
živnostenské podnikání zjednoduší jak admi-
nistrativně, tak finančně. „Ale čekat ještě dva 
měsíce se mi moc nechce,“ usmívá se Zuzana 
Horátová.

také máte dotaz související s vaší 
podnikatelskou činností? podnikáte 
a nevíte, jak dál, nebo naopak s podni-
káním chcete teprve začít? poradíme 
vám na www.inmp.cz

mik

stále početnější 
skupinu ZájemCů 
o inFormační serVis 
hospodářské komory 
české republiky 
tVoří mladé ženy 
na rodičoVské doVolené. 
ukaZuje se, že mateřstVí 
nemusí být pro 
podnikání překážkou, 
ale naopak impulZem. 
dobrý odraZoVý můstek 
pak pomáhají VytVořit 
praCoVníCi kontaktníCh 
míst pro podnikatele.

navigace a pomoc  
při podnikání

„sleduji pozitivní reak-
ce okolí, úřadů na to, 
že nejsem pasivní 
a snažím se něco dě-
lat, což je odměněno 
větší vstřícností.“

komora pomáhá
aktuálně

ještě Větší VliV na roZVoj 
ekonomiky, na VytVáření 
podnikatelského 
prostředí, národní 
legislatiVu i na legislatiVu 
eu. to jsou témata, 
která ZdůraZnil Ve sVém 
předVolebním Vystoupení 
petr kužel. posléZe 
ho sněm hospodářské 
komory čr ZVolil noVým 
preZidentem ( VíCe o jeho 
žiVotě, ZkušenosteCh 
a náZoreCh přinášíme 
V roZhoVoru na straně 12). 

Poslední květnový čtvrtek volili v Praze delegáti 
XX. sněmu HK ČR na tříleté volební období nové 
vedení – prezidenta, pět viceprezidentů, předsta-
venstvo, dozorčí radu a smírčí komisi. 

bilancování při odchodu
Dosavadní prezident Jaromír Drábek vedl ko-
moru po dvě volební období. „To je podle mého 
názoru přiměřeně dlouhá doba, po kterou je člo-
věk schopný vnášet do manažerské práce něco 
nového, pracovat efektivně,“ vysvětlil Jaromír 
Drábek své rozhodnutí potřetí už nekandidovat. 

Ve svém projevu zhodnotil nejdůležitější 
momenty posledních šesti let práce Komory: 
vybudování sítě Informačních míst pro podni-
katele, jejich propojování s vládním projektem 
CzechPoint, mimosoudní řešení spotřebitel-
ských sporů. Ale také úspěchy v připomínko-
vání zákonů, kde HK ČR dokázala prosadit 
nový živnostenský zákon nebo úpravy zákoníku 
práce. „Podařilo se nám posílit pozici a prestiž 
hospodářské komory, vybudovat silnou a trans-
parentní podnikatelskou samosprávu,“ uzavřel 
své bilancování J. Drábek.

razanci a dynamičnost!
Před plný sál pražského Kongresového centra 
se svým kandidátským projevem předstoupil 
Petr Kužel, který zůstal i v průběhu sněmu 
jediným kandidátem. Vyjádřil vůli pokračovat 
v nastoupeném trendu aktivního lobbingu a slíbil 
ještě větší razanci i dynamičnost. „Komora by 
měla být ještě více slyšet. Měla by umět pro-
cesně ovlivnit nejen českou legislativu, ale také 
lépe poznat legislativní prostředí Evropské unie 
a podílet se i na jeho tvorbě.“ 
Petr Kužel hovořil i o společenské funkci 
podnikatelů a hodnotil roli zejména živnostníků 
jako opory hospodářství nejen naší země, ale 
i Evropské unie. Dosavadní viceprezident HK 
ČR Petr Kužel byl zvolen poměrem 215: 32. 
Po úspěšné volbě nechal hlasovat o statutu 
čestného prezidenta Hospodářské komory ČR 
pro odcházejícího Jaromíra Drábka – delegáti 
jeho návrh přijali. 

noví viceprezidenti
Dalším bodem byla volba viceprezidentů. 
Ve funkci viceprezidenta HK ČR vystřídal Petra 
Kužela Jan Novotný z HK Karlovy Vary. Dále 
byli zvoleni Zdeněk Somr, Jan Wiesner, Pavel 
Bartoš, Fratišek Holec, čtyři stávající viceprezi-
denti zůstávají ve své funkci. Následovala volba 
představenstva a smírčí rady.

jak bylo a jak bude
Zvýšenou pozornost delegátů si získala zpráva 
o práci Rozhodčího soudu při HK ČR a Agrár-
ní komoře ČR, který řeší spory o internetové 
domény .eu.
Mezi jednotlivými body programu se hojně 
diskutovalo o dosavadní práci, ale hlavně 
o budoucnosti komory. Debaty i výsledky jed-
notlivých hlasování poukázaly na důležitý fakt: 
Hospodářská komora ČR je jednotná. Je silná, 
schopná a efektivní, což potvrzují výsledky 
za uplynulé roky. Do budoucna čeká ji však 
mnoho další práce.

mik

„komora by měla být 
ještě více slyšet a měla 
by umět procesně 
ovlivnit nejen českou 
legislativu.“

novým prezidentem 
hk čr je petr kužel

Dosavadní prezident Jaromír Drábek (vlevo) a nový 

muž v čele HK ČR Petr Kužel na tiskové konferenci
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aktuality

jedenáctka  
investorů roku 2007

Zaměstnavatelé 
roku 2008 pomáhají 
handicapovaným

Firemních platebních karet 
neustále přibývá

Soutěž Investor roku již poosmé uspořádala 
Agentura na podporu podnikání a investic Cze-
chInvest společně se Sdružením pro zahraniční 
investice – AFI.

nejvýznamnější investor roku – zpracovatel-
ský průmysl
1. místo: FOXCONN CZ za projekt závodu na vý-
robu LCD monitorů a notebooků v Kutné Hoře. 
Do vybudování podniku investuje přes tři miliardy 
korun, a vytvoří tak více než pět tisíc pracovních 
míst. 2. místo: MORA AEROSPACE za rozšíření 
svého leteckého závodu v Hlubočkách na Olo-
moucku. 3. místo: Linet za rozšíření závodu 
na výrobu zdravotnických lůžek v Želevčicích 
u Slaného. (Rozhodujícím měřítkem byl počet 
nově vytvořených pracovních míst ve vztahu 
k aktuální výši nezaměstnanosti v regionu. Dalším 
kritériem pak je koeficient OECD, který klasifikuje 
investice podle technologické náročnosti.)
 
nejvýznamnější investor roku – strategické 
služby

1. místo Logos za rozšíření pražského IT vývojo-
vého centra, do kterého investuje několik desítek 
milionů korun a zaměstná desítky programáto-
rů, 2. Concur (Czech)za projekt softwarového 
vývojového centra v Praze, 3. SolarWinds Czech 
za založení IT střediska v Brně. (O umístění 
rozhodoval počet nově vytvořených pracovních 
míst pro vysokoškoláky, finance vložené do jejich 
zaškolení a také samotná náročnost projektu 
daná typem připravovaného podniku.)

investice s největším inovačním  
potenciálem
1. AUFEER DESIGN za rozšíření design centra 
pro dopravní průmysl v Mladé Boleslavi, 
2. DENSO MANUFACTURING CZECH 
za založení centra pro vývoj autoklimatizací 
v Liberci, 3. Naretec za rozšíření design centra 
pro dopravní průmysl v Plzni. (O umístění 
rozhodly náklady na školení zaměstnanců 
a výše investice do technologického vybavení 
centra v poměru k počtu nově vytvořených 
pracovních míst.)

subdodavatel roku – kontrakt roku
Ocenění získala akciová společnost 
Motor Jikov Tlaková slévárna. V rámci 
programu, kterým agentura CzechInvest 
pomáhá českým dodavatelům získávat 
zakázky u nadnárodních společností, se 
Motoru Jikov Tlaková slévárna podařilo 
uzavřít významný kontrakt u firmy Briggs 
& Stratton. (Hlavním měřítkem byla výše 
kontraktů uzavřených za přispění agentury 
CzechInvest.)
 
subdodavatel roku – technologický 
přínos roku
Cenu za technologický přínos roku získala 
česká firma SWELL díky uskutečněným 
kontraktům za přispění agentury 
CzechInvest. Vedle hodnoty zakázky 
uzavřené s přispěním agentury CzechInvest 
byla klíčovým ukazatelem v této kategorii 
technologická náročnost výroby i celého 
kontraktu a jeho inovační potenciál.

www.komora.cz

tři zaměstnavatelé: čalounická firma 
aksamite spol. s.r.o. ze středočeského 
kraje, zahradnická firma gabriel s.r.o. 
z ústeckého kraje a obchodní řetězec 
tesco stores a.s. byli oceněni při vyhlášení 
výsledků celostátního kola soutěže stejná 
šance – Zaměstnavatel roku 2008

V ČR je evidováno zhruba 66 tisíc handicapo-
vaných osob. Letos se uskutečnil již třetí ročník 
soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku, 
která má těmto lidem pomoci uplatnit se na trhu 
práce a začlenit se tak více do společnosti. 
Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Rytmus 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

www.komora.cz

Nejsilnějším impulzem pro používání firemních 
platebních karet jsou služební cesty. Tento 
důvod uvedlo 44 % respondentů. Dalšími 
významnými motivy je pohodlí a operativnost při 
platbách za zboží a služby, omezení manipu-
lace s hotovostí, větší bezpečnost, ale také 

zjednodušení vnitropodnikových finančních pro-
cesů či jistá forma standardu v reprezentaci při 
obchodních jednáních. Nejrozšířenějším typem 
firemních platebních karet jsou karty debetní, 
které používá 72 % oslovených společností.

www.komora.cz

VítěZi soutěže inVestor roku se staly Firmy FoXConn, linet, 
auFeer design, motor jikoV a swell. ZVláštní oCenění 
Za mimořádný přínos pro roZVoj ZahraničníCh inVestiC pak 
přeVZali jiří skála, generální ředitel společnosti aVX a peter 
roebben, Výkonný ředitel korporátního bankoVniCtVí čsob. 

VíCe než 90 % VýZnamnýCh českýCh 
společností VyužíVá Firemní 
platební karty. před dVěma lety 
to bylo o 23 % Firem méně. téměř 
poloVina Z niCh (45 %) tak činí 
deset let, čtVrtina dokonCe déle. 
a 80 % společností, které karty 
Zatím nemají, počítá s jejiCh 
ZaVedením. VyplýVá to Z průZkumu 
společnosti masterCard meZi 
Velkými tuZemskými Firmami.

Do ciziny jezdíme 
nejraději autem

dobře popsané a říZené proCesy Zejména V oblasti 
Výroby, ale ChybějíCí konCepCe roZVoje lidskýCh Zdrojů 
a podCeňoVání otáZek dlouhodobé strategie. tak by bylo 
možné stručně shrnout hlaVní Zjištění projektu abeCeda 
managementu úspěChu, V jehož rámCi proVedlo několik 
desítek českýCh Firem asistoVané sebehodnoCení na Základě 
eVropského modelu eXCelenCe eFQm.

„Manažeři se soustředí převážně na ekono-
mické a technické parametry, v nichž dosahují 
výborných výsledků, a podceňují další oblasti. 
Z toho vyplývá, že i velmi úspěšné podniky 
mají ještě potenciál dalšího skokového nárůstu 
výkonnosti. K němu dojde, až se naučí sku-
tečně rozvíjet a plně využívat lidský potenciál 
svých zaměstnanců,“ uvedl odborný garant 
projektu Alexandr Huňát.
Projekt Abeceda managementu úspěchu, 
jehož cílem bylo napomoci malým a středním 
firmám k osvojení špičkové metodiky pro řízení 
organizací, úspěšně dokončilo 25 společností 
z 36 přihlášených. V Evropě využívá model 
Excelence EFQM více než třicet tisíc orga-
nizací, mimo jiné evropské zastoupení IBM, 
Alcatel, British Telecom, TNT Express, Bosch 
a Siemens. V tuzemsku se ho zúčastnily 
především firmy ze středních Čech ze strojíren-
ství, prodeje realit, ale například i dodavatel 
automobilového průmyslu či škola.

Firemní kultura pomáhá
Projekt ukázal, že většina zúčastněných podni-
ků podceňuje otázku budování silné firemní 
kultury, která pomůže udržet kvalitní pracovní-
ky a motivovat je k neustálému růstu výkon-
nosti. Podceňuje se i dlouhodobá strategie, 

což souvisí s tím, že mnoho podniků vyrostlo 
z malých firem, kde se veškerá pozornost 
soustředila na otázky provozu a často se po-
stupovalo metodou pokusu a omylu. Poměrně 

častou bariérou dalšího růstu výkonnosti je 
myšlení manažerů, kteří jsou zvyklí soustředit 
se na technické a finanční záležitosti. A překáží 
i zvyk vnímat zaměstnance hlavně jako nákla-
dovou položku.
Projekt Abeceda managementu úspěchu 
financovala z 85 % Evropská unie a zbytek 
procent byl hrazen ze státního rozpočtu. Bylo 
na něj vyčleněno 3,8 milionu korun, přičemž 
všechny prostředky se nevyčerpaly. Další 
projekty bude možné pokrýt z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Pro období 2007 – 2013 se v jeho rámci 
počítá s více než 610 miliony eur na rozvoj 
lidských zdrojů ve firmách a systémech 
jejich řízení. Výzvy k předkládání projektů 
vyhlásí ministerstvo práce a sociálních 
věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu 
a ministerstvo vnitra. První by měly být 
vyhlášeny už tento měsíc.

www.komora.cz

téměř 80 % čechů jezdí na tuzemskou 
dovolenou autem. češi se přitom 
nejčastěji rekreují na vlastní chatě 
a chalupě nebo u známých či příbuzných. 
tuzemská dovolená autem je oblíbená 
u všech věkových skupin řidičů. 
k cestám do zahraničí češi také preferují 
automobil, ovšem stále důležitější 
roli má letecká doprava. Vyplynulo to 
z exkluzivního průzkumu ge money auto 
prováděného současně v německu, 
polsku, maďarsku a rumunsku.

„Češi nejčastěji kupují vozy s velkým 
zavazadlovým prostorem, tedy typu kombi. Těch 
jezdí po českých silnicích třetina. Na dovolenou 
do zahraničí Češi v poslední době čím dál 
častěji létají. Přesto ale stále více než čtyřicet 
procent z nich jezdí na prázdniny za hranice 
České republiky svým vozem,“ řekl Jan Hrubý, 
marketingový ředitel GE Money Auto.
Z průzkumu vyplynulo, že k cestám na dovole-
nou, a to jak domácí, tak zahraniční, využívají au-
tomobil nejčastěji Poláci a Češi. Naopak autem 
na prázdniny nejméně cestují Maďaři.

Vlaky moc netáhnou
Automobil je nejoblíbenější napříč všemi věkový-
mi skupinami řidičů, ale na zahraniční dovolenou 
autem se vydávají ve všech zemích nejméně 
turisté po padesátce. U výjezdů do zahraničí 
využívají automobil stále dva Češi z pěti, ale 
podíl letecké dopravy neustále roste. Jen málo 
využívaná je v ČR ekologická železniční doprava. 
Na tuzemskou dovolenou vlakem vyjelo loni 
pouze dvanáct procent Čechů a do zahraničí 
dokonce méně než pět procent z nich.

www.komora.cz

častou bariérou dal-
šího růstu výkonnosti 
je myšlení manažerů, 
kteří jsou zvyklí sou-
středit se na technické 
a finanční záležitosti

české firmy ještě stále 
podceňují práci s lidmi

aktuality
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Společnost Business Travel Club EU vám představuje aktuální nabídku unikátních 
obchodních misí. Našim klientům pomáháme objevovat nové obchodní příležitosti a kontakty 
na perspektivních trzích. Zároveň vytváříme programy k největším světovým událostem, 
veletrhům i kongresům, které sami aktivně vyhledáváme. Přicházíme se zcela unikátním 
konceptem „Business with pleasure“, za nímž se skrývá nová vize obchodních cest, vize,  
v níž obchodní cesta v sobě snoubí cestu za úspěchem i výjimečným zážitkem.

nový rozměr  
obchodních cest

Business Travel Club EU s. r. o
Tel.: +420 270 005 015, e-mail: info@btclub.cz
www.btclub.cz

Aktuální nabídku projektů najdete na www.btclub.cz

Vietnam, nový člen WTO, je po Číně nejrych-
leji rostoucí ekonomikou Asie. Naše mise je 
určena pro firmy, které chtějí zmapovat dyna-
mický vietnamský trh a seznámit se se speci-
fiky místní kultury a obchodní etikety.

Spolu s Česko-kubánskou obchodní smíše-
nou komorou jsme pro vás připravili devět dní 
nabitých kvalitními business a poznávacími 
programy na pulzujícím ostrově, který právě 
otevírá své trhy. 

Cuba: opening of paradise island

„moi doi“ – open door  
to business in Vietnam

Ve spolupráci s korejskou státní investiční 
agenturou KOTRA jsme pro vás na konec 
října připravili desetidenní obchodní a pozná-
vací misi do Jižní Koreje. Během cesty navští-
víte místa opomíjená cestovními kalcelářemi  
i státními rozvojovými agenturami.

korea: Find the secret of success

Ve spolupráci s CZECH TOP 100 a pod  
záštitou japonské vládní agentury JETRO  
vás zveme na devítidenní obchodní misi po 
Japonsku s velmi unikátním programem.

a sense of exciting japan ii
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evropský hospodářský  
a sociální výbor oslavil  
50 let své existence

Zahraničí

hlas veřejnosti
EHSV je ve veřejnosti málo známou institucí, což 
je v přímém rozporu s tím, že měl přinést do ev-
ropského rozhodovacího procesu hlas veřejnosti 
i občanské společnosti v celé své různorodosti. 
Tím doplňuje úlohu Evropského parlamentu, kde 
jsou zastoupeni politici a představitelé politic-
kých stran. Spolu s Výborem regionů složeného 
z politiků z regionů plní EHSV konzultační úlohu, 
ve smlouvě jsou vyjmenovány otázky, v nichž je 
povinně konzultován komisí, parlamentem nebo 
radou v rámci přípravy nové evropské legislati-
vy. Výbor může přijímat též stanoviska z vlastní 
iniciativy a také toho využívá (někdy i zneužívá) 
a navrhuje řešit některé ekonomické a sociální 
problémy, mnohdy podle představ navrhovatelů 
další regulací, harmonizací, většinou další legisla-
tivní zátěží zejména pro podnikatele.

12 členů z české republiky
Výbor tvoří jmenovaní členové ze zaměstnava-
telů, zaměstnanců a ostatních nevládních organi-
zací. Jejich počet po posledním rozšíření stoupl 
na 344. Za ČR je ve výboru 12 členů, ve skupině 
zaměstnavatelů jsou to zástupci Svazu průmys-
lu, Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů a Hospodářské komory ČR, 
ve skupině zaměstnanců jsou všichni předsta-
viteli ČMKOS, ve skupině nevládních organizací 
jsou zástupci charitativní organizace, komunitární 
agentury, rady mládeže a zemědělců. Dosáhnout 

shody při přípravě stanoviska mezi tak různo-
rodými zájmy, zejména když jde o kontroverzní 
návrh legislativy, je mnohdy velmi obtížné. Přes 
proklamovanou snahu o konsenzus a hledání 
přijatelných kompromisů přijímá výbor i stanovis-
ka, proti nimž hlasuje velká část členů. 

most mezi evropou a občanskou 
společností
50. výročí existence výboru bylo příležitostí se 
zamyslet nad jeho posláním, které je shrnuto 
v jeho přirovnání k mostu mezi Evropou a ob-
čanskou společností. V ČR, Německu, Polsku, 
skandinávských zemích, na rozdíl od ostat-
ních členských zemí, tradice hospodářských 
a sociálních výborů nebo rad neexistuje. Rada 
pro hospodářskou a sociální dohodu ČR byla 
vytvořena jako tripartita zahrnující sociální part-
nery – zaměstnavatele, odbory a vládu. Nicméně 
potřeba vlády mít partnera pro jednání o širších 
souvislostech ekonomické a sociální politiky 
vedla k tomu, že RHSD převzala do jisté míry 
i tuto konzultační úlohu. Je proto chybou, že v ní 
není zastoupena HK ČR jako nejreprezentativ-
nější podnikatelská organizace, což opakovaně 
potvrdil i předseda vlády M. Topolánek ve svém 
poselství XX. sněmu HK ČR.

kyslík pro evropu
V EHSV, stejně jako v ostatních evropských 
institucích, je mnoho nedostatků, které 

vyžadují řešení. Je to nízká efektivnost, malá 
transparentnost v hospodaření, byrokratické 
postupy. Výbor se musí přizpůsobit rychlému 
vývoji celé společnosti, na jejíž zastupová-
ní na evropské úrovni pretenduje. Ve svém 
vystoupení na oslavách to vyjádřil obrazně 
i stávající předseda EHSV, řecký podnikatel 
Dimitris Dimitriadis, který uvedl, že výbor musí 
zejména naslouchat mladým lidem, protože 
symbolicky řečeno – každý nový občan Evropy 
představuje nové „nadýchnutí“, a to výbor 
musí cítit a slyšet – a hlavně – musí doká-
zat toto „dýchání“ přeměnit na kyslík, který 
bude držet při životě tělo nazvané „Evropský 
projekt“. Členství HK ČR v EHSV při všech 
jeho slabinách a omezeních má pro komoru 
velký přínos. Máme přehled o připravované 
legislativě EU od samého počátku a můžeme 
její tvorbu aspoň částečně i ovlivnit. K důleži-
tým návrhům se mohou vyjádřit i členové HK 
ČR v rámci připomínkování evropské legislativy 
na www.komora.cz. Aktivní účast na práci 
výboru zvyšuje prestiž komory v očích part-
nerů. V první polovině příštího roku v období 
českého předsednictví k tomu budeme mít 
ještě lepší příležitost, protože EHSV uskuteční 
několik svých akcí v České republice. Přejme 
proto EHSV do dalších let, abychom o něm 
uslyšeli jen to nejlepší. 

Ivan Voleš, 

člen EHSV za HK ČR

byly to oslaVy se Vší parádou. předseda eVropského 
parlamentu h.g. pöttering, eVropské komise m. baroso, 
Výboru regionů Van den brande a ministryně kotmanoVá 
Za sloVinské předsedniCtVí a mnoho dalšíCh VýZnačnýCh 
hostů oCenili Ve sVýCh VystoupeníCh úlohu eVropského 
hospodářského a soCiálního Výboru jako hlasu občanské 
společnosti a VyjadřoVali přesVědčení, že Výbor bude plnit 
tuto úlohu i V nadCháZejíCím období po Vstupu V platnost 
lisabonskýCh reFormníCh smluV. 
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roZhoVor

my češi  
jsme už dávno 
evropu dohonili

petr kužel má s naším podnikatelským prostředím 
smělé plány. a také dostatek energie, aby se 
do jejiCh realiZaCe pustil. na roZdíl od dosaVadní, 
ViCepreZidentské židle, nyní již Z křesla preZidenta 
hospodářské komory české republiky.

V hlaVní roli komora
jak jste zvolení prezidentem hk čr 
oslavil? 
Ještě jsem neměl čas.

ministři bývají po nástupu „hájeni“ sto 
dnů – uvítal byste stejnou aklimatizační 
dobu? 
Docela ano. Nejde o to, že by se moje nynější 
práce tolik lišila od té předchozí, ale zatím 
se teprve seznamuji s lidmi, s nimiž mám 
pracovat. Jsem člověk, jenž má rád za sebou 
výkonný tým, který musí přirozeně přesvědčit. 
 
jaké budou vaše priority? neboli – s ja-
kou vizí do funkce přicházíte?
Především musí být Hospodářskou komoru 
České republiky co nejvíce vidět a slyšet. 
Více pozornosti chci věnovat regionům, 
ale i živnostenským společenstvům. Chybí 
mi v médiích názory předsedů krajských 
či okresních komor nebo živnostenských 
společenstev.
Také bych chtěl do Komory vnést větší ra-
zanci. Jsem člověk, který řeší problémy hned 
a nesnaží se je obcházet. 

Dalším mým cílem je zjednodušení byrokratic-
ké zátěže. Na tom pracuje Komora společně 
s ministerstvem průmyslu a obchodu už delší 
dobu. Následující metou je novela obchodního 
zákoníku či novela živnostenského zákona 
a další. V neposlední řadě jsou to ekologické 
daně, které nás od 1. 1. 2009 mohou velmi 

citelně zasáhnout. Myslím, že Komora umí 
českou legislativu v případě špatných zákonů 
přibrzdit, nebo dokonce i zastavit. Ale co se 
týká legislativy EU, musíme se ještě hodně učit.

V květnovém čísle časopisu komora 
jaromír drábek v souvislosti se svým 

odchodem z funkce prezidenta hk čr 
mimo jiné uvedl: „rozhodně bychom se 
neměli dopracovat k vytvoření dominant-
ního centrálního úřadu a pár významným 
článkům, ať už z řad oborových, či regio-
nálních... komora musí být silná všude...“ 
máte shodný názor?
Hospodářská komora má vytvořený velmi 
přehledný a dobrý informační systém dovnitř, 
do komorové sítě – k jednotlivým komorám, 
k živnostenským společenstvům. Má také 
výborný systém IT. Zastávám názor, a to zřej-
mě měl na mysli i můj předchůdce, že k tomu 
všemu je zapotřebí přidat i lidské slovo. 

proč by mělo být členství v hk čr pro 
podnikatele atraktivní? Co by jim mělo 
přinést?
Tyto otázky občas slýchám a pro mne je to 
signál, že je třeba něco změnit. Například 
pražská, českobudějovická nebo ostravská 
komora a další, či živnostenská společen-
stva přijímají až patnáct nových členů během 
měsíce či dvou. Zřejmě dělají něco jinak než 
ostatní. Tedy lépe. Takový princip je třeba 
převést tam, kde to ne zcela funguje.

„Chtěl bych do komo-
ry vnést větší razanci. 
jsem člověk, který řeší 
problémy hned a ne-
snaží se je obcházet.“

roZhoVor
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V čem dál vidíte problémy podnikatelské-
ho stavu?
Dlouhodobě ve vymahatelnosti práva. Doporu-
čujeme podnikatelům využívat rozhodčí dolož-
ku ve smlouvách, což tento problém do určité 
míry řeší. Dalším problémem je daňová zátěž, 
ceny ropy a energií.

už za pár dnů vstoupí v platnost novela 
živnostenského zákona, která by měla 
alespoň částečně ulehčit podnikatelům 
život a snížit administrativu. myslíte si, že 
je dostatečná, nebo by měla jít ještě dále? 
Novela splnila svou historickou roli. Až poslan-
ci schválí zákon o e-Governmentu, může začít 
práce na další novele živnostenského zákona.

jedním z hlavních současných firem-
ních problémů je nedostatek lidí, hlavně 
kvalifikovaných. hovoří se o modrých či 
zelených kartách. jak v tom může pomoci 
hk čr?
Komora už dávno pomohla. U obou systémů 
– zelených i modrých karet – je spolutvůrcem. 
Hledáme další způsoby, jak v současném 
ekonomickém boomu pomoci našim podnika-
telům se zajištěním kvalifikované nebo alespoň 
částečně kvalifikované pracovní síly.
 
je pro vás nějaká země ideálem vynikajícího 
podnikatelského prostředí?
Já jsem hrdý na to, že jsem Čech. Nemám vzor…

nemáte pocit, že eu svým byrokratickým 
aparátem kvalitní podnikání příliš nepod-
poruje?
Mám pocit, že jsme přešli od socialismu ke ka-
pitalismu a řítíme se zpátky do socialismu. 

mám to chápat tak, že vám evropská unie 
připomíná rVhp?
To, co dělá Evropská komise, se z mého 
pohledu neslučuje s tím, co jednotliví poslanci 
v Evropském parlamentu chtějí. Je to jediný 
zákonodárný sbor na světě, který nesmí připra-
vit žádný zákon, protože ty připravují nevolení 
úředníci. A ti se – jak jinak – snaží, aby měli co 
dělat. 

V rozhovoru pro zpravodaj hkp 
vyjádřil pražský primátor pavel bém 
jednoduché, ale geniální stanovisko: 

„soukromý sektor vytváří národní 
důchod, veřejný sektor hospodaří 
s prostředky, které v naprosté většině 
nevytváří. pro mne je proto úkolem 
veřejného sektoru vytvářet pokud možno 
optimální prostředí pro podnikání.“ 
myslíte si, že podnikatelský stav má 
dostatečný respekt u současných 
vládních představitelů? 
Jsem přesvědčen, že současní vládní před-
stavitelé si váží podnikání. Je to nadstandardní 
vztah, o němž mluvil premiér ve své zdravici 
Sněmu Hospodářské komory ČR. Ti, co naši 
zemi řídí, si uvědomují, že dnes není mož-
né vládnout bez dohody s podnikatelskou 
vrstvou. 

mému podnikání se daří
jak budete z křesla prezidenta hk čr 
stíhat vlastní podnikání?
Doufám, že stejně jako dosud.

mimochodem – jak se daří vašim podni-
katelským projektům? 
Dobře. Podnikatel je úspěšný, pokud má 
peníze v bance, má zaplaceny všechny faktury 
a zaměstnance s nulovou fluktuací. A já mám 
všechny tyto podmínky splněny…

jen mi, prosím, vysvětlete, proč tak široká 
diverzifikace vašich podnikatelských akti-
vit – od realit, přesněji developerství, přes 
pojišťovnictví až po stavební chemii? 
Když jsem začal podnikat, tak mi jeden dobrý 
známý a zkušený manažer radil: Nikdy neměj 
jenom jednu „nohu“ – v podnikání jich musíš 
mít nejméně tři až pět. A to proto, že když se 
jedné komoditě nebude dařit, musí tě podržet 
ty ostatní. 

máte dvě dcery ve věku 4 a 9 roků a 23le-
tého syna... hodí se pro funkci prezidenta 
hk čr i nějaké manažerské zkušenosti 
z rodiny?
My vlastně máme děti čtyři – patří k nim 
i 16letý chlapec, kterého máme v hostitelské 
péči z dětského domova. Moje žena se už 
celou řadu let stará o děti z dětských domovů. 
A právě z této oblasti jsem si přinesl zajímavé 
zkušenosti, které se snažím uplatnit při svém 
podnikání. 

kdybych teď poprosila, aby petr kužel 
řekl něco o petru kuželovi – jaký je, koho 
a co má rád, co rád nemá? 
Petr Kužel má rád svoji ženu, své děti, své 
blízké a váží si toho, že s ním ušli ten velký 
kus cesty. Když to jde, tak se snaží odpočívat 
– jezdí na motorce, hraje golf, chodí do lesa 
a čte. Zejména politické romány – politické 
životopisy, ale ještě raději příběhy ze zákulisí 
zpravodajských služeb. Má rád víno. 

red

Hospodářská komora je atraktivní instituce. 
Umí pomoci začínajícímu podnikateli, zasahuje 
do přípravy legislativy a umí obhájit široké 
spektrum zájmů – od zájmu jednotlivého 
podnikatele přes úroveň krajskou až po tu 
centrální. Navíc má tak hustou síť kontaktních 
míst v regionech, jakou nemá nikdo jiný v Čes-
ké republice s výjimkou České pošty.
 
jak byste definoval funkci prezidenta čes-
kých podnikatelů? slučuje se zde pozice 
politika hledajícího rozumný kompromis 
mezi zájmy velkých a malých firem, které 
se ne vždy potkávají. a zároveň pozice 
zdatného lobbisty... 

Pozice prezidenta hospodářské komory je 
velmi zajímavá, byť složitá. Protože my hájí-
me zájmy gigantů i nejmenších podnikatelů 
v zemi. Právě v Hospodářské komoře České 
republiky se tyto póly setkávají. Máme přes 
14 000 členů, kteří vytvářejí kolem 60 pro-
cent HDP a v členských firmách se „otáčí“ 
více než dva biliony korun. 

řada podnikatelů chce „radikálnější“ hos-
podářskou komoru. Vyslyšíte je?
Na rozdíl od mého předchůdce jsem razant-
nější. Od Komory jedenadvacátého století se 
to podle mne očekává. Naši členové chtějí, 
aby bylo Komoru více vidět a slyšet. Nestačí, 
že o ní bude někde článek, lidé si musí zapa-
matovat, že něco prosazovala, za něco bojo-

vala – konkrétně za jejich podnikání. Razantně, 
ale diplomaticky. Musíme prostě umět „běhat 
mezi kapkami deště“.

spojíte svoje působení prezidenta hk čr 
s dosavadní funkcí předsedy představen-
stva hk hlavního města prahy?
Zatím ano. V následujících měsících se 
vzdám funkce předsedy představenstva 
pražské komory. Jejím vedením bude prav-
děpodobně pověřen jeden z místopředsedů, 
a to do řádného shromáždění delegátů 
HKP. O tom všem musí v nejbližších dnech 
rozhodnout představenstvo Hospodářské 
komory hlavního města Prahy. 

nevím, zda patří sci-fi k vašim oblí-
beným žánrům, nicméně: pokuste si 

představit, že ve funkci prezidenta máte 
za sebou nikoli pár dnů, ale tři roky. jak 
by měla vypadat hospodářská komora 
čr v roce 2011?
Chtěl bych, aby se z Hospodářské komory 
ČR stal pro podnikatele jakýsi velký, výrazný 
maják. Kdykoli a odkudkoli se český podni-
katel podívá, Komora tam bude. Když bude 
potřebovat radu, pomoc, peníze, půjde zcela 
přirozeně za hospodářskou komorou. 

pro mne je VítěZem  
český podnikatel
V jednom rozhovoru před dvěma lety jste 
řekl: „jsme jeden z nejchytřejších národů 
na světě, totéž platí i o podnikatelském 
stavu.“ stále si za tím stojíte?

Ano. Podle Eurostatu dohoníme v hrubém 
domácím produktu na hlavu vyspělé 
evropské státy do deseti let. Přitom 
po revoluci se říkalo, že to bude trvat 
padesát let. Ale já si myslím, že jsme Evropu 
už dávno dohonili. V IT patříme dokonce 
v Evropě k nejlepším. Máme nejlepší sítě, 
logistiku, máme dálnice, nové kanalizace, 
nové omítky, nové domy. Čeští podnikatelé 
jsou neuvěřitelní. Bez ohledu na statistiky 
je pro mě vítězem český podnikatel, který 
za necelých dvacet let zvládl to, co ostatní 
za padesát.

byrokracie a špatné zákony – to jsou dva 
největší problémy české podnikatelské 
sféry. máte nějaký nový recept, jak na ně?
Na snížení byrokracie pracujeme s minister-

stvem průmyslu a obchodu. Ale zjednodušit je 
třeba i legislativu. Zákonů je dnes totiž opravdu 
moc. Poslanci, když si nevědí rady, vytvoří no-
vou legislativní normu a někdy se stará norma 
překrývá s novou. Proto by bylo ideální, kdyby 
mohl proběhnout audit legislativních norem. 

podle jedné analýzy klade stát na podni-
katele svými předpisy přes 2000 různých 
povinností!
Je to přesně 2182 a je to za 86 miliard 
korun... A stát pak vynaloží 160 miliard 
na zpracování agendy, kterou vyžaduje 
po podnikatelích! Pokud bychom snížili 
administrativní zátěž o pětinu nebo čtvrtinu, 
zvýšil by se hrubý domácí produkt o 1,2 
procenta, což je obrovské číslo. 

petr kužel (46)

•  je dlouholetým funkcionářem 
hk čr: zastával funkci 
viceprezidenta, vede 
hospodářskou komoru hlavního 
města prahy a v této funkci 
byl v dubnu potvrzen na další 
volební období. 

•  jako dítě chtěl být mistrem 
světa v plavání – závodně plaval 
9 let.

•  Vystudoval střední průmyslovou 
školu dopravní, do roku 1992 
pracoval v čsao a pragoinvestu. 
poté se stal podnikatelem 
– v oborech stavebnictví, 
realit, pojišťovnictví, reklamy 
a cenných papírů. 

•  petr kužel působí jako zastupitel 
hlavního města prahy (zastává 
funkci místopředsedy finančního 
výboru a výboru hospodářské 
politiky) a jako člen rady 
městské části praha 13. 

•  mezi jeho zájmy patří kromě 
již zmíněných také myslivost, 
motorismus, potápění a lyžování.

•  na dovolenou by chtěl 
s manželkou alespoň na pár dnů 
do Chorvatska.

„ti, co naši zemi řídí, 
si uvědomují, že dnes 
není možné vládnout 
bez dohody s podnika-
telskou vrstvou.“

„to, co dělá evropská 
komise, se z mého 
pohledu neslučuje 
s tím, co jednotliví 
poslanci v evropském 
parlamentu chtějí.“
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Firmy se budou chovat odpovědně k prostředí i spo-
lečnosti, když z toho budou něco mít. Pravda, po-
věst je u firmy stejně důležitá, jako u člověka. (Škoda, 
že to u nás zatím hodně podnikatelů neví). A těch, 
co se například dívají dnes na firmu i z hlediska jejího 
ekologického chování, také přibývá. 
Ovšem existují-li na druhé straně firmy grobiánské 
ve všech směrech a přesto prosperují, pak to na fir-
my usilující o solidní a odpovědné chování působí 
přinejmenším depresivně.
Grobiánské firmy ale často prosperují především 
proto, že jejich existence stojí na šmelině, korupci, 
politických stycích, podvodných bratrech, apod. 
Bylo by naivní si myslet, že firma tyjící z takového 
prostředí a přístupu se náhle zblázní a bude myslet 
na společenskou odpovědnost, ekologii, poctivost, 
komunitu atd. Korektní a solidní přístup patří většinou 
k dobrým a tradičním značkám. Je součástí jejich 
strategie udržet si za roky vybudovanou klientelu 
a získat další zákazníky. V tom to u nás poněkud 
vázne. Co si u nás leckterá firma pomyslí o pojmech 
„odpovědnost k prostředí a společnosti“ lze usuzo-
vat také z toho, kolik podnikatelů, kteří při pojmech 
„pravda a láska“, „čest a hrdost“ dostává hysterické 
záchvaty smíchu...
Je to podobný problém jako se zaměstnanci. Chytrý 

podnikatel ví, že kvalitní zaměstnanec je cenná 
součást jeho kapitálu. Pro českého korupčního 
zbohatlíka posledního dvacetiletí je zaměstnanec 
často méněcenný jako ostatně většina lidí kolem, 
a polobohem je pro něj třeba i okresní politik, při-
ožralý Jarda, který ale bude rozhodovat o zakázce 
na rekonstrukci kanalizace.
Odpovědnost k prostředí a společnosti vyžaduje vyš-
ší úroveň firmy ve všech ohledech. Ne že by takové 
u nás už nebyly. A perspektivně budou, podle mne, 
nakonec úspěšnější než zlodějské rychlokvašky. 
Měl by na to tedy také hledět zákazník. I on se svým 
výběrem podílí na preferenci úspěchu. A tak stejně 
jako dnes už hraje významnou roli i kvalita webových 
stránek, způsob komunikace, reference, garance 
apod., přibudou i kritéria, která souvisejí se spole-
čenskou odpovědností. Nejen být vidět, ale také: 
kde být vidět. Jak a za čím. 
Požadavek na větší odpovědnost k prostředí 
a společnosti je vlastně požadavkem na větší kulturní 
úroveň firem. Platí ale stejné jako u lidí. Tu do sebe 
vstřebá jen ten, kdo je toho schopen, má o ni zájem 
a vnímá ji jako podstatnou sám pro sebe. Vzdělání 
samo o sobě nic takového negarantuje...
V devadesátých letech jsem v Rakousku žasl, proč 
např. automobilka Mitsubishi sponzoruje extrava-

gantní evropský operní festival na jezeře 
v Bregenze. Byl jsem novokapitalistický 
blb. Nechápal jsem, co může spojovat 
auta a operu, jaký to má smysl hlavně 
pro automobilku. Už fakt, jak se mi ta 
automobilka díky tomuto sponzorství 
vryla do paměti, ukazuje, jak silně může 
i na blba obdobný tah zapůsobit. Jako 
obvykle se u firem bude všechno odvíjet 
od šéfů, majitelů. Jaké budou mít oni 
představy a vědomí o společenské 
odpovědnosti, tak budou směřovat i své 
nebo jim svěřené firmy. U nás to bude 
těžší. Ranný, postkomunistický kapitalis-
mus sice přinesl mnoha lidem úspěch, 
bohatství, objevil jejich talent apod. Ale 
ve společnosti, která si hromadně nesla 
své těžké dědictví minulosti, se témata 
osobní nadstavby dostaví jako jedna 
z posledních. Vnímání čehokoli jiného, 
než vlastního prospěchu, nákupní tašky, 
peněženky a sukně či kalhot, je vždy jen 
věcí vlastní kulturní nadstavby, vždy jen 
části elit. U starších šéfů není, kromě 
výjimek, příliš co očekávat. U mladých 
také ne, mládí se věnuje spíš nohejbalu. 
Stačí si totiž představit, že společensky 
odpovědná firma se nebude podílet 
na korupci, protože při takové odpo-
vědnosti je jasné, že nebude aktivní 
v budování společenské rakoviny. A když 
si tohle kritérium dáte v Česku, kolik 
firem vám zbude? 
Kus pravdy je ale i v tom, že bez korupce 
zaniknou velmi rychle. 
Lepší společnost přivede lepší šéfy, lepší 
majitele firem, lepší kvalitu celé komunity. 
S rozpukem společenským přijde i větší 
společenská odpovědnost firem. Jako 
další z „přidaných hodnot“. 
Musíme být trpěliví. Například nedávná 
kauza protestu divadel hned přinesla 
odpověď: 65% českých občanů sdílí 
pocit, že herci by měli jít makat! Zatímco 
velké země jako Francie, Británie a další 
považují kulturu za pýchu své země 
a dovednosti, Česko se v některých 
oblastech stále topí v primitivní mentalitě 
bolševismu. S tak „kvalitní“ komunitou 
se propojovat je pro firmy nejen těžké, 
otázkou je, zda ne přímo nežádoucí. Je 
mimo racionální uvažování doufat, že 
firmy by mohly nahradit církve, univerzity, 
kulturní instituce atd. Ale nedá se nic 
dělat, platí jako i v ostatních oblastech: 
Nečekat, lepší vzít holiny a hůl a jít šířit 
lepší příští!

sVět podle jana krause

nepodceňujme 
pověst firmy...

požadavek na větší odpovědnost k prostředí a společnosti 
je vlastně požadavkem na větší kulturní úroveň firem
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Jsme centrem  
vývoje softwaru

průměrná hrubá měsíční nominální mZda byla 
V prVním čtVrtletí letošního roku meZiročně 
o 10,4 % Vyšší a dosáhla 22 531 korun. je to 
nejVyšší mZdoVý růst od čtVrtého kVartálu roku 
1998. uVádí to český statistiCký úřad. VýraZný 
je roZdíl meZi růstem meZd V podnikatelské 
a nepodnikatelské sFéře.

Velký vliv podnikatelské sféry
„Hnací silou vysokého růstu byly mzdy v pod-
nikatelské sféře, které vzrostly o 12,2 procenta, 
zatímco platy v nepodnikatelské sféře mzdový 
vývoj naopak zpomalily, když vzrostly pouze 
o 3,5 procenta. Podnikatelská sféra zazname-
nala obdobně vysoké tempo růstu naposledy 
v prvním čtvrtletí 1998. Naopak přírůstek 
mezd v nepodnikatelské sféře patří k nejnižším 
za posledních devět čtvrtletí. To znamená, že 
nižší byl naposledy zjištěn ve čtvrtém čtvrtletí 
roku 2005,“ uvádějí statistici. Celorepublikový 
mzdový vývoj ovlivňuje především podnikatel-
ská sféra, protože její zaměstnanci tvoří více 
než tři čtvrtiny sledovaných subjektů v souboru. 
A právě tady se silně projevuje situace na trhu 
práce, kde nedostatek volných sil s odpovídající 
kvalifikací žene mzdy prudce vzhůru. 

„nůžky“ mezi profesemi
V podnikatelské sféře se reálná mzda zvedla 
o 4,5 procenta, tedy stejně jako za celý loňský 

rok. V nepodnikatelské sféře se však nízký 
mzdový růst a vysoká inflace promítly do po-
měrně výrazného propadu reálných mezd o 3,6 
procenta. I to je rekord, protože k většímu 
poklesu reálných mezd v této sféře došlo na-

posledy ve třetím čtvrtletí roku 1998. Stále větší 
jsou také rozdíly mezi platy jednotlivých profesí. 
V tom nejlépe placeném byla průměrná mzda 
koncem roku 3,3krát vyšší než v odvětví place-
ném nejhůře. Dlouhodobě se rozdíly ve mzdách 

budou zřejmě ještě více prohlubovat. Rychleji 
půjdou nahoru mzdy zejména v oblastech 
energetiky, finančního zprostředkování a v tech-
nologicky náročných odvětvích. V relativním 
poměru k jiným povoláním lze očekávat propad 
u maloobchodu.

nejnižší a nejvyšší
Nejnižší relativní růst nominálních mezd byl 
zaznamenán v odvětvích vzdělávání, veřejná 
správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 
(shodně o tři procenta) a zdravotní a sociální 
péče, veterinární činnosti (o 5,3 procenta). 
Nejvyšší růst vykázala odvětví výroba a rozvod 
elektřiny, plynu a vody (o 18,2 procenta), rybolov 
a chov ryb (o 17,2 procenta) a činnosti v oblasti 
nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti 
(o 17,1 procenta). Nejvyšší nominální mzda 
(odvětví finanční zprostředkování) byla zhruba 
3,3krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvět-
ví ubytování a stravování).

www.komora.cz

jednička mezi nováčky
IT trh v České republice je dnes podle Ev-
ropské observatoře informačních technologií 
nejrozvinutějším mezi novými členskými země-
mi EU. V roce 2006 zamířilo na výdaje na IT 
3,2 procenta českého hrubého domácího 
produktu. Průměr starých členských zemí unie 
je přitom 2,72 procenta. Podle kvalifikovaných 

odhadů by výdaje firem, státu a domácností 
na IT měly v letošním roce přesáhnout osmde-
sát miliard korun.

české firmy dominují
Mezi jednapadesáti investicemi softwarových 
společností, na kterých se od roku 2000 
agentura CzechInvest podílela, dominují české 

firmy. Domácí společnosti připravily 14 projektů, 
ve kterých chtějí zaměstnat 2410 lidí. Na dru-
hém místě v pořadí jsou američtí programá-
toři s 13 projekty a s plány na vytvoření 3681 
nových pracovních míst. Třetí pak s odstupem 
investoři z Velké Británie, kteří v České republi-
ce zakládají pět softwarových center.

www.komora.cz

podnikatelská sféra 
zaznamenala obdobně 
vysoké tempo růstu 
mezd naposledy 
v prvním čtvrtletí 1998

raketový nárůst
nominálních mezd

od roku 2000 V české republiCe Vyrostlo s přispěním agentury CZeChinVest jednapadesát 
programátorskýCh Center. inVestoři se V niCh ZaVáZali Zaměstnat Celkem přes deset 
tisíC VýVojářů, Z Velké Většiny špičkoVýCh speCialistů s Vysokoškolským VZděláním. 
inVestiCe do středisek pro VýVoj soFtwaru dosáhly 2,8 miliardy korun.
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Z bruselu

Návrh SPE chce podnikatelům nabídnout na-
místo 27 různých právních podmínek jednu, 
která bude na rozdíl od existující Evropské 
společnosti, Evropské družstevní společnosti 
a Evropského hospodářského zájmového 
sdružení (EHZS) plně vyhovovat malým 
a středně velkým firmám. Návrh SPE je 
součástí balíčku opatření na zjednodušování 
podnikatelského prostředí pro malé a střední 
firmy, který Evropská komise plánuje před-
ložit 2. července společně s návrhem Small 
Business Act (tj. Zákona o malém a středním 
podnikání). 

jednotná právní forma napříč eu
Při zpracování návrhu SPE se Evropská ko-
mise dotazovala podnikatelů, zda preferují 
jednotnou formu napříč Unií či spíše formu 
odvolávající se častěji na národní legislativu. 
Výhodou jednotné formy jsou bezpochyby 
snížené náklady na poradenské, právní 
a notářské služby, jednotná pravidla pro 
všechny, jistota a záruka. Za nevýhodu lze 
označit komplexnost a malou flexibilitu. 

Vysokou míru flexibility naopak nabízí druhá 
varianta, která umožňuje odvolat se u otá-
zek nepopsaných ve statutu ESP na ná-
rodní legislativu, kde je SPE registrována. 
To přináší pružné rozhodování o struktuře 

a fungování společnosti, avšak ze cenu 
mnoha právních forem a statutů. Z šetření 
vyplývá, že by převážná část podnikatelů 
volila jednotnou právní formu aplikovanou 
v celé EU. Další z otázek Komise zněla, zda 
by podnikatelé uvítali řešení s jedním vlastní-
kem (tzv. jednoduchá SPE), které nemusí 

upravovat majetkové vztahy, nebo s více 
vlastníky (tzv. plná SPE), které je vhodné 
pro podniky plánující vytvořit síť poboček 
ve více zemích Unie. Podnikatelé podporují 
obě formy a dodávají, že vlastníkem může 
být jak právnická, tak i fyzická osoba (SPE 
by v českému právu odpovídala formě mezi 
živností a s. r. o.). 

Větší flexibilita 
Zvolí-li Komise pro návrh SPE formu naříze-
ní, bude to upravovat pouze nejdůležitější 
pravidla vzniku, založení, řízení a rozhodo-
vání včetně úpravy majetkových vztahů. 
Jelikož firmy od SPE očekávají zjednodušení 
podnikatelského prostředí a značnou míru 
flexibility, v dotazníku Komise požadovaly 
upravit většinu pravidel týkajících se fungo-
vání a řízení ve stanovách společnosti. Větší 
míra flexibility byla pro podniky akceptova-
telná spíše u SPE o jednom vlastníkovi než 
u tzv. plných SPE. V takovém případě by dle 
jejich názoru měly stanovy obsahovat otázky 
týkající se struktury společnosti (navýšení/sní-

respondenti požadovali, aby byl v příloze 
nařízení uveden vzorový příklad stanov

tři čtvrtiny podnikatelů 
by uvítaly možnost 
zapsat provozovnu 
v jiném členském státě 
než mají sídlo

Z bruselu

mezinárodní  
podnikání bude 
levnější a snazší

žení kapitálu, splácení a upisování, jmenování 
ředitelů, jejich práva a povinnosti, hlasování, 
složení představenstva). 
Přesto respondenti podporující jednoduchou 
SPE požadovali, aby byl v příloze nařízení 
uveden vzorový příklad stanov. Statut SPE 
by v každém případě měl upravovat způsob 
jejího založení, vzniku, zániku, název firmy, 
minoritní podíly, fúzování, výši základního 
jmění, podíly, rozdělení zisku, řešení sporů, 
závazků za rizika apod. 

spe pro všechny
Klíčovým aspektem SPE je způsob jejího 
vzniku a založení. Jednoznačná shoda 
panuje nad vznikem, spojením, rozdělením 
a oddělením již existujícího podniku. Otevře-
na by měla být všem, tedy nejen těm, kteří 
již realizují přeshraniční operace, ale i těm, 
kteří se do přeshraničního podnikání pustí 
později. 

Tři čtvrtiny podnikatelů by uvítaly možnost 
zapsat provozovnu v jiném členském státě 
než mají sídlo. Nicméně z praktického hle-
diska souhlasí (stejně jako Komise) s tím, že 
by SPE měla být zapsána v místě sídla. Pod-
nikatel by však měl mít možnost v případě 
potřeby přesunout sídlo do jiného členského 
státu. Přehled všech takto zapsaných firem 
by bylo zajisté vhodné spravovat pomocí 
elektronického rejstříku pro celou EU, který 
by firmám urychlil administrativu spojenou 
s jejich vznikem a správou dat.

méně než 10 000 euro
Se zakládáním podniku souvisí i jeho základ-
ní jmění. Základní jmění Evropské společ-
nosti činí 120 000 eur, Evropské družstevní 
společnosti 30 000 eur a nulovou částku 
pro EHZS. Evropský parlament doporučil 
Komisi částku ve výši 10 000 eur. Komise 
však pomýšlí na částku mnohem nižší, do-
konce ve výši jednoho symbolického eura, 
což by mohlo zapříčinit vstup na vnitřní trh 
neetickým podnikatelům. Výše základního 
jmění SPE musí být stanovena tak, aby byla 
přijatelná pro malé a střední firmy, zároveň 
musí činit podnikatele zodpovědnými. 
Tomu by odpovídala částka stanovená 
v rozmezí 8500 – 15 000 eur. Značná 
finanční náročnost Evropské společnosti, 
její složitá struktura a silná vazba na ná-
rodní legislativu, stejně jako u dvou výše 
uvedených forem, poukazuje na potřebu 
právní formy „ušité na míru“ pro MSP. Úkol 

Komise je tentokrát mnohem těžší, neboť 
pro malé a středně velké firmy bývá typický 
úzký vztah mezi územím sídla firmy a státní 
příslušnosti jejích vlastníků na rozdíl od kapi-
tálových společností. 
Nicméně právní forma není jedinou překáž-
kou přeshraničních operací. Bariéry obchodu 
přetrvávají i v daňové, sociální a obchodní 
oblasti, ochraně práv duševního a průmyslo-
vého vlastnictví, ale i v rozdílných kulturních 
a jazykových podmínkách. Práva zaměstnan-
ců SPE na zapojení do záležitostí a rozhodo-
vání společnosti a daňové otázky předmětem 
této úpravy nebudou. Firmy samy uvedly, že 
absence fiskální problematiky je od využívání 
SPE neodradí. 

Alena Vlačihová,

CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace v Bruselu

Přes 70 % z 500 dotázaných podnikatelů 
považuje za hlavní překážky přeshraničního 
obchodu rozdílná národní pravidla 
v oblasti obchodního práva, zaměstnávání 
pracovníků a ochrany práv průmyslového 
a duševního vlastnictví. Polovina z nich 
pak ročně stráví 50 – 99 hodin vyřizováním 
administrativy spojené s rozdílnými právními 
formami a více než tři čtvrtiny podnikatelů 
by uvítaly jednotný legislativní rámec pro 
právní formu podnikání. Naprostá většina 
dotázaných podnikatelů spatřuje přidanou 
hodnotu SPE především v její jednotné 
úpravě napříč EU bez odkazů na národní 
legislativu a ve flexibilitě pro její založení, 
vznik a strukturu řízení. Od SPE podnikatelé 
očekávají snadnější a levnější přeshraniční 
obchodování, jednodušší zakládání 
poboček, joint ventures a holdingů 
v zahraničí, ale též efektivní marketingový 
nástroj zvyšující důvěru partnerů, 
dodavatelů a klientů nejen z EU, ale i celého 
světa. Takto se k SPE vyjádřili podnikatelé 
v rámci konzultace provedené Evropskou 
komisí v loňském roce na základě 
doporučení Evropského parlamentu 
ohledně potřebnosti a přínosu statutu 
Evropské soukromé společnosti. Komise 
během pár měsíců obdržela prostřednictvím 
on-line dotazníku 75 odpovědí z 11 zemí 
EU (z dílny podnikatelských reprezentací, 
MSP, korporací a holdingů) a dalších 500 
příspěvků získala přímo od podnikatelů, 
kteří se zúčastnili Evropského 
podnikatelského testovacího panelu. Druhá 
konzultace v pořadí tak obohatila Komisí 
rozepsaný návrh a navázala na výsledky 
šetření z jara 2006, hodnotící budoucí 
priority Komise v oblasti obchodního práva, 
a na studii proveditelnosti zveřejněnou 
Komisí v prosinci 2005.      av

HLAVNí PřEKáŽKY

použíVat jednotnou práVní 
Formu podnikání po Celé 
eu bude brZy moCi každá 
malá a středně Velká 
česká Firma. obChodoVat 
se Zahraničními partnery, 
poskytoVat služby 
a dodáVat Zboží do jiného 
členského státu eu by 
mělo být jednodušší, 
marketingoVě přitažliVější 
a leVnější (Co do Výdajů 
na práVní, notářské 
a poradenské služby) 
s pomoCí jednotné práVní 
Formy naZVané eVropská 
soukromá společnost (spe). 

Výše základního jmění 
spe musí být stanove-
na tak, aby byla přija-
telná pro malé a střední 
firmy a vyzývala podni-
katele k zodpovědnosti
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Co je Csr 
V posledních letech se stále častěji setkáváme 
s konceptem společenské odpovědnosti firem 
(CSR – z anglického termínu Corporate Social 
Responsibility). 
Evropská komise CSR definuje jako koncept, kdy 
firmy při provádění svých operací souvisejících 
s podnikáním a kontaktech se zainteresova-
nými subjekty dobrovolně respektují sociální 
a ekologické zájmy. Instituce Business Leaders 
Forum (www.blf.cz), která se problematikou 
odpovědného podnikání dlouhodobě zabývá 
i v naší republice, CSR definuje jako dobrovolný 
závazek firem chovat se v rámci svého fungování 
odpovědně k prostředí i ke společnosti, ve které 
podnikají. Podobných termínů a definic existuje 
vzhledem k nepříliš sjednocené terminologii více, 
ovšem povětšinou shrnují obdobné principy 
odpovědného podnikání. Podnikatelské subjekty, 
jedno zda velké či malé firmy nebo jednotlivci, 
které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují 
vysoké etické standardy: snaží se minimalizovat 

negativní dopady na životní prostředí, pěstují 
dobré vztahy se svými zaměstnanci, podporují 
region, ve kterém působí apod. Takové firmy 
jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit 
podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se 
od konkurence, stávají se žádaným partnerem 

podobně smýšlejících firem a organizací a atrak-
tivním zaměstnavatelem. 
Klíčová je transparentní a vzájemně prospěšná 
interakce se všemi zainteresovanými „stakehol-

ders“ firmy. Vedle zákazníků a dodavatelů jimi 
jsou též zaměstnanci, veřejná správa, neziskový 
sektor i další subjekty a společenství, které podni-
katelský subjekt obklopují. Důležitá je spolupráce 
soukromého a veřejného sektoru. Společensky 
odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné 
a charakteristické tím, že jdou nad rámec povin-
ností daných zákonem. 
Takto pojaté odpovědné podnikání je integrální 
součástí moderního strategického managemen-
tu – je tedy strategií, nikoliv projektem. Správné 
pochopení a aplikace principů CSR přispívá 
k rozvoji dobrého jména a posilování dlouhodobé 
konkurenceschopnosti firmy. Obvykle se hovoří 
o ekonomickém, sociálním a environmentálním 
pilíři CSR (tzv. 3P = Profit & People, Planet). 

Celosvětový fenomén
Fenomén CSR se v posledních letech celosvěto-
vě velmi dynamicky rozvíjí, což s sebou přirozeně 
nese celou řadu úskalí a otázek, na které je třeba 
hledat odpovědi. Na straně jedné se v praxi 

společenská 
odpovědnost 
firem

téma měsíCe
téma měsíCe

Csr je dobrovolný zá-
vazek firem chovat se 
v rámci svého fungo-
vání odpovědně k pro-
středí i  ke společnosti, 
v níž podnikají

setkáváme s čistě marketingovým vytěžováním 
popularity konceptu, na straně druhé pak sílí 
tlaky, například ze strany některých odborových 
svazů, po nějaké formě jeho přímé regulace 
a vynutitelnosti, což ovšem zcela popírá zásadu 
dobrovolnosti, na které CSR od počátku staví. 
Děje se tak vedle ideologických rozepří zejména 
v souvislosti s nekalými praktikami některých 
firem, které se v zájmu svého úspěchu v tvrdém 
konkurenčním prostředí snižují k nedodržování 
či obcházení předpisů, upravujících požadavky 
na pracovní podmínky, či porušování předpisů 
ochrany životního prostředí apod. Zde je ovšem 
opět nutno zdůraznit klíčový význam dobrovol-
nosti konceptu CSR a jasně jej odlišit od zákony 
předepsaných povinností a standardů. 
Naproti tomu probíhá diskuze o tom, zda je 
potřebná určitá standardizace v teoretické (vy-
mezení) i praktické (reporting a certifikace) rovině. 
V současnosti patří k nejznámějším standard SA 
8000, který by měl poskytnout rámec požadavků 
z oblasti CSR. Implementací standardu SA 8000 

a jeho následnou certifikací firma dokazuje svým 
zákazníkům a dalším zainteresovaným stra-
nám, že zavedla přístupy k ochraně práv svých 
pracovníků, zajistila dodržování etických zásad 
podnikání apod. Závažnost problematiky CSR 
dovedla řídicí struktury ISO k přípravě samo-
statné mezinárodní normy ISO 26 000. Pově-
řená pracovní skupina počítá s vydáním normy 
do roku 2010. Vedle těchto norem existují i další 
iniciativy zabývající se sjednocováním reportingu 
a certifikace.

dobré důVody pro odpoVědné  
podnikání
Dodržování zásad CSR v praxi nemá v žádném 
případě snižovat ekonomickou úspěšnost firmy. 
Právě naopak, zajištění ekonomické úspěšnosti 
podnikání při současném respektování sociál-
ních a ekologických zájmů při provádění operací 
souvisejících s podnikáním může být značnou 
konkurenční výhodou. 
Firmy preferují spolehlivého dodavatele s dobrou 

reputací, který jim bude schopen zajistit kvalitní 
výrobky a služby, a obdobně i dodavatelé budou 
ochotně prodávat podnikateli, který se k nim 
bude vracet a bude jim včas platit. Širší veřejnost 
ocení jistotu, že příslušný podnik funguje sociálně 
a ekologicky zodpovědným způsobem. Také 
zaměstnanci chtějí v dnešní době pracovat pro 
společnost, na kterou mohou být hrdí a o níž 
vědí, že dokáže jejich práci ocenit. Kupříkladu 
právě v České republice je tento aspekt aktuálně 
více než zřejmý.
Podmínkou realizace přidané hodnoty konceptu 
CSR je samozřejmě správné zapracování výše 
zmíněných principů do celkové strategie firmy 
i jejich vhodná propagace. Prostředky inves-
tované do rozvoje CSR pak nelze vnímat jako 
neefektivně vynaložené náklady navíc. V praxi se 
o tom přesvědčuje stále více podnikatelských 
subjektů.

hnací motor konkurenceschopnosti
Zastánci a propagátoři společenské odpověd-
nosti firem vidí v CSR moderní formu strate-
gického managementu firmy a hnací motor 
konkurenceschopnosti. Jedním z jejich základ-
ních argumentů je rozvoj a naplnění potenciálu 
zaměstnanců ve firmách, kde převládá důvěra, 
soudržnost a otevřené, transparentní prostředí. 
Často nadužívaný či zneužívaný pojem CSR 
ovšem přirozeně vyvolává též řadu negativních 
či přinejmenším skeptických reakcí. Mnozí jej 
vnímají jen jako umělou, idealistickou a příliš 
akademickou vizi, která pouze nazývá staré věci 
novými jmény. Jiní v něm vidí skrytou snahu 
o potlačení liberálních tržních principů. Často se 
CSR zaměňuje s prostým donátorstvím. Tak či 
onak, je zřejmé, že i v případě CSR je zásadní 
prioritou jasné vymezení pojmů a jejich správná 
interpretace.
Odpovědné podnikání, stavící na etickém jednání 
a dodržování zákonů, je v současnosti řadou 
odborníků i politiků považováno za podstatnou 
součást konceptu udržitelného rozvoje a global 
governance pro 21. století. Ti jsou přesvědče-
ni, že odpovědné podnikání je vhodnou reakcí 
na řadu výzev, které před společnost i jednotlivce 
staví fungování tržního hospodářství v součas-
ném globalizovaném světě. Mezinárodní organi-
zace, včetně EU, jej výrazně podporují a zasazují 
se o jeho propagaci a uvádění do praxe.

Csr a eVropská unie
Evropská komise vnímá CSR jako významnou 
inovativní součást reformní lisabonské agendy 
pro udržitelný růst a zaměstnanost. CSR je plně 
v souladu s politikou „flexicurity“ či kupříkladu 
s problematikou obrany spotřebitele. Podnika-
telský sektor je pro Komisi klíčovým partnerem, 
od kterého se očekává, že se dobrovolně přihlásí 
ke svému dílu celospolečenské odpovědnosti. 
Na úrovni EU působí od roku 2004 tzv. evropské 
multipartnerské fórum o CSR. Jedno z jasných 
doporučení vzešlých z fóra zní, aby veřejné 

ZodpoVědné podnikání – to není niC objeVného, niC noVého! 
Většina podniků, obZVlášť těCh menšíCh, byla odjakžiVa 
propojena se sVým okolím a usiloVala o příVětiVé ChoVání. 
mnoZí podnikatelé instinktiVně Vytušili, že když budou 
mimo jiné sloužit ZákaZníkům, starat se o morálku sVýCh 
praCoVníků, pěstoVat dobré VZtahy s dodaVateli, pečoVat 
o sousedské VZtahy a Chránit žiVotní prostředí, přinese 
jim to i obChodní Výhody. 
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orgány ve spolupráci s dalšími aktéry usilovaly 
o zvýšení informovanosti o CSR a věnovaly 
zvláštní pozornost tomu, co CSR znamená pro 
malé a střední podniky (MSP), neboť způsob, 
jakým malé a středně velké společnosti CSR 
aplikují, a výhody, které jim CSR přináší, se někdy 
značně liší od zkušeností velkých firem, které 
dnes zcela běžně publikují vedle své výroční 
zprávy o hospodářských výsledcích též zprávu 
o aplikaci principů CSR a jejich přínosech pro 
každodenní chod firmy. 

aktivní hk čr
V souladu s tímto cílem Evropské komise se 
Hospodářská komora České republiky v uplynu-
lých dvou letech zapojila do dvou projektů CSR. 
Aktuálně se dokončuje projekt CSR ve spolu-
práci s UEAPME v rámci výzvy DG Enterprise 
Mainstreaming CSR for SME. Pracovní definice 
pro tuto kampaň v Evropské komisi zní: „Pojetí, 
v němž společnosti na bázi dobrovolnosti integrují 
sociální a ekologické zájmy do svých obchodních 
operací a do svých interakcí s partnery.“
Také Etický kodex člena HK ČR (viz str. 67) je 
plně v souladu s konceptem CSR. 
Odborné semináře, organizované v rámci pro-
jektu, vysvětlují problematiku CSR a její aplikace 
ve společenské a podnikové struktuře, zabývají 
se aplikacemi mezi podnikateli a praktickými pří-
klady. Projekt je součástí kampaně, která zapadá 
do širšího cíle politiky Evropské unie zaměřeného 
na propagaci ekonomické konkurenceschopnosti 
při současné ochraně a zlepšování kvality našeho 

života a práce; financuje ho Evropská komise.
Problematikou CSR se na úrovni Evropské ko-
mise zabývá především Generální ředitelství pro 
podnikání a průmysl, které se důrazně zasazuje 
o zachování dobrovolnosti konceptu a všemož-
ně podporuje dialog zainteresovaných subjektů 
na národní i evropské úrovni.

praktiCký přístup  
k odpoVědnému podnikání
Zodpovědné podnikání v praxi zahrnuje opatření 
k integraci sociálních a ekologických problémů 
do obchodních operací. Pokud se těmito záleži-
tostmi zabývá podnikatelský subjekt poprvé, je 
vhodnější začít v menším měřítku a zaměřit se 
na dosažitelné cíle, které pro něj mají bezpro-
střední význam. S postupy směřujícími k pro-
sazení vlastního odpovědného chování je třeba 
soustavně seznamovat veřejnost.
Kromě obchodních vztahů je třeba rozvíjet i dobré 
sousedské vztahy, vztahy s různými skupinami 
v obci a veřejnými orgány. Menším společnos-
tem zpravidla není pěstování těchto vztahů cizí, 

protože jejich podnikání je nedílnou a viditelnou 
součástí života regionu, v němž působí a jehož 
občanům slouží. 

otevírání dveří...
Projevem společenské odpovědnosti firmy je 
nepochybně též přijímání a realizace opatření 
na ochranu životního prostředí. Efektivní využívání 
energie, prevence znečišťování, minimalizace 
odpadu a recyklace mohou přinést úsporu 
nákladů, a tak přispět k ziskovosti podniku. Ta-
ková opatření mohou navíc přispět i ke zlepšení 
vztahů s obcí, vládními orgány a s nejrůznějšími 
institucemi či spolky. Mohou rovněž otevírat dveře 
k novým obchodním příležitostem u zákazníků, 
kteří hledají „zelené“ dodavatele. 

nejdříve priority
Není nutné, aby se firma zabývala všemi zmíně-
nými záležitostmi najednou. Lepších výsledků 
pravděpodobně dosáhne, pokud si stanoví 
jasné priority a soustředí své úsilí na nejdůležitější 
cíle svého podniku. Postupně je pak možno, 
a to i s přihlédnutím k efektům již vyzkoušených 
opatření, přidávat opatření nová. Může být účelné 
spolupracovat s jinými podnikatelskými subjekty 
a organizacemi při propagaci zodpovědných 
obchodních přístupů. Podnikatelský subjekt se 
například může stát součástí širšího schématu 
iniciovaného vládními nebo místními orgány, nebo 
může vstoupit do asociace, která podporuje 
zájem firem o zodpovědné chování a současně 
zodpovědné chování firem propaguje. Účinné 

může být zejména spojení úsilí podnikatele s úsi-
lím jiných podnikatelských subjektů, například 
dodavatelů. Výše uvedené vztahy a postupy 
zřejmě nebudou vyžadovat větší náklady, v řadě 
případů nemusí podnikatelský subjekt finančně 
zatížit vůbec. Návratnost případně vzniklých 
nákladů může podnikatelskému subjektu zajistit 
pečlivé zaměření a řízení reklamní kampaně. Rea-
lizace opatření sama o sobě může vést k příno-
sům v podobě účinné reklamy, zvýšené morálky 
zaměstnanců, zlepšené reputace společnosti 
a přístupu k novým trhům. 

Zbytečná skromnost
Mnoho menších společností o svých aktivi-
tách zodpovědného podnikání nic nesděluje. 
Některé MSP nechtějí, aby si ostatní mysleli, že 
se „předvádějí“, nebo že používají levné účelové 
marketingové triky. Některé firmy si myslí, že ko-
munikace týkající se společenské odpovědnosti 
firmy je vyhrazena velkým korporacím. A pro jiné 
je zodpovědné podnikání tak přirozené, že by je 
ani nenapadlo o něm hovořit.
Podceňování nebo dokonce přehlížení pre-
zentace firmy, pokud jde o její přístup k zod-
povědnému podnikání, je krajně nevhodné jak 
z hlediska absence informovanosti veřejnosti, 
včetně informovanosti o hodnotách uznávaných 
podnikatelským subjektem a tím i zajímavých 
a užitečných informací o výrobcích či službách, 
které firma uvádí na trh, tak i z hlediska ovliv-
ňování chování ostatních podnikatelů dobrým 
příkladem, hodným následování. Existují závažné 

a věrohodné poznatky, které dokládají, že zatím-
co velké společnosti dokáží lépe komunikovat 
o svém zodpovědném podnikání a prezentovat je 
širší veřejnosti i obchodním partnerům, malé pod-
niky se v tomto směru angažují nedostatečně, 
přestože jejich zodpovědné chování má na život 
v regionu a v konkrétní obci podstatně větší vliv. 
Je nanejvýš žádoucí, aby malé firmy zhodnotily 
svůj dosavadní přístup k prezentaci své angažo-
vanosti ve směru zodpovědného chování a pod-
nikání a přistoupily k ní aktivněji. Aktivnější přístup 
v této oblasti může přispět nejen k potenciálním 
obchodním výhodám firmy, ale může i povzbudit 
širší angažovanost dalších subjektů i občanské 
veřejnosti, pokud jde o chápání významu zod-
povědného podnikání. Každá firma a její chování 
na trhu je předmětem zájmu širokého okruhu 
osob, institucí, úřadů, občanských sdružení, 
spolků atd. Jedná se především o konkurenty, 
zaměstnance, zákazníky, spotřebitele, obchodní 
partnery, dodavatele, sousedy a investory. Této 
skupiny subjektů se podnikání konkrétní firmy 
nejvíce dotýká a firma a její výrobky nebo služby 
jsou předmětem jejich zájmu v každém případě. 
Prosadí-li se firma, a to i prostřednictvím úspěšné 
komunikace, jako zodpovědný podnikatel, stává 
se předmětem zájmu tisku, spotřebitelských 
asociací, odborů, veřejných orgánů, obecních 
organizací a institucí a často i zainteresovaných 
neziskových organizací. Pro vyvolání zájmu této 
skupiny subjektů a institucí je tedy podstatné 
intenzivní povědomí o firmě, jejích hodnotách 
a aktivitách.                          Martin Moravec

•  Webové stránky Evropské komise 
(Generální ředitelství pro podnikání 
a průmysl) věnované problematice CSR  
– ec.europa.eu/enterprise/csr

•  CSR Europe – www.csreurope.org
•  Business Europe – www.businesseurope.eu
•  Global Reporting Initiative (GRI)  

– www.globalreporting.org 
•  International Business Leaders Forum (IBLF) 

– www.iblf.org
•  Webové stránky Business Leaders 

Forum (BLF) věnované problematice CSR 
v českém jazyce – www.csr-online.cz

•  Webové stránky SOF v českém jazyce  
– www.sof.cz 

• Fórum dárců – www.donorsforum.cz
•  Webové stránky Hospodářské komory 

České republiky – www.komora.cz

DOPORUČENé ELEKTRONICKé  
ZDROJE INFORMACí

téma měsíCe
téma měsíCe

společensky 
odpovědné aktivity 
firem jsou dobrovolné 
a jdou nad rámec 
povinností stanovených 
zákonem

stále více firem si začíná uvědomovat, že 
zisk se nerodí ve vzduchoprázdnu a že 
svojí činností výrazně ovlivňují svoje oko-
lí. stejně tak i společnost telefónica o2 
Czech republic, jeden z vedoucích po-
skytovatelů plně konvergovaných služeb 
na světě, si je vědoma toho, že její okolí 
je více, než jen prostředí komunikačních 
kanálů a sítí. 

V dokumentu Politika integrovaného systému 
řízení se společnost zavazuje k tomu, že aktivně 
přijímá, uplatňuje a rozvíjí koncept společenské 
odpovědnosti (CSR) a etiky podnikání. Cílem 
těchto aktivit je zvyšovat kvalitu života jednotliv-
ců, místních komunit i společnosti jako celku. 

bohaté zkušenosti
Jak vypadá koncept odpovědného přístupu 
v pojetí veliké mezinárodní společnosti – Telefó-
nica O2 Czech Republic? V oblasti společen-
ské odpovědnosti se tato firma opírá o bohaté 
zkušenosti z minulosti. Aktivitám, které se 

dnes řadí mezi CSR se věnoval dřívější Český 
Telecom i Eurotel. Díky začlenění do nadná-
rodní struktury se podařilo roztříštěné aktivity 
koordinovat a pojmout CSR jako ucelený 
koncept, který zapadá do obchodní strategie 
firmy a rozvíjí dobré vztahy s okolím. Odpověd-
ný přístup je nedílnou součástí firemní kultury 
Telefónica O2, pomáhá firmě věnovat pozor-
nost oblastem, ve kterých její činnost může být 
přínosná. Vedle vlastního podnikání a řešení 
otázky „kolik“ pomáhá společnosti zamýšlet se 
také na tím „jak“. Klíčové je, aby byl odpovědný 
přístup součástí firemní strategie a procesů, 
součástí všeho, co firma dělá. Společenská 
odpovědnost se tedy týká všech zaměstnanců, 
každý se podílí na tom, aby jeho firma byla 
společensky odpovědnou. 

jeden příklad za všechny
V dubnu se Telefónica O2 jako jedna z prvních 
komerčních společností rozhodla podpořit své 
zaměstnance v bezpříspěvkovém darování 
krve. Spustila projekt „Daruj krev s O2“, který 

bude realizován postupně po celé ČR. Pilotní 
akce se uskutečnila v Praze, v centrále firmy, 
za pomoci mobilní odběrové jednotky transfúz-
ního oddělení ÚVN Praha. Více než 70 zaměst-
nanců zde zdarma darovalo přes 27 litrů krve. 
Společnost poskytla svým zaměstnancům 
kompletní servis, včetně sjednání termínu, po-
drobných informací o dárcovství krve, tak, aby 
jim realizaci jejich odhodlání darovat krev co 
nejvíce usnadnila. Zaměstnanci obdrželi vita-
míny pro posílení krvetvorby, odznak s kapkou 
krve a speciální O2 masážní míček. Nechybělo 
samozřejmě občerstvení, které je po odběru 
krve nezbytné. 
Více se o aktivitách v oblasti společenské 
odpovědnosti Telefónica O2 Czech Republic 
dočtete na webových stránkách pod sekcí 
O nás – Náš odpovědný přístup. Zde také 
najdete Zprávy o společenské odpovědnosti 
a aktuální projekty.

Mgr. Veronika řečníková,

supervizor pro společenskou odpovědnost

Telefónica O2 Czech Republic 

„Nechovat se odpovědně si dnes může 
dovolit pouze firma, která nedohlédne dál než 
k branám svého sídla a k zisku příštího roku. 
Zodpovědný přístup vychází z našeho přesvěd-
čení. Těší nás chovat se slušně k zákazníkům, 
zaměstnancům, dodavatelům a dalším lidem, 
na jejichž životy má naše podnikání vliv. Pro mě 
samotného je velmi důležité vědomí, že tržních 
výsledků jsme nedosáhli na úkor našeho okolí.“

Salvador Anglada, 

generální ředitel společnosti 

Telefónica O2 Czech Republic 

Téměř 65 % českých zákazníků si raději koupí 
výrobek, který je spojen s dobrou věcí, 35 % 
zákazníků by reklamu, ve které by firma upozor-
nila na veřejně prospěšný projekt, vnímalo velmi 
pozitivně. 25 % českých zákazníků připouští, že 
by touto reklamou bylo ovlivněno při koupi. 

Zdroj: Fórum dárců (Median 2006) 

DíVAT SE I ZA BRáNY FIRMY

DOBRé VěCI OVLIVňUJí

jak to Vypadá 
u nás V praXi

•  Etické zásady podnikání – vydané 08/07
•  Přijetí politiky Marketing to children
•  VESO - Výbor pro etickou a společen-

skou odpovědnost
•  Ochrana osobních dat
•  Soutěžní právo

•  Dohoda mobilních operátorů – European Framework for 
Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children

•  Projekt Saferinternet: Central and Eastern European Safer 
Internet Conference

•  Informování zákazníků, osvěta (webové stránky, rady a uži-
tečné tipy zaměřené na používání moderních technologií)

•  Podpora Sdružení Linka bezpečí: Help Line  
a www.internethelpline.cz

•  Služby pro zdravotně znevýhodněné osoby (speciální 
koncová zařízení)

•  Slevy na služby pro zdravotně znevýhodněné 
osoby

•  Fair Trade výrobky - zařazení mezi naše 
dodavatele, podpora a využívání

•  Využití technologií 
na pomoc potřeb-
ným

•  Recyklace starých 
mobilních telefonů

•  Nadace O2

•  Zapojení zaměstnanců 
v rámci dobrovol-
nických programů 
(dobrovolníci v nemocni-
cích, pomoc NNO v rámci 
teambuildingů)

•  Projekt „Daruj krev s O2“
•  Ochrana životního prostředí a minimalizace 

dopadů na fungování naší společnosti 
•  Péče o životní prostředí a trvalá udržitelnost
•  Vysílače v rozhledny – 21 vysílačů po celé 

ČR
•  Projekt Nechte svůj starý mobil pomáhat
•  Zelená firma - zapojení do ekologického 

projektu REMA
•  Úspora energie, paliv a pohonných hmot 

•  Péče o zaměstnance
•  Soutěže, ocenění (např. O2 Spirit)
•  Péče o zdraví zaměstnanců (Dny 

zdraví, kampaně proti kouření)
•  Soutěže, informovanost a zapo-

jení (průzkum Reflect O2)
•  Slevy na produkty a služby 

(mobilní i pevné)
•  Výběrové benefity, tzv. kafeterie 

(penzijní pojištění, kapitálové 
životní pojištění apod.)

•  Další benefity (stravování, dovo-
lená, sick days, slevy u partnerů, 
dárky apod.)

•  Osobní, profesionální a odborný 
rozvoj (školení, virtuální univerzita, 
profesní rozvojové tréninky, jazy-
ková výuka apod.)

governance marketplace

workplace

environment

Community

DáVáME BUSINESSU JINý ROZMěR
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ŽIVNOSTNíCI PODLE NáRODNOSTI

POČTY ZAHRANIČNíCH FIREM, 
PůSOBíCíCH V ČR

CiZinCi V čr
CiZinCi V čr

Aby české hospodářství neohrozil kolaps spojený 
se stárnutím populace, musí dostávat každý rok 
injekce v podobě lidských zdrojů ze zahraničí. 
Podle čerstvé studie Univerzity Karlovy vypraco-
vané pro stát to může být až čtyřicet tisíc cizinců 
ročně. Lidé ze zahraničí k nám naštěstí přicházejí, 
a to i ti vzdělaní a perspektivní. „Pro přilákání 
cizinců toho děláme víc než některé nejvyspělejší 
evropské země,“ říká Dušan Drbohlav, vedoucí 
Katedry sociální demografie na Přírodovědecké 
fakultě UK, který se na výzkumu podílel. Podle 
analýzy u nás cizinci snadno nacházejí práci 
(současné odhady hovoří o sto dvaceti tisících 
volných pracovních míst) i místo ke kvalitnímu 
životu. A co dobré místo pro byznys?

Za lepším podnikatelským prostředím
Firma Sergeje Sinitsyna z Ruska je jednou z bez-
mála tří tisíc společností, které si v roce 2004 
v České republice zaregistrovali cizinci. Nápad 
měl podnikatel ještě v Rusku: vyrábět speciální 
hračky, které rozvíjejí intelekt předškolních dětí. 

V roce 1998, dva roky po zahájení výroby, v Rus-
ku přišla finanční krize. „Nepřežilo ji mnoho firem,“ 
říká podnikatel, který sám hračky navrhuje. „My 
ano, ale podnikatelské prostředí nám vyhovovalo 
stále méně. Někteří konkurenti si našli cestičky, 
jak neplatit daně. Já je platil, a nemohl jsem jim 

tak stačit…“ Dalším důvodem pro přestěhování 
firmy do Česka byly však logistické problémy. 
„Materiál na výrobu hraček jsme vždy dováželi. 
U nás jej nikdo nedodával.“ Speciální pěnový 

polyetylen, který splňuje přísné hygienické normy, 
vyrábí středočeská firma. Po veletrhu hraček 
v roce 2002 v Praze se S. Sinitsyn rozhodl 
přestěhovat do Čech. V dalším roce už zde sám 
vystavoval. „Nebyl to příliš úspěšný veletrh, ale jak 
říkáme, i negativní výsledek je dobrý.“ Podnikatel 
si zmapoval trh a se společníkem nakonec v Pra-
ze založil firmu Malý génius. Plně se již na český 
trh soustředil: silná koruna a naopak klesající rubl 
zmařily plány na vývoz do Ruska. Dnes má firma 
Sergeje Sinitsyna dobré jméno a funguje úspěš-
ně. Příběh s dobrým koncem. Cesta do českého 
byznysu však byla trnitá a dlouhá…

V bludném kruhu úřadů
Než se podařilo novou společnost zaregistrovat, 
trvalo celý rok. „A to i s pomocí specializované 
firmy, která nám pomáhala s administrativou,“ 
vysvětluje ruský podnikatel. Problémem bylo 
získat povolení k dlouhodobému pobytu. Tady 
se S. Sinitsyn dostal do bludného kruhu mezi 
živnostenským úřadem a cizineckou policií. 

Cizinci u nás snadno 
nacházejí práci (odhady 
hovoří o 120 000 
volných pracovních 
míst) i místo 
ke kvalitnímu životu

Živnostenské oprávnění mohl získat až po před-
ložení víza za účelem podnikání. Cizinecká policie 
však vízum odmítla vydat do doby, než cizinec 
doložil účel pobytu předložením živnostenského 
oprávnění. Podnikatel tak musel – jako stovky 
dalších cizinců – improvizovat. Požádal o vydání 
koncesní listiny, splnil všechny podmínky včetně 
předložení výpisů z rejstříku trestů v ČR i z mateř-
ské země, vízum však logicky předložit nemohl. 
Teprve výzva živnostenského úřadu k doložení 
víza za účelem podnikání posloužila cizinecké po-
licii jako doklad potvrzující účel pobytu na území 
ČR a následovalo vydání víza. S ním pak teprve 
mohl Rus vyrazit pro povolení k podnikání… 
Těžko srozumitelné? Což teprve pro cizince! 
Nedostatečná jazyková výbava odpovědných 
úředníků je přitom dalším problémem. Potíže 
vydáním víza však neskončily. „Na úřadu práce 
mi řekli: Jste cizinec a i když pracujete ve vlastní 
firmě, musíte mít pracovní povolení,“ pokračuje 
S. Sinitsyn. „Každý říkal něco jiného. Na cizinecké 
policii jsem se dověděl, že to není pravda.“ Pokud 
ovšem ve společnosti figurujete jako ředitel. „Ale 
v té době jsem ještě neměl povolený dlouhodobý 
pobyt a ve své firmě jsem tak nemohl být ředite-
lem. Musel jsem dát plnou moc jinému člověku.“ 
Dnes bylo toto absurdní nařízení odstraněno. 
Ale jeho pozůstatky platí dál a znepříjemňují 
život lidem na nižších stupních firemní hierarchie 
a společníkům. „Letos jsme šli na cizineckou po-
licii a tam se dověděli, že každý cizinec musí mít 
pracovní povolení – to platí i pro společníky firmy, 
kteří tráví více času v zahraničí ať v pobočce, 
nebo v centrále,“ pokračuje Sergej Sinitsyn. „Můj 
společník potom musel čekat na cizinecké policii 
od pěti hodin ráno do čtyř do odpoledne.“ To byl 
šok i pro podnikatele, který vyrůstal v SSSR… 
I tak je ale byznysmen optimistický. Naše pod-
nikatelské prostředí považuje za kvalitní a různé 
administrativní potíže podle něj stát kompenzuje 
různými benefity: „Na letošním veletrhu hraček 
v Norimberku ministerstvo průmyslu podpořilo 
všechny vystavovatele z Čech, a to, že jsem 
cizinec, nehrálo roli.“

Cizinec? Zapomeň na úvěr…
V úvodu Informačního materiálu pro zahraniční 
fyzické osoby podnikající podle Živnosten-
ského zákona na území ČR se píše: „Právo 

každého podnikat stejně jako právo
vlastnit majetek je zakotveno v článku 26 
Listiny základních práv a svobod. Podmínky 
a omezení pro výkon určitých činností přitom 
může stanovit pouze zákon.“ Dodržovat prin-
cip rovných příležitostí i pro cizince se odpo-
vědné orgány snaží. „Poskytujeme standardní 
servis v oblasti živnostenského podnikání pro 
všechny. Jedním z příkladů může být novela 
živnostenského zákona, která vstup do podni-
kání výrazně zjednodušuje,“ říká Matyáš Vitík, 
mluvčí Mimisterstva průmyslu a obchodu ČR. 
„Pro vstup do podnikání je nutný Jednotný 
registrační formulář, který MPO zjednodušilo 
z jednadvaceti stran na dvě. Dále bych zmínil 
Informační materiál pro cizince, kteří chtějí 
podnikat v ČR. Všechny tyto aktivity přispívají 
k lepší integraci cizinců-živnostníků u nás.“
Přesto české podnikatelské prostředí dosud 
kazí některé projevy diskriminace. Stejný metr 
zdaleka neplatí (především v oblasti víz a pra-
covního povolení) pro občany Schengenského 
prostoru a pro občany tzv. třetích zemí. Přitom 
z „neschengenských“ států k nám proudí 
nejvíce lidí, a tedy i podnikatelů. V některých 
případech jsou cizinci diskriminováni stejně, 
„schengen – neschengen“. Například nespra-
vedlivou politikou v poskytování finančních 
služeb několika bank. Cizinci si v poslední 
době stěžují na to, že jim některé finanční 
ústavy neumožňují využívat všechny služby, 
které jsou u ostatních bank běžné. Podle 
Sdružení obrany spotřebitelů některé banky 
neumožňují cizincům zřídit běžný účet, nebo 
jim upírají možnost čerpání půjčky. Podmínka 
trvalého či dlouhodobého pobytu pro otevření 
běžného účtu diskriminuje ty spotřebitele, 
kteří chtějí v ČR legálně pobývat, případně 
i pracovat a podnikat. A to jsou převážně 
občané jiné národnosti. Podle Sdružení obrany 
spotřebitelů je vyloučení skupiny spotřebitelů 
– cizinců bezdůvodné a nepřiměřené. Nikde 
v EU podobné znevýhodnění nenajdeme. 
Účinným nástrojem proti podobným nešvarům 
může být antidiskriminační zákon. Ten ovšem 
V České republice – opět jako v jediné zemi 
EU – dosud chybí. A pořád nám nedovoluje 
říkat: ČR – země rovných příležitostí… 

Mikuláš Černý

do čr se loni 
přistěhoValo nejVíCe 
CiZinCů V historii – téměř 
84 tisíC. tolik jako 
Za poslední tři roky 
dohromady. imigranti 
pomáhají ZVrátit 
negatiVní demograFiCký 
VýVoj, jinými sloVy 
ZaChraňují naši Zemi 
„před Vymřením“. ale 
hlaVně pomáhají udržet 
ekonomiku V Chodu. 
Vítaní jsou kValiFikoVaní 
praCoVníCi a podnikaVí 
lidé. mají Však pro 
sVůj start optimální 
podmínky?

rovné příležitosti  
– spravedlivé  
i výhodné (ii.)

1. Vietnam 30446

2. Ukrajina 25842

3. Slovensko 12018

4. Polsko 1947

5. Německo 1864

6. Rusko 1751

7. Bulharsko 1322

8. Moldavsko 1168

9. Srbsko (a Černá Hora) 1087

10. Velká Británie 931

11. USA 741

12. Itálie 639

13. Rakousko 538

14. Bělorusko 483

15. Chorvatsko 464

16. Arménie 462

17. Bosna a Hercegovina 412

18. Rumunsko 335

19. Makedonie 333

20. Kazachstán 318

21. Čína 312

22. Francie 282

23. řecko 245

24. Nizozemsko 227

25. Alžírsko 206

  Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR r. 2007

2002 104 709

2003 108 960

2004 120 770

2005 130 961

2006 140 518

2007 154 251

k 31. 3. 2008 159 314

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Začátky podnikání Sergeje Sinitsyna z Ruska u nás 

byly svízelné, ale dnes se jeho firmě daří 
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podnikání s tradiCí
podnikání s tradiCí

České lázeňství nemá konkurenci. To není 
chvástání nebo reklamní trik. Nejlepším 
měřítkem kvality je hodnocení Evropského 
svazu evropských lázní: z dosud udělených 
osmadvaceti certifikátů EuropeSpa Med 
mířilo šestnáct do ČR. Druhé Německo ob-
drželo certifikáty tři. Přísní posuzovatelé při-
tom neměří pouze léčebné kvality vody. Pro 
udělení evropského certifikátu je nutné splnit 
450 kritérií. Lázeňská péče, personál, kvalita 
služeb, dokonce vybavení pokojů nebo 
hygienické podmínky v kuchyních… Přesto 
mají provozovatelé mnoha lázeňských pod-
niků co dohánět. Pro hosty neznalé poměrů 
je toto dodnes nepochopitelná realita: přije-
dou do lázeňského města zvučného jména, 
je odpoledne, všední den… Ale lázně jsou 
zavřeny („procedury jen do dvou, pane!“), 

není kde povečeřet („nejste pacient!“), místo 
vytoužené relaxace nezbývá, než nasednout 
do auta (v tom lepším případě...) a odjet… 

Na mnoha místech totiž dodnes převládá 
koncept klasických tří až čtyřtýdenních 
léčebných pobytů, kdy jsou hlavním příjmem 

podniku příspěvky zdravotních pojišťoven 
na základě tzv. indikačních seznamů. Do-
savadní systém financování pojišťoven však 
podle signálů vysílaných posledními dvěma 
ministry zdravotnictví může vzít za své. Mění 
se lázeňští hosté. Stále častěji slyšíme výraz 
klient než pacient. 

pojištěnec nebo samoplátce?
První malé zemětřesení spojené se změnami 
financování zdravotními pojišťovnami zažilo 
české lázeňství před pěti lety. Znamenalo 
propad v přílivu domácích hostů a pokles 
obratu. „Tento trend nadále pokračuje,“ 
říká Jiří Milský, generální ředitel a předseda 
představenstva společnosti Imperial Karlovy 
Vary, a. s., (patří jí mj. lázeňské domy Impe-
rial, Švýcarský dvůr i Sanssouci). „Zvláště 

neblahý dopad měly tzv. Rathovy vyhlášky 
ve funkčním období předposlední vlády. 
V současné době je však situace stabili-
zovaná.“ (Tzv. Rathovými vyhláškami jsou 
myšleny administrativní zásahy ministerstva 
zdravotnictví do způsobu úhrady zdravotní 
péče pojišťovnami. Zejména jde o vyhláš-
ku č. 619/2006 Sb., kterou se stanovily 
hodnoty bodu, výše úhrad a regulace péče 
hrazené ze zdravotního pojištění.)
 Jak se lázně s novou situací vyrovnávají? 
„Dříve žilo české lázeňství hlavně z pojistek. 
Dnes však roste počet samoplátců, a na ně 
se lázně stále více orientují,“ vysvětluje Iveta 
Jakoubková, vedoucí oddělení lázeňství 
České centrály cestovního ruchu – Czech-
Tourism. „Hosté začínají přijíždět již nejenom 
za účelem léčby, ale i za relaxací, za rekon-

dičními a regeneračními pobyty.“ 
Čeští a zahraniční samoplátci přinášejí svěží 
vítr do tuzemského lázeňství. Mají zájem 
o jiné produkty. „Je to boom nejen u nás, 
ale v celé Evropě. Lidé myslí více na svoje 
zdraví, ale už také na prevenci. Mění se 
i věková struktura klientely. Kromě generace 
,padesát plus‘ přijíždějí mladší lidé, rodiny 
s dětmi.“ Lázně se na nové trendy snaží 
reagovat. „Nabízejí programy pro mladé, pro 
ženy. Objevují se zcela nové produkty. Kryo-
terapie, antistresové pobyty pro manažery, 
pro ženy například anticelulitidní programy… 
Dále jsou to i exotické procedury, ajurvéda, 
japonské shiatsu masáže, thajské masáže, 
čokoládové, medové terapie,“ pokračuje 
Iveta Jakoubková. „Lázně zavádějí stále 
pestřejší nabídku, aby přilákaly klientelu. 

Snaží se hosty motivovat i cenou. V čes-
kých lázních si může vybrat kdokoliv, ať už 
je to člověk s omezenými prostředky nebo 
zájemce o top class služby. Existují low-
costové programy, zvýhodněné balíčky. Pro-
tože je největší nápor samoplátců zejména 
o víkendech, lázně motivují klienty cenou, 
aby jezdili přes týden.“ Podle manažerky 
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism 
víkendové pobyty narušují program klasic-
kým dlouhodobým pobytům. V lázních tak 
potichu probíhá boj staré a nové koncepce. 
„Na hosty lázní je dnes nahlíženo spíše už 
jako na klienty, za to, co si zaplatí, vyžadují 
perfektní služby, chtějí procedury i večer 
a nikoliv jako dříve, kdy se ve dvě zavřel 
balneoprovoz…“

dlouhodobý pobyt nebo krátkodobý?
Přesto je sporné, zda je rostoucí převaha 
samoplátců pozitivní. Zkracování ozdrav-
ných pobytů klientů znamená zkracování 
příjmů. A pro tradiční lázně jsou tak léčebné 
pobyty pořád ekonomicky atraktivnější. 
Podle Jiřího Milského ze společnosti Impe-
rial Karlovy Vary je léčebné lázeňství kon-

zervativní odvětví. „Podíl nových produktů 
tvoří asi patnáct procent. Moderní lázeňství 
však musí umět pružně reagovat především 
na dynamický rozvoj klinické medicíny. Kdo 
by dnes jezdil do Karlových Varů na čty-
ři týdny po operaci žlučníku? A protože 
lázeňství má charakter převážně preventivně 
rehabilitační, je třeba, aby lázeňští odbor-
níci vycházeli z možností moderní klinické 
medicíny. Úměrně k tomu, bohužel, se také 
zkracuje průměrná délka pobytu klientů.“ 
Slova Jiřího Milského potvrzuje také gene-
rální ředitel Františkových Lázní, které letos 
zahájily dvěstěpatnáctou sezónu: „Z původ-
ních čtyř týdnů se pobyt zkracuje zpravidla 
na týdny dva. Zájem roste o týdenní rela-
xační pobyty. Podíl českých samoplátců se 
rok od roku zvyšuje…,“ říká Josef Ciglanský. 

neblahý dopad měly tzv. Rathovy vyhlášky 
ve
V
zovaná.“ (Tzv. Rathovými vyhláškami jsou 
myšleny administrativní zásahy ministerstva 
zdravotnictví do
péče pojišťovnami. Zejména jde o
ku č. 619/2006 Sb., kterou se stanovily 
hodnoty bodu, výše úhrad a
hrazené ze zdravotního pojištění.)
 Jak se lázně s
„Dříve žilo české lázeňství hlavně z
Dnes však roste počet samoplátců, a
se lázně stále více orientují,“ vysvětluje Iveta 
Jakoubková, vedoucí oddělení lázeňství 
České centrály cestovního ruchu – Czech

české lázeňství  
léčbu nepotřebuje

jaké je nejVětší přírodní bohatstVí české republiky? hnědé 
uhlí? uran? nikoli! je to léčiVá Voda! plyny, tZV. peloidy - 
slatinné a rašelinoVé Zeminy, bahna, užíVané jako bahenní 
koupele a Zábaly. čr s jedinečnými minerálními prameny 
a téměř čtyřiCeti láZeňskými místy můžeme směle oZnačit 
Za láZeňskou VelmoC. umíme tento potenCiál spráVně VyužíVat? 

„Zájem roste zejmé-
na o relaxační pobyty 
v lázních. podíl čes-
kých samoplátců se 
rok od roku zvyšuje.“

dosavadní systém 
financování pojišťoven 
může podle signálů 
vysílaných posledními 
dvěma ministry zdra-
votnictví vzít za své

usa, kanada, Západní evropa
V těchto zemích jsou lázně vnímány jako luxusní 
produkt s důrazem na wellness a beauty, tedy 
na relaxaci, regeneraci a zachování dobré fyzic-
ké a duševní kondice a krásy.

Země středozemního moře
V přímořských zemích vede tzv. thasalloterapie 
– využívání léčivých vlivů mořské vody, klimatu 
i mořských řas.

maďarsko
U největšího konkurenta českých lázní hosté 
vyhledávají relaxaci a odpočinek v komplexech 
termálních bazénů.

slovensko
Náš soused přitahuje návštěvníky krásnou 
přírodou bohatou na geotermální vody.

Západočeský lázeňský trojúhelník 
Nikde jinde na světě neexistuje taková koncen-
trace léčivých pramenů, jako v západočeském 
trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské 
a Františkovy Lázně.

Využívání radonové vody
Od roku 1906 – jako první na světě – v Jáchy-
mově využívají vědeckých poznatků Marie Curie 
Sklodowské.

priessnitz
1. vodoléčebný ústav na světě – Jeseník, 1822.

antické koupele v teplicích
Nálezy římských a keltských mincí dokazují, 
že byly prameny dnešních největších lázní 
ve střední Evropě využívány už před 2000 lety.

němci – oceňují dobrý poměr mezi poskytova-
nou kvalitou a cenou.

američané – vnímají české lázně jako historic-
ká místa se zajímavou tradicí a architekturou.

rusové – ČR chápou jako lázeňskou velmoc 
a její návštěvu za prestižní záležitost.

arabové – vyhledávají opravdovou lázeňskou 
léčebnou kúru, přijíždějí i na měsíční pobyty.

lidé myslí více na svoje zdraví, ale už také 
na prevenci. mění se i věková struktura klientely.

MEZI KONKURENCí

ČESKé UNIKáTY

MAGNETY PRO CIZINCE
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Kromě orientace na samoplátce existuje 
další cesta, jak kompenzovat možné ztráty 
způsobené odlivem pojištěnců. Hledáním 
nových. Za hranicemi! Pomoci se snaží 
CzechTourism. „Naše zahraniční propagační 
aktivity zaměřujeme na cestovní kanceláře, 
klienty i lékaře. V roce 2006 jsme zorga-
nizovali seminář pro německé zdravotní 
pojišťovny v Berlíně. řada lázeňských spo-
lečností se přitom s tímto typem klientů už 
snaží jednat přímo,“ říká Iveta Jakoubková. 
Například Anenské slatinné lázně v Bělohra-
du, historicky první evropský držitel certifi-
kátu EuropeSpa Med, uzavřely smlouvu již 
se čtyřmi německými pojišťovnami…

češi nebo cizinci?
Úbytku klientely se české lázně bát nemusí. 
Celkový počet lázeňských hostů za posled-
ních deset let vzrostl třikrát. Ekonomicky 
nejatraktivnějšími návštěvníky českých 
lázní přitom zůstávají zahraniční hosté. 
Za posledních osm let jejich počet stoupl 
o desetinu, v roce 2007 tvořili 49 % veškeré 
klientely. „U nás tvoří zahraniční hosté 
zhruba dvě třetiny. Většina jich pochází 
z Německa,“ říká Josef Ciglanský z Františ-
kových Lázní. Němci k nám vždy přijížděli 
nejvíce. „Tradičně tvořili celých šedesát pro-
cent všech zahraničních hostů,“ upřesňuje 
Iveta Jakoubková z CzechTourismu. „Tento 
poměr se však mění. Pomalu odchází starší 
generace zvyklá jezdit do Čech. Nahrazují je 
turisté z východních zemí.“ Druhým nejpo-
četnějším národem jsou tak Rusové s osm-
nácti procenty. Ale zajímavou skupinou 
jsou i další národy SNS: „Zaznamenáváme 
dynamický zájem především v Kazach-
stánu a na Ukrajině,“ vysvětluje Jiří Milský 

z karlovarské společnosti Imperial. Právě 
Rusové a Ukrajinci – stejně jako v ostatních 
nelázeňských odvětvích incomingu – mají 
nejdelší pobyty. Až o čtyři dny převyšují 
celkovou průměrnou dobu pobytu všech 
cizinců, která je něco přes deset dní. Další 
atraktivní skupinou jsou občané arabských 
zemí. „Vynikají v tom, že přijíždějí ve velkých 
počtech. Jsou to rozvětvené rodiny, často 
s vlastním personálem,“ říká I. Jakoubková. 
Také tady bohužel najdeme jedno ale. I přes 
růst skupiny českých samoplátců a mla-
dých hostů počty domácí klientely stagnují. 
V pos ledním roce dokonce klesaly. „Dlouho-
době nás neuspokojivý podíl domácí klien-
tely trápí a naší snahou je tento podíl trvale 
zvyšovat,“ komentuje situaci Jiří Milský, 
ředitel akciové společnosti Imperial. 

(staro)noví na obzoru
Již tak úctyhodný počet lázní v České re-
publice není konečný! Na mapě se objevují 
nová lázeňská místa. V poslední době to 
byly lázně v Klášterci nad Ohří a v Lednici. 
I když se čas od času objeví zpráva o zámě-
ru vystavět zcela nové zařízení na zelené 
louce, zakladatelé nových lázní nejsou 
proutkaři. Nové podniky vznikají z ruin 
opuštěných komplexů, potřebné finance 

pocházejí z fondů EU. Dobrým příkladem 
mohou být lázně Evženie ve zmíněném 
Klášterci. „Naše město prošlo po roce 1989 
dynamickým vývojem od běžného šedivého 
severočeského města až k obci oceněné 
titulem Město České republiky roku 1998,“ 
pyšní se místostarosta Klášterce nad Ohří 
Tomáš Šroubek. Historie obnovených lázní 
je ale mnohem delší. V roce 1883 místní 
sedlák zjistil, že voda v jeho nové studni má 
kyselou, ale velmi příjemnou chuť. „Ten-
krát se zjistilo, že se jedná o velmi kvalitní 
minerálku s vysokým obsahem kysličníku 
uhličitého, dnešní Evženiin pramen. V první 
polovině 20. století znala klášterecké ky-
selky téměř celá Evropa. V roce 1950 však 
bylo stáčení minerálky ukončeno a celý 
areál pomalu chátral.“ Na počátku 90. let 
minulého století se vedení města rozhodlo 
pro záchranu zdevastovaného lázeňského 
areálu s cílem vrátit historickému komple-
xu jeho společenskou a léčebnou funkci. 
Trvalo však ještě dlouhých patnáct let, než 

Na území ČR dnes funguje okolo devadesáti 
lázeňských zařízení. Všem podnikům se 
daří. Kde můžeme hledat základ úspěchu? 
Ve zvládnutém přechodu do tržní éry. V první 
vlně privatizace bylo předáno do soukromých 
rukou téměř dvacet lázeňských podniků. 
Převážná většina z nich dodnes funguje 
a prosperuje, což se nedá říci o všech 
privatizovaných podnicích. „Tento fenomén 
podle mého názoru spočívá v zodpovědném 
přístupu, odbornosti a nesporně vysokém 
pracovním nasazení nových manažerů,“ 
říká Jiří Milský, generální ředitel a předseda 
představenstva společnosti Imperial Karlovy 
Vary, a. s. „Myslím si, že právě privatizace 
českého lázeňství může sloužit jako jedna 
z výkladních skříní české cesty privatizace.“

ZAHRANIČNí HOSTé 
V ČESKýCH LáZNíCH

rok počet osob (v tis.)

1997   98

1998 120

1999 118

2000 115

2001 128

2002 126

2003 123

2004 131

2005 228

2006 295

2007 317

Zdroj: ČSÚ

HOSTé V LáZEňSKýCH 
UBYTOVACíCH ZAříZENíCH 
PODLE KRAJů V ROCE 2007

čr Celkem 650 675

Středočeský kraj 26 498

Jihočeský kraj 30 929

Karlovarský kraj 370 256

Ústecký kraj 25 920

Olomoucký kraj 50 816

Zlínský kraj 72 501

Moravskoslezský kraj 24 341

Zdroj: ČSÚ

PřEHLED KAPACIT 
LáZEňSKýCH UBYTOVACíCH 
ZAříZENí V ČR

počet 
zařízení

počet 
pokojů

počet 
lůžek

hotely*****   3   380   745

hotely**** 44 3014 5752

ostatní 
hotely  
a penziony

44 2323 4322

nespeci-
fikovaná 
ubytovací 
zařízení

70 10 539 18 641

Celkem 161 16 259 29 460

Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. 2006

byly získány potřebné finance. „V dubnu 
2005 podepsalo město smlouvu s minister-
stvem pro místní rozvoj o podpoře projektu 
s názvem ,Výstavba a obnova lázeňské 
infrastruktury v historickém centru města 
Klášterce nad Ohří‘ v celkové hodnotě více 
než sto čtyřicet milionů korun.“ 120 milionů 
z této částky tvořila finanční podpora Ev-
ropské unie. „Náš projekt skončil na třetím 
místě v konkurenci více než padesáti žada-
telů,“ pokračuje Tomáš Šroubek. „Nakonec 
bylo vybráno k realizaci pouze pět projektů 
v České republice.“ 

Zmrtvýchvstání evženie
Při přípravě projektu obnovy lázeňské 
infrastruktury postupovali klášterští takto: 
„Nejprve jsme určili velikost lázeňské zóny 
v podobě celého historického jádra města. 
Tato myšlenka nám později umožnila jako 
jedinému městu za tyto evropské peníze 
opravit všechny přístupové komunikace 
a chodníky k lázním. Včetně náměstí a sou-
visejících rozvodů plynu, vody a kanaliza-
ce,“ popisuje místostarosta zmrtvýchvstání 
někdejšího lázeňského města. „Potom 
jsme připravili rozšíření lázeňského domu 
Evženie, které v podobě přístavby umožnilo 
vznik moderního balneoprovozu, bazénu 

a ubytovacích kapacit. Bez tohoto objektu 
by žádost o dotaci neměla šanci na úspěch. 
Lázeňské prostředí doplňuje krytá kolonáda, 
promenáda a nový centrální park.“ Od po-
čátku přípravy celého projektu vedení města 
počítalo s tím, že Lázně Evženie zůstanou 
v jeho majetku. „Dospěli jsme k názoru, že 
symbióza lázní a města je velice důležitá jak 
pro klienty lázní, tak i pro místní obyvatele 
a město samotné. Inspirací pro nás byly 
zahraniční i domácí zkušenosti.“ 
V ČR bychom tento model našli například 
v Třeboni nebo Hodoníně. „Je to osvědčený 
způsob, jak dosáhnout maximálního přínosu 
pro město. Ponechat majetek lázní v rukou 
města a podílet se tak přímo na finančním 
profitu ve formě odvodu nájmu a zisku 
z provozu do městského rozpočtu.“ Přesto 
se však radnice rozhodla najít „společní-
ka“. „Vzhledem k tomu, že naše město 
nemá s provozem lázní zkušenosti, museli 
jsme nalézt strategického partnera – Lázně 
Felicitas z Poděbrad,“ vysvětluje místosta-
rosta. „Město však bude vždy rozhodujícím 
subjektem, protože bude vlastnit veškerý 
majetek v lázních a 30% podíl v provozní 
společnosti Lázně Evženie, a. s. Příjem 
do městského rozpočtu z Lázní Evženie by 
za předpokladu výstavby hotelu mohl činit 
mezi čtyřmi až šesti miliony korun ročně.“ 
Ubytovací kapacity, to je poslední větší pro-
blém, který zbývá městu vyřešit. „Abychom 
se stali plnohodnotným lázeňským městem, 
chybí nám již jen poslední krůček: odstranit 
nedostatek kvalitních ubytovacích a stra-
vovacích kapacit přímo v lázních. Proto 
připravujeme projekt výstavby čtyřhvězdič-
kového hotelu, který bude mít kapacitu 120 
lůžek, restauraci, kongresový sál pro 120 
osob a rozsáhlé wellness centrum. Cel-
ková investice dosahuje výše 150 mil. Kč, 
o tyto náklady se v ideálním případě podělí 
město a dotace z evropských fondů. Stavba 
by měla být zahájena nejpozději v březnu 
příštího roku a v dubnu 2010 bychom chtěli 
přivítat první lázeňské hosty.“ 

krok od dokonalosti
Aby se nové lázně staly oficiálním zařízením první 
kategorie, musejí získat status tzv. lázeňského 
místa. Ten uděluje Český inspektorát lázní a zřídel 
v rámci ministerstva zdravotnictví. Kritéria jsou 
přísná, ale splňovat je se vyplatí. Lázně sice 
mohou fungovat bez statutu inspektorátu, jeho 
nabytím však získají větší prestiž a snáz mohou 
žádat o dotace z EU. Co pak chybí k dokonalos-
ti? Dopřát hostovi výlety do okolí a další zábavu 
mimo oblast zřídla. Žhavý trend? Například 
kombinace lázně a golf! Ne všude to však dosud 
umějí. Pro mnoho provozovatelů je stále těžké 
domluvit se se samosprávou lázeňského města 
a provozovateli turistické infrastruktury...

Mikuláš Černý

„dříve žilo české 
lázeňství hlavně z po-
jistek. dnes však 
roste počet samoplát-
ců a lázně se na ně 
orien tují stále více.“

VýKLADNí SKříň  
ČESKé PRIVATIZACE

podnikání s tradiCí
podnikání s tradiCí
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když cíl není prvořadý
V podnikání je nejméně používaným nástro-
jem komunita. Tedy skupina lidí, kteří mají 
společný zájem, místo bydliště, shodné 
fyzické znaky členů apod. V komunitě jsou 
nejdůležitější vztahy pramenící z vědomí 
sounáležitosti. Všeobecný souhlas a dobrá 
pohoda jsou důležitější než cokoliv jiného. 
Někdy je pocit sounáležitosti natolik silný, že 
přebijí i motiv fyzické existence jednotlivých 
členů. Pokud komunity mají nějaký společný 
cíl, není primárním zájmem celé komunity.
Pracovní uskupení, která před každou 
akcí i při jejím průběhu usilují o všeobecný 
konsenzus, jsou pracovními komunitami. 
Pokud při dosahování cíle dojde k nějakým 
zádrhelům, řeší se tak, aby neutrpěly újmu 
vztahy. Vedoucí komunity odvozuje svůj vliv 
od kontroly zdrojů, které bezúplatně posky-
tuje členům komunity. Muže to být Boží hlas, 
který skrze něj k ostatním promlouvá, může 
to být výjimečný počítačový program, který 
vymyslel, atd. 

„to není moje práce“
Komunity, které si z cíle udělaly svůj primár-
ní zájem, se mění na týmy nebo pracovní 
skupiny. Ty jsou zřizovány za účelem dosa-
žení nebo dosahování nějakých výsledků. 
Organizace práce je pro ně důležitější než 
společný výsledek. Např. v mocenských 
pracovních skupinách je slovo šéfa důležitější 
než výsledek nebo efektivita jeho dosažení. 
Podobně je tomu v byrokratických skupinách, 
kde psaná norma určuje, co je správné a kdo, 
kdy a jak co udělá. Pokud uslyšíte „To není 
moje práce!“, máte téměř jistotu, že se jedná 
o pracovní skupinu. Dalším rysem pracovních 

skupin je to, že společný výsledek má i menší 
hodnotu než výsledek individuální. 
Manažer skupiny se musí vyznačovat vysokou 
inteligencí a musí být dobrým organizátorem. 
Oslovuje především racionální a fyzickou 
stránku lidí. Svůj vliv odvozuje od svého 
funkčního postavení v organizaci.

Skupiny se hodí pro stabilní prostředí a do-
sahování dobře popsaného stabilního cíle. 
Se změnami se vypořádávají velmi pomalu, 
protože všechno musí projít přes šéfa, nebo 
být zachyceno v popisech práce. 
Efektivita, rychlost a kvalita práce jsou zde 
produktem dobrého organizačního systému, 
nikoliv nadšení, angažovanosti a zapojení lidí. 
Většina pracovních uskupení dnešní doby jsou 
pracovními skupinami. 
Bez ohledu na to, že je manažeři často nazý-
vají týmy. Za tím se skrývá jejich přání mít tým.
Pracovní tým si bere z komunit a skupin to 
nejlepší a přidává k tomu ještě něco na-
víc a vytváří tak vhodný nástroj pro rychlé, 
efektivní a kvalitní dosahovaní pohyblivých 
cílů. Pohyblivé prostředí, cíle a firemní zájem 
(rychlost, kvalita, efektivita) si zkrátka vynucují 
týmový přístup k řešení.

aby byl tým týmem
Vybudovat tým je složitější, než vybudovat 
skupinu nebo komunitu. 
Tým, na rozdíl od komunity nebo skupiny, 
nelze udržet, musí se neustále rozvíjet. Pod 
rozvojem týmu je třeba chápat jak nárůst 
vnitřních kapacit a schopností týmu, tak nárůst 
výzev, kterým tým čelí. Tým tedy není moc 
vhodným nástrojem pro řešení opakujících se 
rutinních činností. 
Jednou z význačných charakteristik týmu 
je existence vnějšího společného cíle, jehož 
dosažení je v primárním zájmu každého člena. 
Charakteristické pro týmy je také vzájemná 
zodpovědnost, společná akceschopnost, 
konstruktivní řešení konfliktů, důvěra a spo-
lečná sebedůvěra, otevřenost, informovanost 
a společné sebeuvědomění. 
Týmový manažer je jiný než manažer pracov-
ních skupin nebo komunitní leader. Nejlépe 
takového manažera vystihuje pojem holistický 
manažer.
Ten, znám spíše pod názvem business leader, 
umí řídit i vést. Umí oslovovat srdce, ducha, 
fyzickou stránku i myšlení lidí. Umí využít své 
funkční pozice v organizaci, dovede se však 
bez ní obejít. Umí se vcítit, ale i dupnout. Je 
soucitný i logický. Vnímá detaily i globální sou-
vislosti. A hlavně: vytváří synergii a se svými 
týmy produkuje neuvěřitelné výsledky.
Takových manažerů není mnoho. Ti, kteří ta-
kovými jsou, hovoří o tom, co všechno museli 
udělat pro to, aby se takovými stali. Protože 
školský a vzdělávací systém ani rozvojové 
manažerské firemní programy jim v tom nijak 
zvlášť nepomohly. 

Martin Hájek,

www.vedeme.cz

komunity, které si 
z cíle udělaly svůj 
primární zájem, se 
mění na týmy nebo 
pracovní skupiny

leadership

nikde se CelistVost 
manažera neproVěřuje 
tak Zřetelně, jako při 
budoVání a roZVoji 
týmů. stačí totiž málo 
a VZnikne mu místo 
týmu komunita nebo 
skupina. Což roZhodně 
není jedno.

tým je zcela jiný  
než skupina či komunita
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česká teleViZe přináší během poZdního Veče-
ra každý čtVrtek  jedinečný pořad . obsah 
je ZakódoVán V náZVu – pokr – čili moZaika 
postřehů, komentářů a rad. diVáCi Zejmé-
na Z řad podnikatelů Zde najdou i nejrůZ-
nější náVody a doporučení, kupříkladu jak 
na daně či dotaCe, a to nejenom Z eu, práVní 
poradnu i příběhy, které mohou ZačínajíCí 
žiVnostníky či podnikatele inspiroVat.

pokr

Šéfdramaturgem POKRu a hlavním režisérem 
je již téměř rok Libor Kodad (44let). „POKR má 
celkem sedm kmenových redaktorů, převážně 
specialistů na ekonomiku. Šest z nich připravuje 
a natáčí reportáže o zajímavých podnikatelích 
a jeden je specialistou na příspěvky, které pomá-
hají podnikatelům orientovat se v dnes tak aktuál-
ní problematice, jako je čerpání prostředů z fondů 
Evropské unie. S náměty na reportáže přicházejí 
sami redaktoři,“ vysvětluje šéfdramaturg Kodad, 
jenž působil dříve v pořadu Občanské judo, 
ale i v Snídani s Novou, kde byl šéfredaktorem 
ranního vysílání.

jednotlivé díly či kamínky do mozaiky 
pokru ale nejsou propagační medailonky 
úspěšných podnikatelů…
„Natáčejí se pouze náměty, které mohou pod-
nikatelům a živnostníkům nějak pomoci. Ať již 
konkrétní radou či formou ilustrace na příběhu 
konkrétního podnikatele, který se tak či onak 
vyrovnal s nejrůznějšími překážkami, před kterými 
by spousta lidí hodila takříkajíc flintu do žita 
a vzdala by to. A to má být pro diváka určitým 
návodem či postrčením, jak dál. Redaktoři 
jsou u svých reportáží zároveň i režiséři, takže 
příprava, natáčení a dokončování ve střižně na ně 
klade mimořádné nároky. Nebráníme se ale ani 

námětům, přicházejícím takříkajíc zvenčí.“

pokr je úzce propojen s webem pořadu 
www.pokrservis.cz, kde diváci naleznou 
odpovědi na otázky, týkající se podnikání.
„Spoustu těchto dotazů samozřejmě zodpovíme 
i v pořadu samotném. V tomto období jsme 
kupříkladu odvysílali desetidílný seriál o reklamě, 
kde jsme podnikatelům dávali návod, jak připravit 
kampaň, vytvořit správné logo a mnoho dalšího, 
včetně tipů jak přilákat  zákazníky,“ doplňuje Libor 
Kodad. 

kdy pokr konkrétně pomohl?
„Těch případů je řada, ale jeden za všechny: 
vysílali jsme reportáž o mladé, téměř nevido-
mé podnikatelce, která se zabývá výcvikem 
vodicích psů. Tato mladá dáma si v POKRu 

posteskla, že má problém s dopravou psů 
na cvičiště, protože nedisponuje vlastním 
autem. Vzápětí se nám ozvali diváci, že by 
jí rádi pomohli a poskytli vůz pro tyto účely. 
Sám za sebe ale mohu říci, že podle mne jsou 
poutavá všechna vydání pořadu, protože se 
snažíme, aby skladba byla pestrá a každý si 
našel v POKRu své téma.“

nedávno jste obměnili grafickou a hudební 
výbavu pořadu…
„Používáme moderní 3D animaci, jakýsi průlet 
virtuálním domem podnikání. Ale především 
díky obsahu seriálu neustále roste sledovanost.  
A jedinou cestou k dalšímu nárůstu sledovanosti 
je zkvalitňování servisní části pořadu, o což se 
všichni v POKRu snažíme.“

přes prázdniny se pokr odmlčí, na plno to 
opět rozjede v září. na co se můžeme těšit?
„Připravujeme další seriály,“ říká závěrem Libor 
Kodad. „Kupříkladu seriál o vzdělávání a za-
městnávání nejen mladých lidí pod názvem 
řemeslo má zlaté dno. Další zajímavé téma 
bude Informační technologie. To bude, jak už 
název napovídá, o tom, kde a jak mohou malým 
a středním firmám pomoci v jejich podnikání nové 
technologie.“

je dobré znát nová pravidla
Zvláště pak, jedná-li se kupříkladu o vybavení 
společnosti. POKR zasvěceně poradí podni-
katelům, zda se podle nových pravidel vyplatí 

brát firemní automobil na leasing, nebo jak 
postupovat v případě, že se ve firmě hromadí 
pohledávky. 

ič

pokr pro 
podnikatele

neneChte si ujít  
(vždy ve čtvrtek, 22.30, 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/ podnikatelsky serVis

pokr má celkem 
sedm kmenových re-
daktorů, převážně spe-
cialistů na ekonomiku, 
z nichž šest natáčí 
reportáže s podnikateli
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export trhá 
rekordy

Podle kvalifikovaných odhadů je až 40 
procent všech počítačů pocházejících 
z Evropské unie vyrobeno u nás. Vedle 
výrobců elektroniky jsou v tabulce největ-
ších exportérů strojírenské firmy, oceláři 
nebo energetické podniky. Na prvním místě 
nepřekvapí Škoda-Auto.
Export všech těchto společností má ve vel-
ké většině společný cíl – země EU. Právě 
sem míří i naprostá většina celého vývozu 
z České republiky. Ostatně evropské sedm-
advacítce patří téměř 80 % obratu veške-
rého zahraničního obchodu ČR. A domácí 
firmy na trhu EU prodají o 20 % víc, než 
kolik tu nakoupí.
V Evropské unii existují pouze čtyři země 
(Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko) 
s nimiž je zahraniční obchod Česka v minu-
su a i s nimi se bilance zlepšuje. Podstatně 
horší výsledky ovšem ČR má se zeměmi 
mimo EU. Jejich podíl na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR je sice jen lehce 
přes 20 %, zato s nimi v roce 2007 ztrácíme 
v obchodní bilanci 335 miliard korun.

V hlavní roli ropa
Zatímco do Evropské unie vyvážíme čím dál 
tím víc, ze zemí mimo EU čím dál tím víc 
dovážíme. Znamená to, že zatímco bilance 
zahraničního obchodu s EU je rok od roku 
lepší, mimo EU je rok od roku červenější 

a červenější. Za rok 2007 jsme ze zemí vně 
Evropské unie dovezli dvojnásobek toho, 
co se tam českým firmám daří prodat.
Mimo zemí EU Česká republika nakupuje 
většinu paliv a surovin. A tak je na prvním 
místě mezi nejvíce deficitními zeměmi, co 
se obchodní bilance týká, Čína. Dovoz 
odsud převýšil vývoz o 170 miliard korun. 
Export od nás do Číny sice stoupá, ne 
však tak rychle jako dovoz – tudíž schodek 
obchodní bilance s Čínou stále narůstá. 
I na dalších místech jsou země vyváže-
jící převážně palivo, suroviny, případně 
elektroniku nebo komponenty, které se dál 

v Česku kompletují.
Jsme na tom z tohoto pohledu stejně jako 
celá Unie. Seznam zemí, s nimiž máme nej-
větší deficit zahraničního obchodu, je prak-
ticky stejný za ČR i za celou EU a dominují 
mu asijské země – Čína, Japonsko, Korea, 

Malajsie plus Rusko nebo Kazachstán.

posilující investice
Příliv zahraničních investic k nám dosahuje 
v posledních letech rekordní úrovně. Podle 
průzkumu investiční atraktivity konzultantů 
Ernst & Young je Česko desátou investor-
sky nejzajímavější zemí světa, Pricewater-
housecooppers zase ČR i do následujících 
let předpovídá mezi zeměmi střední Evropy 
nejvyšší příliv přímých zahraničních investic 
v přepočtu na počet obyvatel.
Noví investoři k nám přicházejí za zkušenou 
pracovní silou, za dobrými podmínkami pro 
podnikání, příjemným stylem života, za vy-
sokou kvalitou práce českých zaměstnanců 
a za schopnostmi českých výzkumníků. 
Pak je to ovšem i jednotný trh s EU a pře-
devším vynikající geografická poloha přímo 
uprostřed Evropy. To z velké části předur-
čuje, kterým směrem velké domácí podniky 
vyvážejí – do EU.

německo táhne
Své dělá i blízkost Německa, které je nej-
větším obchodním partnerem ČR. Export 
do Německa vytrvale stoupá už od roku 
2001 a vloni dosáhl přebytek obchodní 
bilance s Německem přes 91 miliard korun, 
když tam domácí podniky vyvezly zboží 
a služby za 761 miliard korun. 

V evropské unii existují 
pouze čtyři země, 
s nimiž je zahraniční 
obchod česka 
v minusu a i s nimi se 
bilance zlepšuje

Česká republika pro nové investory stále 
představuje zemi s relativně nižšími náklady 
ve srovnání s tradičními státy EU, což vede 
například k tomu, že dnes patříme mezi 
největší výrobce solárních panelů v Evropě. 
I když je pro ně podstatně lepší podnebí 
třeba v Portugalsku, díky nemalé veřejné 
podpoře využívání solární energie v Němec-
ku tvoří jen tamní trh 40 % celkového odby-
tu všech solárních panelů starého kontinen-
tu. Česko, jako nejbližší soused Německa 
s příznivějšími náklady, pak představuje 
ideální místo pro vybudování závodu, který 
bude do Německa vyvážet.
V exportu je Česká republika výrazně 
závislá na dovozu surovin a komponentů. 
Srovnání vývozu a dovozu jasně ukazuje, že 
tam, kde poklesl vývoz, klesl i dovoz a na-
opak. Znamená to, že produkce domácích 
podniků je náročná na dovoz, a také to, 
že alespoň v krátkodobém horizontu bude 
platební bilance ČR přibližně vyrovnaná.

ipody od nás
Z České republiky například pochází vý-
znamná část elektroniky slavných značek. 
Navíc, ne všechny brandy mají i své vlastní 
výrobní závody, takže iPody, PlayStationy 
nebo síťové komponenty Cisca mají často 
původ u nás. Gigantem v tomto směru je 
v Česku Foxconn. Od roku 2000 působí 
v Pardubicích, v těchto dnech dostavuje 
další továrnu v Kutné Hoře. V obou závo-
dech chce dohromady zaměstnávat přes  
10 tisíc lidí. Z jeho linek sjíždějí právě zakáz-
ky pro značkové výrobce elektroniky, jako 
je Apple.
Takových podniků je u nás víc. Kanadská 
Celestica u Brna, tchaj-wanská FIC u Prahy, 
o jejíž koupi nyní údajně uvažuje Foxconn, 
a další. Elektronice se věnuje i řada čes-
kých firem. DIOSS Nýřany nebo Wendell 
Electronics dodávají tištěné spoje pro další 
výrobce, tradiční česká ETA vyrábí desig-
nem mírně odlišné produkty na zakázku 
od ve světě známějších značek.
I tyto podniky pochopitelně potřebují pro 
svou výrobu dodávky základních surovin 

nebo komponentů. Za koncovými výrobci, 
ať produkují pod jakoukoli značkou, se 
proto do ČR stěhují i další dodavatelské 
podniky. Příkladem může být Hyundai 
v Nošovicích. Zatímco investice do samotné 
automobilky dosáhne podle Korejců asi 30 
miliard korun, dalších nejméně deset miliard 
investují v okolí její dodavatelé.

klíčem jsou expanze
Pro další vývoj zahraničního obchodu ČR 
je klíčové, nakolik budou investoři ochotní 
reinvestovat tu své zisky. Zatím se to daří. 
Ze statistik agentury CzechInvest vyplývá, 
že přes 70 % nových investičních projek-
tů uskutečněných v minulém roce tvoří 
expanze firem, které už u nás působí. Tyto 
podniky se navíc často rozšiřují o výzkumná 
a vývojová centra nebo o centra strategic-
kých obchodních služeb (vývoj softwaru, 
správa zákazníků a podobně). Taková stře-
diska vytvářejí největší přidanou hodnotu 
a jsou způsobem, jak dál posilovat ziskovou 
bilanci zahraničního obchodu České repub-
liky, protože se elegantně vyhýbají faktu, že 
velkou část surovin musí ČR dovážet prostě 
proto, že na našem území nejsou.
Statistiky agentury CzechInvest ukazují 
pozitivní vývoj i tady. Zatímco v roce 1999 
měla agentura takových technologicky 
náročných investic méně než jedno procen-
to, vloni to už ze 182 projektů byla jedna 
čtvrtina. 

nejen montovny
V ČR se kvůli ztenčující se nabídce na pra-
covním trhu zmenšuje prostor pro velké 
výrobní investice. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu navíc v poslední době výraz-
ně omezuje veřejnou podporu v podobě 
pobídek pro výrobu. Auta v Mladé Boleslavi, 
počítače v Pardubicích nebo letecké kom-
ponenty na jižní Moravě jsou ale přirozeně 
přímým produktem výzkumu a vývoje a ten 
si velcí výrobci rádi objednávají u externích 
firem.
Swell v Hořicích, Aufeer Design v Mladé 

Země 2004 2005 2006 2007

Čína -84,0 -86,9 -119,2 -170,7

Japonsko -53,3 -50,3 -54,5 -67,0

Rusko -46,7 -71,0 -83,6 -55,3

Tchaj-wan -16,1 -17,4 -24,4 -23,8

ázerbájdžán -6,5 -13,1 -20,8 -19,5

Zdroj: Český statistický úřad

pořadí Firma 2006

1 Škoda Auto 178,0

2 Unipetrol 44,1

3 Panasonic 43,5

4 Agrofert 36,1

5 Siemens Group 35,4

6 Moravia Steel 24,3

7 Mittal Steel Ostrava 24,0

8 Foxconn 23,3

9 Bosch Diesel 21,7

10 ČEZ 20,6

Zroj: Czech Top 100

nejVětší eXportéři V čr (V mld. kč)

nejVyšší přebytek Zahraničního 
obChodu (bilanCe V mld. kč)

Boleslavi, Naretec v Plzni jsou všechno pří-
klady ryze českých technologických firem, 
které vyrostly v podstatě z ničeho na úspě-
chu automobilového průmyslu v ČR. Často 
začínaly s dodávkami pro domácí podniky, 
dnes jejich řešení používají velcí výrobci 
za hranicemi Česka.
Naše republika je malá, ale s velmi otevře-
nou ekonomikou v srdci Evropské unie. 
Díky složení svého průmyslu je silně závislá 
na dovozu ze zahraničí a vývoz převyšuje 
dovoz jen o několik procent. Vývoj obchodní 
bilance je ale pozitivní, a to i přes dlouhodo-
bě posilující korunu. Klíčová proto do bu-
doucna bude síla ekonomiky celé EU jako 
hlavního obchodního partnera Česka, a také 
to, nakolik se domácím podnikům bude 
dařit oslovovat zákazníky s produkty, které 
těží především ze schopností zaměstnanců 
a špičkových technologií.

Jiří Sochor

Země 2004 2005 2006 2007

Německo 68,7 78,0 85,6 91,2

Slovensko 51,6 61,5 67,6 88,6

Velká Británie 30,5 41,6 47,3 58,7

Rakousko 33,6 31,6 31,0 24,0

Francie -3,5 8,7 18,1 23,3

Zdroj: Český statistický úřad

2002 2003 2004 2005 2006 2007

-70,8 -69,8 26,4 38,6 39,8 86,1

Zdroj: Český statistický úřad

VýVoj bilanCe Zahraničního obChodu čr

nejVyšší deFiCit Zahraničního  
obChodu (bilanCe V mld. kč)

eXport Z české republiky Vloni rekordně pokořil 
doVoZ o 86 miliard korun. přitom ještě před třemi 
lety bylo česko V minusu. Zásadní VliV na černá čísla 
obChodní bilanCe měl Vstup do eu a roZjeZd noVýCh 
inVestiC V čr. posilujíCí koruna a stoupajíCí Cena 
energií ale mohou „barVami“ ZnoVu ZamíChat.

přes 70 % nových 
investičních projektů 
uskutečněných 
v minulém roce tvoří 
expanze firem, které už 
u nás působí

Za koncovými výrobci, 
ať produkují pod 
jakoukoli značkou, 
se do čr stěhují další 
dodavatelské podniky
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V současné době se celková výroba lihovin 
v České republice pohybuje kolem 60 milionů 
litrů ročně. Na prvních třech pozicích tra-
dičně kralují Stock Plzeň – Božkov, s. r. o., 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. 
a Rudolf Jelínek, a. s. O místo na slunci však 
s úspěchem v posledních letech bojují také 
malé firmy. Nebojí se jít s cenou výš a levné 
produkci konkurují vysokou jakostí a originální-
mi recepturami. 

jediní v top 100 světa
Největším a nejúspěšnějším výrobcem lihovin 
u nás je plzeňský Stock. Dějiny firmy, založené 
před více než pětaosmdesáti lety, se čtou jako 
napínavý román. Domácí a hlavně mezinárodní 
boje o značky, vlastnictví, daně, nejrůznější 

kvóty, zákazníky i střety s nekalou konkurencí 
mají se současností mnoho společného. Stock 
Božkov však ani globalizace nevyvedla z míry. 

Ostatně, na zahraniční majitele či spolumajitele 
jsou zde zvyklí již od 20 let minulého století, 
kdy zde prvně zazněla italština.
Značka Fernet Stock jako jediná z ČR figuruje 

v žebříčku TOP 100 nejprodávanějších lihovin 
světa. Vyrábí se od roku 1927 a její receptura 
je přísně tajena. Znají ji pouze dva lidé ve firmě. 
Známé ale je, že základem nenapodobitelné 
hořké chuti je čtrnáct bylin. Pouze dvě z nich 
pocházejí ze střední Evropy, pro ostatní se 
musí až na svahy Pyrenejí, k pohoří Atlas či 
do Kamerunu, Pákistánu a Indonésie. Pravý 
český Fernet Stock obsahuje mimo hořcové-
ho kořene chininovou a pomerančovou kůru, 
zeměžlučovou nať, heřmánek římský a nať 
čubetu benediktu. Tajemství především spo-
čívá v dokonalém sladění všech potřebných 
bylin. Během jednoho měsíce se jich ve Stoc-
ku Plzeň spotřebuje deset až čtrnáct tun. 
„Stock ale není jen fernet,“ připomíná generální 
ředitel Martin Petrášek. „Úspěchy slavíme též 

V současné době se 
celková výroba lihovin 
v české republice 
pohybuje kolem 60 
milionů litrů ročně

kupříkladu s vodkami Amundsen a Božkov 
Vodka, zaznamenali jsme nárůst oblíbenosti 
i ostatních tradičních značek.“
Společnost Stock Plzeň – Božkov v roce 2007 
prodala 26,65 milionu litrů lihovin, o 8 procent 
více než v předchozím roce. To je absolut-
ně nejvyšší objem, jaký kdy český výrobce 
dokázal realizovat v průběhu dvanácti měsíců. 
Stock Plzeň tak překonal vlastní rekord z roku 
2001, kdy odbyt společnosti činil 26,2 milionu 
litrů. „Podobných výsledků můžeme dosaho-
vat také díky tomu, že se celníkům podařilo 
výrazně omezit černý trh s lihovinami. Z toho 
profitují i ostatní poctiví výrobci,“ říká ředitel 
Petrášek.
Loňský odbyt 26,65 milionu litrů je oproti roku 
2006 vyšší o 8,1 %. Prodeje se přitom zvyšo-
valy u podstatné části portfolia Stocku Plzeň, 
které čítá na čtyřicet značek. Díky prodejním 
úspěchům zůstává Stock Plzeň suverénním 
lídrem českého trhu lihovin s celkovým tržním 
podílem zhruba 35 %.

nejstarší česká značka pod francouzský-
mi křídly
Takzvaný „třináctý karlovarský pramen“, Jan 
Becher – Karlovarská Becherovka, je spo-
lečnost s českými kořeny a celosvětovou 
působností. Byla založena v roce 1807 jako 
rodinný podnik. Statut akciové společnosti 
má od roku 1994, koncem devadesátých let 
byla privatizována a přešla do vlastnictví vý-
znamné francouzské skupiny Pernod Ricard. 
Becherovka byla bohatou nevěstou, za své 
věno se nemusela stydět. Její světově známý 
likér v klasických plochých lahvích, známých 
od roku 1840, kdy se Johann Becher ujal ve-
dení rodinné firmy, oslavil v loňském roce 200 
let své existence. Jedná se o nejstarší českou 
značku vůbec. Roční produkce Becherovky 
se pohybuje okolo 7 milionů litrů, přibližně čtyři 
miliony se prodají v tuzemsku, zbytek se ex-
portuje do dalších 35 zemí. Jenom na Sloven-
sku se každoročně prodá milion litrů... Druhým 
největším exportním trhem je Německo, 
kam směřuje více než 800 tisíc litrů. Dalšími 

nejúspěšnějšímii exportními trhy jsou Polsko, 
Maďarsko, Ukrajina a Rusko. Trochu nesměle 
se otevírají dveře čínského trhu – první dodáv-
ka činila 10 000 litrů.

rytíř topmanažer
Jan Becher, karlovarský lékárník prodávající 
žaludeční likér, vytvořený dle vlastní originál-
ní receptury, by měl jistě radost z dnešních 
úspěchů značky. Zcela jistě by ocenil i sňatek 
z rozumu Becherovky s francouzskou firmou 
Pernod Ricard. Stalo se tak v roce 1998 
a společnosti Jan Becher byla nabídnuta per-
spektiva rozvoje na domácím trhu i v zahrani-
čí. Celková hodnota transakce byla více než 
dvě miliardy korun. 
Pernod Ricard je druhým největším výrobcem 
destilátů a vína na světě a disponuje nejmo-
hutnější distributorskou sítí ve svém odvětví. 
Jeho výkonným ředitelem a předsedou před-
stavenstva je Patrik Ricard. Tento muž stojí 
za ambiciózní strategií růstu skupiny Pernod 
prostřednictvím akvizic, zaměřených na roz-
šíření produktového portfolia a urychlování 
rozvoje podnikání na mezinárodních trzích. 
Zvolená strategie přinesla mimořádné výsled-
ky. Obrat společnosti je dnes z 90 % tvořen 
mimo Francii, zatímco při založení skupiny to 
bylo pouhých 18 %. Navzdory fenomenálnímu 
růstu udržují vysokou míru decentralizace, 
základní funkční princip společnosti Pernod, 
na stejné úrovni. „Prosazování tohoto mana-
žerského přístupu v průběhu všech akvizic 
pomáhá rychlé integraci zaměstnanců a po-
siluje pravomoci manažerů,“ vysvětluje ředitel 
Ricard, nositel hodnosti komander řádu 
Čestné legie a rytíř francouzského státního 
řádu za zásluhy. P. Ricard se stará o globální 
strategii skupiny a dohlíží na její realizaci. 
Z hlediska tvorby zisku jsou všechny dceřinné 
společnosti považovány za samostatné. Bez 
zajímavosti není ani fakt, že společnost dává 
přednost úsporným hierarchickým strukturám 
a přímým vztahům mezi jednotlivými hierar-
chickými úrovněmi, což mimo jiné zvyšuje 
rychlost rozhodování. „Vzhledem k tomuto 
způsobu řízení je 95 % všech rozhodnutí 
týkajících se Becherovky stále děláno lokálně 
v České republice,“ uzavírá šéf skupiny, která 
se od svého vzniku v roce 1975 každých 
sedm let zdvojnásobuje. Díky tomuto ukáz-
kovému růstu jmenoval americký časopis 
Fortune Patrika Ricarda Evropským byznys-
menem roku 2006.

Vizovice – metropole našich destilátů
Tradice výroby pálenky v jihomoravských 

české lihovarnictví 
v nejlepších letech

i přes mírný 
pokles spotřeby 
V důsledku ZVýšené 
spotřební daně 
stále patříme 
meZi nejVětší 
konZumenty 
destilátů na sVětě. 
a VýrobCi si mnou 
ruCe: neustálý 
nárůst obratu 
VykaZují tradiční 
Velkopalírny, 
daří se i malým 
rodinným 
podnikům.

Ve výroby i spotřebě destilátů si totiž nadále vedeme 

velmi zdatně...

...a neohrožuje je ani stále rostoucí zahraniční konku-

rence.

Oblíbené tradiční alkoholické nápoje domácí výroby 

Čechům pořád chutnají...

rudolf jelínek byl 
nejenom šikovný 
a podnikavý, ale ře-
čeno dnešním slov-
níkem – byl i dobrým 
manažerem
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26,65 milionu litrů lihovin – to je nejvyšší objem 
od českého výrobce za dvanáct měsíců
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Vizovicích je stará více než čtyři sta let. 
V roce 1891 si zde otevřel svůj vlastní podnik 
i Zikmund Jelínek. Když v roce 1921 odešel 
na zasloužený odpočinek, předal podnik svým 
synům Rudolfovi a Vladimírovi. Rudolf Jelínek 
pak propůjčil firmě své jméno a pro svůj židov-
ský původ začal vyrábět košer destiláty. 
Rudolf Jelínek byl nejenom šikovný a pod-
nikavý, ale řečeno dnešním slovníkem – byl 
i dobrým manažerem. Díky tomu se již v roce 
1934 prosadil i na náročných zámořských 
trzích, čímž proslavil sebe i jméno Vizovic 
po celém světě. Ale celá rozvětvená rodina 
Jelínků, včetně Rudolfa, byla povražděna 
v plynových komorách v Osvětimi na podzim 
roku 1944. Originální obchodní značka Rudolf 
Jelínek však přežila a v podobě národního 
podniku existovala až do roku 1994. Dnes je, 
jako akciová společnost, největším výrobcem 
ovocných destilátů ve střední Evropě.

Bílá, ale i zlatá
Základním produktem z Vizovic je slivovice 
bílá, ale vyrábí se též slivovice zlatá. Nechybějí 
ani kuriozitky, jako je kupříkladu „Slivovica 
z Valašského královstvjá“, jejíž specifikum tkví 
v barvení sušenými švestkami, které v ní do-
zrávají. Zcela mimořádná je ale nabídka košer 
slivovice, kdy je korunka uzávěru ozdobena 
přívěškem v podobě malé šesticípé hvězdičky. 
Značkou a zárukou jakosti je tzv. hechšer – 
speciální košer osvědčení z rukou nejpovola-
nějšího: vídeňského zástupce židovské obce.
Společnost Rudolf Jelínek zaznamenala 
vloni nejvyšší prodej v historii společnosti. 
Tržby včetně zahraničních dceřinných firem 
dosáhly 455,6 mil. Kč. Oproti roku 2006 se 
zvýšily o 23 %. „Rostou nejen tržby mateřské 
vizovické společnosti, ale zvyšuje se také 
příspěvek nových zahraničních dceřinných 
společností. Ty se dnes na celkových tržbách 
podílejí zhruba sedmadvaceti procenty,“ 
říká generální ředitel společnosti Ing. Pavel 
Dvořáček. „Nejrychlejšího růstu prodeje v řádu 
desítek procent dosáhly destiláty, zejména 
slivovice, slivovice stařená v dubových sudech 
a hruškovice. Významné zvýšení prodeje 
vykázaly také plum vodka, vodka a relativně 
nové značky v portfoliu společnosti – bylinný 
likér Praděd a whisky Gold Stock. Výrobu 
těchto tradičních českých výrobků společnost 
obnovila po odkoupení ochranných známek 
od původních majitelů v polovině roku 2006,“ 
doplňuje marketingová ředitelka společnos-
ti Ing. Markéta Matejčná. Více než čtvrtina 
produkce mířila na export. Největším trhem 
je Slovenská republika, Rakousko, Němec-

ko, Maďarsko. Exportuje se ale i do Kanady, 
Austrálie a USA. Zde je největší zájem o košer 
slivovici, hruškovici Williams nebo destiláty 
z netradičních druhů ovoce. Kromě mateřské 
vizovické společnosti má firma obchodní a vý-
robní pobočky na Slovensku, v Polsku, USA, 
Srbsku, Bulharsku, naposledy se společnost 
usadila v Chile.

Box pro členy spolku
Alfou a omegou jsou investice do nových tech-
nologií, reklamy a marketingu. Chloubou vizo-
vického závodu je kupříkladu nově vybudovaná 
pěstitelská pálenice. Je vybavena technologií 
německé společnosti Arnold Holstein, která 
patří ke světové špičce v oboru destilačních za-
řízení. Unikátní destilační aparát spolu s vysokou 
odbornou obsluhou je zárukou destilátu nejvyšší 
kvality. Vzhledem ke špičkové technologii, 
schopné zachovat výrazné aroma, je zařízení 
vhodné i pro destilaci netradičního ovoce, a tím 
i rozšíření sortimentu.
Dobrým marketingovým tahem bylo zřízení 
návštěvnického centra, tzv. Distillery Land, 
které zájemcům představuje historii pálení 
i pohled do současné výroby ovocných desti-
látů. Stylové prostory návštěvnického centra 
jsou též využívány pro pořádání nejrůznějších 
společenských akcí. „Takový ušlechtilý nápoj, 
jakým slivovice je, si zaslouží i klub. Spolek 
přátel Jelínkovy slivovice…,“ usmívá se Mgr.
Petra Dvořáková z marketingového oddělení. 
„Po zaplacení ročního poplatku nezbytné-

Nejen za pivem přijíždějí k nám turisté ze za-
hraničí. Dalším tekutým lákadlem je sedmde-
sátiprocentní nápoj absint. Jeho domovem je 
sice Francie, tam se však již dávno nevyrábí. 
V dnešní době je ve většině zemí Evropy 
výroba a prodej absintu nelegální. V letech 
1905 až 1915 byl nápoj pro obsah halucino-
genní látky thujon postupně zakázán. Jednou 
z mála zemí světa, které produkci absintu 
po roce 1915 nezakázaly, bylo Českoslo-
vensko, kde se popíjel hlavně v uměleckých 
kavárnách a vinárnách. Dnes absint najdete 
také na Slovensku, ve Španělsku, Velké Britá-
nii a nově ve Švýcarsku. 
Pro absint pocházející z Česka se ve světě 
rozšířil název Bohemia Absinthe, jelikož se 
výrobní procedurou liší od výroby ve světě. 
V Česku je rozšířen postup výroby, při kte-
rém se pelyněk nechá vylouhovat v horké 
vodě, což má za následek, že se uvolní 
aroma a typická barviva pro absint, ale 
málo rozpustný thujon se nevylouhuje, a tak 
jeho koncentrace v nápoji jsou extrémně 
nízké nebo žádné. Většina produkce jde 
na export, případně absintovou turistiku, 
a jen malou část přímo konzumuje domácí 
klientela.

NEJPRODáVANěJŠí 
ALKOHOLICKé 
NáPOJE V ČESKýCH 
GASTRONOMICKýCH 
ZAříZENíCH:

1. Božkov Tuzemský

2. Fernet Stock

3. Fernet Citrus

4. Becherovka

5. Božkov Vodka

6. Finlandia

7. Božkov Peprmintový likér

8. Slivovice Rudolf Jelínek

9. Stará myslivecká

10. Berentzen Saurer Apfel

Zdroj: Data Servis

zdroj: ČSŮ

Pozn. Destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje v tis. l

VýROBA DESTILáTŮ  
A LIKéRŮ V ČR

CO SE PIJE NEJVíCE?

2006           56 487 

2005      49 333

2004    42 239

2003             57 636

2002        55 528

2001          56 718

2000                    69 367

1999                   67 585

1998                 63 811

1997                        73 579

1996                           75 927

1995                               77 902 

1994                                  80 941

1993                                     88 932

ABSINTOVá  
TURISTIKA

Pan Žufánek se sice netváří do fotoobjektivu zrovna 

optimisticky, ale na úspěchy firmy je nepochybně hrdý

Nekonečný proud láhví, který míří k „žíznivým“ zákaz-

níkům...

ho na režii má každý člen spolku vyhrazen 
archivní box, do kterého si může ukládat 
láhve. Každý rok svého členství dostává jednu 
jubilejní slivovici. Dále má nárok na exkurzi 
zdarma pro patnáctičlennou skupinu a různé 
další výhody při nákupu…“ Mezi členy spolku 
najdeme osobnosti ze světa podnikání, sportu 
i kultury. Všichni by chtěli mít svůj box co 
nejblíže boxu Bolka Polívky. A čas od času se 
s ním tady nad skleničkou pobavit a zasmát. 
„Gastroturistika dnes patří k oblíbeným nápl-
ním dovolených a výletů,“ říká Petra Dvořá-
ková. „Proto také spolupracujeme s řadou 
cestovních kanceláří. A snažíme se o sobě 
dávat vědět na veletrzích cestovního ruchu 
doma i v zahraničí.“

Pozor na plesnivý chleba!
Stále větší podíl na produkci silných alkoholic-
kých nápojů mají malé podniky. Za ochrannou 
značkou společnosti Žufánek & synové se 
skrývá rodinná ovocnářsko-včelařská farma 
se zaměřením na zpracování ovoce a medu 
do formy kvalitních ovocných destilátů, likérů 
a medovin. Sídlo a působiště má v Borši-
cích u Blatnice ve Zlínském kraji v chráněné 
krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat. Tady, 
jak se říká, pálí každý. Teď jde o to, co, v jaké 
kvalitě či množství a za kolik! Neboť „kořalka“ 
se dá dělat ze všeho možného. Kupříkladu 
z plesnivého chleba či shnilých brambor. Pak 
se jí říká třeba „cukrovica“ nebo „lavórovica“. 

Poznáme ji především podle nízké ceny a ne-
dobré chuti. „Jen tak mimochodem,“ varuje 
obchodní ředitel Martin Žufánek, „pozor, co 
leckdy pijete za jedy pod jednoduchým ná-
zvem slivovice!“ Malé firmy, které dbají na svoji 
pověst, však raději volí cestu kvality a poctivé 
práce než snadného zisku z prodeje pančova-
ných pseudonápojů. Nabízejí lahodnou jemnou 
pálenku s charakteristickou vůní i chutí. A prů-
zračnou jak „slovo boží“. Sortiment bývá široký 
– od slivovice, přes hruškovici, višňovku nebo 
ořechovku, klasickou medovinu nebo léčivý 
medový likér, až po dnes už zase velice módní 
pití někdejších malířů a básníků – absint. Ně-
které podniky dokonce vyrábějí i pivní pálenku, 
což je netradiční destilát získaný několikaná-
sobnou destilací čerstvého světlého ležáku. 
V případě firmy pana Žufánka jde o dvanáctku 
Extra z pivovaru Janáček. Josef Žufánek, 
zakladatel firmy, je bytostním založením včelař 
a ovocnář. Jeho manželka, inženýrka Marie, je 
ekonomickým a provozním mozkem společ-
nosti, která představuje od roku 2000 výkon-
nou rodinnou ovocnářsko-včelařskou farmu 
s moderně vybavenou palírnou. Úkoly jsou 
spravedlivě rozdělené: Otec se stará o sady 
a stovku včelstev, syn Martin je přes obcho-
dy, Josef se zabývá logistikou, nejmladší Jan 
je výrobní ředitel, který nosí v hlavě všechny 
recepty a postupy výroby.
Obhospodařují 15 hektarů sadů, kde pěstují 
90 % švestek, dále hrušně, ořechy i oskeruše 
– národní strom Slovácka. Česky se jmenuje 
jeřáb, připravuje se z něj též i pálenka, údajně 
spíše lék než pití. Rodinný lihovar je vzhledem 
k zpracování pouze vlastního ovoce limitovaný 
celkovou úrodou v jednotlivých letech. Veškerá 
produkce zůstává v České republice.

Nedoceněná cena 
Mezi lidmi, zvláště z Čech, dosud převládá 
názor, že je slivovice lidové pití a že by měla být 
levná. Když si mají koupit láhev kvalitního vína, 
neváhají sáhnout hlouběji do kapsy a zaplatit 
třeba dvě stě i více korun za sedmičku. Ale 
prodávat 0,5 l kvalitní slivovice za 250 korun 
považují za „nehoráznost“. Martin Žufánek však 
vypočítává na prstech: „Když pominu veškeré 
prvotní investice v řádech milionů, jako jsou 
budovy, destilační kolona, skladovací nádrže, 
stáčecí linka a bezpečnostní prvky, základ ceny 
tvoří ovoce v hodnotě mezi 70–100 korunami 
– podle kvality úrody. A k tomu energie, mzdy 
a obaly... Kupříkladu 0,5 l láhev, kterou používá-
me, stojí dvacet korun, etiketa šest. Následuje 
marže, daně…“ Nejvyšší část ceny ale tvoří 
daně. Mohlo by se zdát, že ve srovnání s vinaři, 
kteří jsou ušetřeni zvýšené spotřební daně a na-
víc bývají dotováni, mají malí a střední výrobci 
destilátů těžší situaci. Přesto si nestěžují. Stále 
rozšiřují svůj byznys a dokonce k nim přibývají 
stále noví.

-ic-

„Po zaplacení poplatku 
nezbytného na režii 
má každý člen spolku 
vyhrazen archivní box, 
do kterého si může 
ukládat láhve.“

Alfou a omegou úspěchu jsou investice 
do nových technologií, reklamy a do marketingu

PodNikáNí
PodNikáNí
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Aleš Kubíček se létání aktivně věnoval již od 16 
let jako parašutista, plachtař a nadšenec pro 
balonové létání. Získal pilotní průkaz a jeho 
přátelé ho začali pobízet, aby na základě své-
ho technického vzdělání na VUT Brno balon 
sám sestavil. V roce 1983, k 200letému výročí 
vzletu prvního balonu francouzských bratří 
Montgolfiérů, se tedy zrodil v Brně první balon. 
Momentálně jich zvládají ročně i 80, k letošním 
pětadvacetinám si chce firma nadělit roční 
produkci sto balonů.

Buržoazní zábava
Balonové létání považoval komunistický režim 
za nebezpečnou aktivitu, prý hrozilo nebezpečí 
úletu do kapitalistické ciziny. Jelikož se ale jeho 
čas pomalu nachyloval, předpisy už se nebraly 
tak důsledně. „Kamkoli jsem v republice jel, vítali 
mne nadšeně se slovy, že podporovat buržoazní 
zábavu se sice nesmí, ale že mi rádi pomůžou,“ 
vzpomíná Ing. Kubíček. První obaly pomohli 
podnikateli šít v Krasu Chornice, kde už tehdy 
měli vyspělou výrobu padáků. S požadavkem 
speciálních zámečnických prací se obrátil na vý-
robce tlakových nádob Plynokov v Hustopečích. 
Umění košikářské práce si přivezl z Morkovic. 
Když se vyráběl druhý balon na konci 80. let, 
bylo nutné sehnat látku. Koupit se v té době 
nedala. „Paní Škvajnová, vedoucí zásobování 
českého výboru Svazarmu tehdy vydala do Brna 
2200 metrů sledovaného sortimentu na záplaty 
padáků. Jeden padák má přitom 80 metrů a v té 
době jich v Brně bylo sotva 10. Riskovala – mohli 
ji zavřít, přesto nám pomohla.“ 

Vzdušné zámky
Už v prosinci 1989 získal Ing. Aleš Kubí-
ček povolení od národního výboru, že smí 
vyrábět „létadla“ ve středu a čtvrtek od 16 
do 18 hodin. „Dodnes mám toto povolení 
schované,“ popisuje situaci majitel firmy, 
jejíž specialitou je výroba atypických balonů. 
Za příplatek jako jedna z mála firem na světě 
umožní do těchto balonů přístup pasažérům. 
Ke každé zakázce přistupují individuálně. 
„Každý balon je originální. Je to jako s oble-

čením. Nikdo nechce mít stejné jako soused. 
Je to zakázka na míru, stejně jako dioptrické 
brýle,“ říká Ing. Kubíček. Zákazník si může 
nechat vyrobit například repliku svého domu. 
Výrobu a provoz „létadel“ hlídá Úřad pro 
civilní letectví. Když ČR vstoupila do EU, 
sjednocení legislativy v oboru bylo náročné. 
„Jako přistupující země jsme měli velmi přís-
né podmínky. Kvalifikaci jsme ale splnili i my 
balonáři i úřad. Výhoda sjednocené legisla-
tivy je v jednotnějších požadavcích auditorů, 

na které jsme připraveni neustále.“
Na firmu Ing. Kubíčka i ostatních světových 
výrobců má velký vliv cena práce a kurs eura 
a české koruny. „V Německu je silný konkurent 
s tradicí, má ale drahou pracovní sílu. I Anglie 
se potýkala s problémy kvůli ceně práce. Se 
zpevňující korunou se situace obrátila a Ang-
ličané nás začali dohánět. Kvůli kurzu dolaru 
a průniku levného zboží do Evropy nemůžeme 
ani na americký trh.“
Přes tyto okolnosti dosáhla loni akciová 
společnost ve všech svých firmách obratu 100 
milionů korun, přičemž její balonová odnož 
měla odhadem majitele obrat 64 milionů. „Veš-
kerý zisk pohlcuje pokles eura, zbytek vracíme 
do výroby,“ říká Ing. Kubíček.

Jako Ferda mravenec
Původní firma se přeměnila na akciovou 
společnost, která pod sebou sdružuje čtyři 
společnosti s ručením omezeným. Jedna se 
věnuje výrobě balonů a vzducholodí, druhá 
výrobě nafukovacích a heliových poutačů, 
třetí vyrábí speciální textilie a dětská skáka-
dla, čtvrtá se zabývá kovovýrobou a stavební 
výrobou. Na první pohled různorodé zaměření 
podniků opět vychází z doby komunismu. Ing 
Aleš Kubíček hovoří o programu všedělatel-
ství. „Museli jsme si vše udělat sami, šrouby 
počínaje a konče tavbou nízkotavitelných slitin. 
Abychom později získali kýžené postavení 
na trhu, museli jsme změnit vnitřní strukturu. 
A tak se firmy rozešly jako čtyři děti každé 
po svém.“

...balon přistál u ves-
ničky, kde jej nikdy do-
sud neviděli. Z balonu 
vystoupil santa claus, 
dal dětem dárky a zase 
odletěl...

To je přece santa claus!
Se zahraničím začal Ing. Kubíček spolupracovat 
hned po revoluci. Tajné schůzky s Angličany 
ovšem probíhaly ještě za komunismu v Maďar-
sku. Na společné expedici při přeletu pouště 
Karakum se Ing. Kubíček seznámil se dvěma 
Belgičany, kteří pro něj po revoluci začali dělat 
obchodní zástupce pro státy Beneluxu. „Díky 
nim jsme měli přístup na západní trh.“ 
Zahraniční trhy (kam „letí“ 80% produkce) 
se od tuzemského samozřejmě v mnohém 
liší. „Požadavek polského zákazníka je cena, 
Němci chtějí nízkou cenu a vysokou kvalitu. 
Pro Rusy je primární značka. Japonci jsou 
pragmatici, kteří chtějí balon na klíč a je jim 
jedno, kdo ho vyrobí. Cena je pro ně ale 
důležitá stejně jako kvalita,“ vyjmenovává 
Ing. Kubíček.
Podnikatel má díky vývozu do 30 států i zají-
mavé příhody. „V řadě zemí, kam jsme přijeli, 
viděli balon poprvé. V Gruzii o Vánocích dostal 
náš pilot za úkol navršit koš dárky a převléci se 
za Santa Clause. Natáčela to tamní státní tele-
vize. Balon měl přistát za jedním městem. Vítr 
ale balon odnesl do blízkých hor a pilot přistál 
u horské vesničky, kde balon nikdy neviděli. 
Přiběhli dva malí chlapci. Z balonu vystoupil 
Santa Claus, dal jim dárky a zase odletěl.“

kdo je chce? 
Zákazníky, kteří si balony v Brně objednají, 
lze rozdělit do tří kategorií: buďto s nimi chtějí 
podnikat a kupují si je, aby v nich „vozili“ turisty. 
Nebo si balon pořídí firma, která se rozhodla 

pro reklamní kampaň ve vzduchu. Případně jde 
o rodinnou akci, kdy si balon nadělí jako dárek 
(přičemž podnikatelé často spojí propagaci 
s radostí pro nejbližší...)

Létám, létáš, létáme
Rodinný balon je pro Kubíčkovy samozřejmostí. 
Se svojí rodinou, manželkou a třemi dětmi, 
ho A. Kubíček provozuje na barokním zám-
ku Radešín, kde se chystá firma vybudovat 
letové centrum. Syn Petr má pilotní průkaz, 
16letá Helena se právě učí létat a humanitně 
zaměřená dcera Pavlína se podle slov svého 
otce raději vozí. Sám Ing. Kubíček je balono-
vý inspektor. Svoji kvalifikaci musí každé dva 
roky obnovovat. „Jako inspektor létám výcvik 
a přezkušovací lety a jako zkušební pilot létám 
technické lety. Jsem ten zlý policajt u technické 
zkoušky, který na konci řekne, zda uchazeč 
zkoušku udělal... Absolvuji čtyřicet až šedesát 
letů ročně,“ popisuje Ing. Kubíček. Syn Petr (27 
let) šel ve šlépějích svého otce nejen coby pilot, 
v současné době je ve firmě šéfem vývoje. Jeho 
otec uznává, že má syn těžké postavení. „Petr 
má výhodu, že může stavět na mých zkušenos-
tech. Ale já jsem na vedoucí funkci rostl dvacet 
pět let, kdežto on se stal šéfem vývoje během 
dvou hodin. Má být partnerem řídícím pracov-
níkům, kteří se mnou pracují víc než patnáct 
let.“ Podle svých slov rozhodně nebude tlačit 
na ostatní děti, aby ho následovaly. „Balonování 
jsou hračky taťky, děti by měly jít svou cestou,“ 
uzavírá Ing. Kubíček.

Šárka Vlasáková

Zákazník má buď vlastní nápad, jak by jeho ba-
lon měl vypadat, nebo si ho nechá navrhnout 
a vyprojektovat. V obou případech přicházejí 
na řadu technici, kteří za pomoci nejmoder-
nější počítačové techniky balon vyprojektují 
včetně animačního letu, například nad domem 
zákazníka. Balon se vyrábí z drtivé většiny ruč-
ně, švadleny šijí obaly, košíky pletou košikáři. 
Automatizovaná je jen výroba na hořácích, a to 
v malém počtu kusů. Zakázka sériového balo-
nu trvá od jednoho po pět měsíců, výroba aty-
pického balonu se může protáhnout i na dva 
roky. A cena? Od půl milionu do 1 300 000 
korun. A pokud by projevil zákazník zájem – 
„ušili by mu“ i vzducholoď. To by trvalo 10–12 
měsíců a stálo přes dva miliony korun.

Aleš kubíček (53let)

•  Po strojní průmyslovce 
vystudoval na VUT Brno 
obor Přístrojová regulační 
a automatizační technika, 
specializace průmysloví roboti. 

•  Na vysoké škole si díky 
své horolezecké slabůstce 
přivydělával natíráním sil. 

•  Původně se chtěl živit 
projektováním letadel.

•  Je ženatý, manželka Naďa je 
dětskou psycholožkou ve státní 
správě.

V Brně šijí 
vzducholodě…
NěkTeří PodNikATeLé sice ZůsTáVAJí NohAmA PeVNě 
NA Zemi, s hLAVoU VšAk oBčAs TAk TrochU V oBLAcích. 
V BrNě oVšem exisTUJe FirmA, JeJíž mAJiTeL Je 
Ve VZdUchU JAko domA – ProTože Je TAm sPoLU se 
sVými ProdUkTy. iNg. ALeš kUBíček ToTiž se sVými 
Lidmi „šiJe“ BALoNy. ANo, VýroBky Jeho Firmy VZNikAJí 
rUčNí PrAcí! A TAk se FirmA BALoNy kUBíček, s.r.o. řAdí 
meZi šPičkoVé sVěToVé VýroBce A o PrVeNsTVí BoJUJe 
s VeLkoU BriTáNií A šPANěLskem. 

JAK BALON VZNIKá
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Povinné ručení a havarijní pojištění. Dva pro-
dukty, které najdeme v nabídce hned několika 
tuzemských komerčních pojišťoven. Zatímco 
první z nich musí uzavřít každý, kdo chce vyjet 
se svým vozem na tuzemské komunikace, 
havarijní pojištění je dobrovolné.
Vhodně uzavřené pojištění se často vyplatí. 
Zvláště tuzemské silnice a dálnice, resp. jízda 
po nich, představují jedno velké riziko. 

risknete pokutu až 20 tisíc korun?
Uzavření pojištění odpovědnosti neboli 
povinného ručení je dáno zákonem. Ten, kdo 
se rozhodne nesplnit zákonnou povinnost 
a vyjede na silnici s nepojištěným vozidlem, 
riskuje pokutu až do výše 20 000 korun. Po-
vinné ručení kryje riziko škod, které řidič (resp. 
majitel vozidla) způsobí třetí osobě. V případě 
vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody 
ve výši 35 milionů korun pro škody na zdraví 
a 18 milionů korun pro škody na majetku. 
V ojedinělých případech se může stát, že 
celkové škody přesáhnou zákonem stanovené 
limity. Proto pojišťovny nabízejí klientům uzavřít 
pojistné i na vyšší odpovědnostní limity, které 
jsou nad rámec legislativy.
Naproti tomu havarijní pojištění chrání auto 
před škodou, kterou jste si způsobili sami, 
nebo tak učinil někdo jiný. Standardně lze 
automobil havarijně pojistit proti živelní udá-
losti, (např. požár, výbuch, krupobití, povodeň, 
záplava, vichřice aj.), neúmyslnému poškození 
nebo zničení vozidla vlastním zaviněním a proti 
odcizení. Sjednat lze i další připojištění jako 
např. úrazové pojištění dopravovaných osob, 
pojištění zavazadel nebo pojištění čelního skla.

Bezeškodní průběh nad zlato
Přestože havarijní pojištění bývá podstatně 
dražší než povinné ručení, společným znakem 
u těchto produktů jsou některé faktory, které 
výši pojistného ovlivňují. V obou případech 

totiž platí, že na konečnou cenu má vliv druh 
vozidla, kubatura a jeho stáří. Do konečné 
ceny promluví také limity pojistného plnění, 
místo bydliště pojištěnce, jeho věk, povolání 
nebo u havarijního pojištění úroveň zabezpe-
čení vozidla nebo případná výše spoluúčasti.

Přestože parametry pojistek a tedy i základní 
sazby pojistného jsou u jednotlivých pojiš-
ťoven rozdílné, jedno kritérium zohledňují 
všechny bez výjimky, a tím je bezeškodní 
průběh. Kdo jezdí bez nehod, získá bonus, 
naopak často bourající řidič si bude mu-
set za pojištění připlatit. V tomto případě 
se pojišťovny drží litery zákona, kdy zákon 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla 
v § 3 odst. 6 uvádí, že pojistitel je povinen zo-
hlednit předcházející škodný průběh, a to buď 
slevou na pojistném v případě bezeškodného 
průběhu nebo naopak přirážkou k pojistnému 
v případě výplaty pojistného plnění.

malus nebo bonus?
Právě jízda bez nehod je jedním z opomíje-
ných, ale o to důležitějších faktorů, jelikož 
může rodinnému rozpočtu ušetřit i několik 
tisíc korun. 
Za každých 12 měsíců, po kterých řidič 
nezpůsobí se svým vozem nehodu, je 
odměněn bonusem ve výši 5 %. Ovšem 
u některých pojišťoven je za příkladný 
způsob jízdy a bezeškodní průběh možné 
získat navíc další dodatečné slevy. Jelikož 
systém bonusů funguje již osmým rokem, 
pojistné se v některých případech může 
snížit až na polovinu. Opakem bonusů je 
malus, tj. přirážka k pojistnému. Rostoucí 
počet škod a tedy i objem vyplácených 
prostředků přinutil pojišťovny přistoupit 
k malusům a znevýhodnit často bourající 
řidiče. Přístup k trestání řidičů jednotlivých 
pojišťoven je, stejně jako u bonusů, různý. 
Ne každá nehoda automaticky znamená 
zdražení pojistky. 
Pokud tedy máte naježděn dostatečný 
počet měsíců bez nehody, jedna bouračka 
vám nesebere možnost nároku na bonus, 
jen jej o několik procent sníží. Pokud však 
bouráte častěji, z bonusového pásma se 
rázem přesunete do malusového a můžete 
se „těšit“ na poměrně zajímavé přirážky 
k pojistnému. Celkový malus u některých 
pojišťoven dosahuje 200 % i více! Jízda bez 
nehod se tak rozhodně vyplatí.

Tomáš Skolek

osoBNí FiNANce

osoBNí FiNANce
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Mnohé banky refinancování hypoték už ani 
marketingově nepropagují. Stalo se samozřej-
mostí, které banky vyjednávají se zájemcem 
individuálně. Stávající hypoteční úvěr k nim tedy 
můžete převést i přes to, že v jejich nabídce slovo 
„refinancování“ nenaleznete. Na druhou stranu 
pokud takový produkt banka má, těšte se na ješ-
tě zajímavější podmínky. 
Byl to především rok 2007, kdy se refinancování 
hypoték těšilo velké oblibě. Některé banky začaly 
propagovat speciální hypoteční produkty (viz 
tabulka), které měly umožnit prodloužit či zkrátit 
dobu splatnosti, v případě potřeby získat doda-
tečné finanční prostředky, ale především uzavřít 
nový úvěr s nižší úrokovou sazbou. 

Proč se začalo refinancovat?
Logika tohoto produktu vycházela z faktu, že 
některé banky nalákaly klienta na výhodnou úro-

kovou sazbu, jež byla ovšem fixována na krátké 
období (1–3 let). Po uplynutí fixační doby pak kli-
enti obdrželi dopisy, kde jim byla oznámena nová, 
podstatně vyšší sazba. A rozhořčený klient si pak 
rád poslechl nabídku konkurenční instituce…
Refinancování hypoték umožňovala původně 
Bawag Bank, GE Money Bank, Komerční banka 
a postupně se k nim přidala i Volksbank či Wüs-
tenrot hypoteční banka. Letos lze refinancovat 
úvěr téměř u každé banky. Tedy i pokud přijdete 
třeba do Osobní spořitelny, Raiffeisenbank či 
UniCredit Bank, umožní vám přefinancovat 
stávající úvěr některým ze svých standardních 
produktů. 

refinancování není konsolidace
Kromě refinancování hypoték nabízejí některé 
banky i tzv. konsolidaci půjček. Jde o produkt 
v něčem podobný a v něčem odlišný. Při kon-

solidaci půjček můžete refinancovat více svých 
stávajících úvěrů, tedy kromě hypoték i spotřebi-
telské půjčky, kreditní karty, kontokorenty a někdy 
i stavební spoření. Staré úvěry pak sloučíte 
do jednoho nového s jednou úrokovou sazbou.

Pozor na nevýhodné nabídky!
I přes fakt, že starou hypotéku lze převést 
k jakékoli bance, existují v refinancování určité 
rozdíly. To pravé refinancování by mělo být bez 
jakýchkoli poplatků za uzavření nové půjčky. Vámi 
nově vybraná hypoteční banka by rovněž měla 
maximálně usnadnit administrativu při převádění 
úvěru. Tedy, pokud po vás bude při převodu 
požadováno několik úkonů, které vám zaberou 
čas a vezmou peníze, refinancování ještě jednou 
zvažte. 

otázka délky fixace
Ošemetným problémem zůstává, na jak dlouho 
fixovat úrokovou sazbu. Strategie bankovních 
domů se aktuálně posunula od nejnižších sazeb 
u 1letých fixací k fixacím 3–5letým (viz Bawag 
Bank, Volksbank CZ). GE Money Bank nabízí 
na 1–10leté fixace stejnou sazbu a Komerční 
banka dokonce sjednotila 1–15leté fixace. Sazby 
si můžete porovnat v tabulce Srovnání refinan-
cování hypoték, kde nejprve uvádíme speciální 
produkty na refinancování a v posledních dvou 
řádcích i příklady klasických hypoték, kterými lze 
rovněž původní úvěry přefinancovat. Je zjevné, 
že na méně než 5 let se fixovat v současnosti 
nevyplatí. Vyvstává ale ještě složitější otázka – 
když vezmeme v úvahu současnou výši úroků, 
je moudré fixovat sazbu na 10-15 let dopředu? 
Nebudou sazby za 3 roky nižší? Názory se 
bohužel v tomto bodě různí. Osobně doporučuji 
následující: bude-li vám bankou nabídnuta sazba 
kolem 5.00 % p.a. zafixujte si ji na 5 let. Výhod-
nější nabídku, tedy pod 5 %, zafixujte i na déle. 
Na druhou stranu, sazby blížící se 6 % bych 
uzavíral na dobu co nejkratší.           Tomáš Skolek

PokUd JsTe UZAVřeLi hyPoTečNí úVěr Před Třemi 
roky s 3LeToU FixAcí, možNá Vás NemiLe PřekVAPiLA 
NoVá Výše úrokoVých sAZeB. V ZAhrANičí Je BěžNé 
V TAkoVém PříPAdě ihNed NAVšTíViT koNkUreNčNí 
BANkU A PokUd NABídNe LePší PodmíNky, PřeVésT  
úVěr k Ní. Nic Vám NeBráNí UděLAT U Nás ToTéž.  

V případě vznik-
lé škody pojišťovna 
kryje škody ve výši 35 
mil. korun pro škody 
na zdraví a 18 mil. pro 
škody na majetku

JíZdA BeZ Nehod Je 
JedNím Z oPomíJe-
Ných, ALe o To důLeži-
TěJších FAkTorů, kTe-
ré mohoU rodiNNémU 
roZPočTU UšeTřiT 
i NěkoLik Tisíc korUN. 
ZA kAždých 12 měsíců, 
Po kTerých NeZPůso-
BíTe se sVým VoZem 
NehodU, ZískáTe Bo-
NUs Ve Výši 5 % A Pří-
PAdNé dALší sLeVy. 

SROVNáNí REFINANCOVáNí HyPOTéK

Název banky Název úvěru
Fixace 3 roky 

(% p.a.) 

Fixace 5 let  

(% p.a.) 

Fixace 10 let 

(% p.a.) 

Bawag Bank CZ Refinancování americké hypoté-

ky - Hypotéka hypoték 

5.87 5.92 5.98

Bawag Bank CZ Refinancování hypotéky na byd-

lení - Hypotéka hypoték 

5.37 5.42 5.48

GE Money Bank Refinancování úvěru na bydlení od 5.54 od 5.44 od 5.74

Komerční banka Hypotéka na refinancování 5.59 5.59 5.59

mBank mHypotéka - Refinancování 5.94 5.97 x

Volksbank CZ Refinancování hypotečního úvěru 4.80* 4.97* 5.30*

Wüstenrot hypoteční 

banka

Refin x 5.14 x

Raiffeisenbank Hypotéka Klasik na 100 % 5.89 5.89 6.19

UniCredit Bank Hypoteční úvěr Individual 5.36 5.41 5.61

* úroková sazba garantovaná pro úvěry do 85 % hodnoty nemovitosti Zdroj: banky, květen 2008

Jízda bez nehod  
se vždy vyplatí

Zvýšila vám banka  
hypoteční splátky?  
Zvažte refinancování  
u konkurence!



str. 42 str. 43červen 08

Tuzemské firmy jsou konzervativní a na myš-
lenku, že by činnosti nesouvisející přímo 
s posláním firmy nakupovaly v podobě 
služeb od externích dodavatelů, si zvykají 
jen pozvolna. Namísto toho, aby si dopřály 
komfort a zaplatily si externího specialis-
tu, řeší maximum činností interně a často 
i neefektivně. Jednou z oblastí, kde má out-
sourcing nezastupitelné místo, je pronájem 
a management vozového parku, který nabízí 
řada leasingových společností.

klient nic neriskuje
Operativní formy leasingu u nás dosahují 
mezi ostatními druhy nebankovního finan-
cování 12,5 procenta. To není ve srovnání 
s evropskými lídry mnoho. Aby se české 
firmy operativního leasingu nebály, leasin-
govým společnostem nezbývá, než trpělivě 
vysvětlovat rozdíly a výhody. Filozofie tohoto 
financování spočívá v tom, že firma sice 
pro svou podnikatelskou činnost dopravní 
prostředky potřebuje, nicméně nemusí být 
jejich majitelem. Tato zdánlivá nevýhoda je 
navíc vyvážena nižší cenou pronájmu a jeho 
dobrou dostupností i pro začínající podnika-
tele. Klient se navíc zbaví rizika, že pořízená 

investice nečekaně ztratí svou hodnotu, což 
se právě u automobilů čas od času stává. 
Díky operativnímu leasingu může firma své 
vybavení obnovovat nejen dříve, než bude 

účetně odepsáno, ale také dříve, než z její-
ho pohledu technicky zastará.

Leasing, který šetří čas
Výsledkem každého outsourcingu by mělo 
být to, že firma získá více času na naplňová-
ní předmětu svého podnikání a na outsour-
cované činnosti bude pouze dohlížet, jako 
dohlíží na jiné nakupované služby. Opera-
tivní leasing ve variantě full service zahrnuje 
kompletní péči o pronajatý vozový park, 

a to po administrativní i technické stránce. 
Vedle základních povinností majitele, jako 
jsou v případě vozidel úřední přihlášení, 
hrazení povinného ručení, silniční daně nebo 
poplatky za autorádio, dodává leasingová 
společnost různé doplňkové služby:
•  údržba majetku a zajištění potřebných 

servisních zásahů, 
•  poskytnutí náhradního vozidla v případě 

poruchy stávajícího, 
•  pojištění majetku a likvidace škodních 

událostí, 
• různé druhy připojištění, 
• výměna starších kusů za nové, 
• přezouvání pneumatik, 
• tankovací karty, 
• asistenční služby, 
• nákup dálničních známek, 
• evidence spotřeby paliv a maziv, 
• vedení knihy jízd, 
•  spolupráce na tvorbě firemních předpisů 

týkajících se vozových parků aj. 
Firma se spořivým duchem se bude samo-
zřejmě zajímat o to, jestli by nebyla schopna 
všechny tyto činnosti provádět s nižšími 
náklady interně, nebo jinde pořídit levněji. 
Leasingová společnost by však měla být 
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PoBočky 
ZAhrANičNích 
Firem PřiNesLy 
do českých 
koNčiN módU 
oUTsoUrciNgU. 
JedNoU Z TyPických 
AkTiViT, kTeré si 
o VyUžíVáNí sLUžeB 
od exTerNích 
dodAVATeLů 
Přímo říkAJí, Je 
ProNáJem A hLAVNě 
mANAgemeNT 
VoZoVého PArkU. 

TiP NA kNihU:  JAk se sTáT úsPěšNým VedoUcím 
ProdeJe
Jste excelentní prodejce a chcete výš? Usilujete o pozici vedoucího 

prodeje? Potom víte, že vaše prodejní schopnosti jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. Tato knížka vám nabízí know-how pro úspěšný start v nové práci. Zjistíte, co se od vás ve firmě očekává, jak komuniko-vat s kolegy, jak řešit každodenní situace, jak si organizovat čas a jakých zásad se držet, abyste dovedli svůj prodejní tým k nejvyšším výkonům. Kromě praktických příkladů najdete v knize také cenné tipy a užitečné kontrolní seznamy.

TiP měsíce:
komplexní řešení pro 
malé a střední firmy

Volksbank CZ nabízí zvýhodněnou na-

bídku vedení firemního účtu s kontoko-

rentem s úrokovou sazbou 6,97 % p.a. 

garantovanou na rok v rámci programu 

„Komplexní řešení pro malé a střední 

firmy.“ Pokud si zájemce v době trvání 

akční nabídky sjedná kterýkoli ze čtyř 

produktů v rámci Komplexního řešení 

(kontoúvěr, investiční úvěr, treasury limit 

a garanční linka), získá i soubor doplňko-

vých služeb na rok zdarma:

•  běžný účet se zvýhodněným pásmo-

vým úročením,

• přímé bankovnictví, 

• služební platební kartu, 

•  měsíční výpis z účtu program 

transakčních poplatk.ů 

TiP NA FirmU:  
PiVoVAr  
čerNá horA, A. s.

Pivovar Černá Hora je nejstarším pivova-

rem na Moravě, ale také jedním z po-

sledních pivovarů u nás, který si uchoval 

historický ráz, jenž mu vtiskli jeho zakla-

datelé před více než pěti sty lety. Kromě 

toho je také jediným privátním pivovarem 

v Jihomoravském kraji s výlučně českými 

vlastníky. Kromě piva vyrábí Pivovar 

Černá Hora sedm druhů nealkoholických 

nápojů, které jsou ochuceny přírodním 

chmelem, což je patentově chráněno 

pouze pro tento pivovar. Ten 

exportuje pivo do 11 zemí.

schopna nabídnout atraktivnější ceny, proto-
že vůči autoservisům, pojišťovnám a dalším 
dodavatelům vystupuje jako velkoodběratel, 
a tudíž získává patřičné slevy, které může 
promítnout do ceny pro svého klienta. Další 
finanční výhodou této finanční služby je fakt, 
že touto cestou je možné pořídit majetek 
s nulovou vstupní investicí, neboť se obvykle 
nepožaduje takzvaná akontace. 

Užitečný audit
Úspory se samozřejmě mohou objevit 
i ve mzdových nákladech klienta. Optimali-
zaci nákladů také výrazně pomůže audit do-
pravních potřeb firmy, který doporučí počet 
a typ vozidel i rozsah doplňkových služeb. 
Ten by zkušená leasingová společnost měla 
být schopna provést.
Celkové náklady na financování vozidla 
nebo jiného majetku operativním leasingem 
bývají v mnoha případech výrazně nižší, než 
kdyby bylo stejné vozidlo pořízeno běž-
nějším leasingem finančním. Do ceny této 
služby se totiž započítává pouze poměrná 

část hodnoty vozidla odpovídající době jeho 
skutečného využívání. 
Operativní leasing, ať už s plným servi-
sem nebo bez něj, je velmi vhodné využít 
například v případech, kdy firma pracuje 
na nějakém časově ohraničeném projektu 
a dočasně potřebuje navýšit stavy zaměst-
nanců a vozidel. Odpadnou jí tak starosti 
o nadbytečná auta, které by se jinak objevily 
na konci tohoto období.

Zákazník by měl mít jasno
Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli leasin-
gu na českém trhu jsou malé, tedy alespoň 
co do kvality služeb. Inovace, se kterou přijde 
jeden z nich, většinou v krátké době zkopírují 
i ti ostatní. Z tohoto důvodu hrozí poměrně 
malé riziko, že by klient narazil na nespolehli-
vého pronajímatele. Jestliže jsou si konkurenti 
rovni v úrovni služeb, v konkurenčním boji 
obvykle sahají po zbrani v podobě ceny. Zá-
jemce o leasing, který ví, jak postupovat, může 
z cenových válek poskytovatelů i profitovat. 
V první řadě si musí udělat maximálně konkrét-
ní představu o tom, jak má celá finanční služba 
vypadat – co do pronajímaných předmětů i co 
do přidružených služeb.
Na základě svých reálných provozních 
požadavků si firma ujasní složení budoucího 
vozového parku. Záleží na tom, koho či co 
mají vozidla převážet, jak mají vypadat a jaké 
mají mít technické vybavení. A také kolik 
kilometrů se pravděpodobně najezdí. Pak je 
potřeba mít jasno o činnostech, které se bu-
dou delegovat na leasingovou společnost. Jde 
o již zmíněné doplňkové služby, jejichž seznam 
mají poskytovatelé obvykle uveden ve svých 
propagačních materiálech. Dalším krokem 
je oslovení vybraných dodavatelů. Vzhledem 
k rozsáhlosti poptávkových, a tudíž i nabídko-
vých dokumentů by jich nemělo být mnoho. 
Vybraní poskytovatelé by ale měli splňovat 
základní požadavky v oblasti finanční stability 
své firmy a svého know-how. Napoví i pozitivní 
reference a členství v leasingové asociaci.

srovnávat srovnatelné
Pečlivosti není nazbyt při porovnávání ob-
držených cenových nabídek. Srovnat pouze 
konečné součty splátek je málo. Je třeba 
srovnávat srovnatelné a ujistit se, že společ-
nosti do svých kalkulací zahrnuly všechny 
požadované položky. Podezřele nízké ceny 
u některých služeb mohou být známkou 
umělého podcenění vedeného snahou 
získat klienta za každou cenu. Kritickým 
bodem kalkulace je správný odhad budoucí 
zůstatkové ceny majetku. Tato cena má to-
tiž výrazný vliv na to, jaká hodnota majetku 
se klientovi rozpočte do splátek. Obchod-
ník, který kalkulaci sestavuje, tak musí být 
tak trochu věštec.

Michal Ruml

rozdíly mezi 
jednotlivými 
poskytovateli leasingu 
na českém trhu jsou 
malé, tedy alespoň co 
do kvality služeb

oblastí, kde má out-
sourcing nezastupitel-
né místo, je pronájem 
a management vozové-
ho parku, který nabízejí 
leasingové společnosti

Jak vyzrát na financování 
firemního autoparku
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stačí stůl a internet
Ne všem vyhovuje nechat se zaměstnat. 
Pokud má student a nejen on nápad či ideu, 
co by mohl dělat a co by mu mohlo přinést 
nějaký zisk, může se pustit do podniká-
ní na základě živnostenského oprávnění. 
Rozjezd firmy nemusí být vždy spojen se 
statisícovými výdaji. Současná doba nabízí 
určitě řadu možností, jak se na trhu uplatnit 
a k tomu může začínajícímu podnikateli sta-
čit třeba pouze stůl s počítačem připojeným 
k internetu.
Rozhodne-li se tedy student začít praco-
vat na vlastní pěst, musí počítat s tím, že 
na rozdíl od zaměstnání je nejen samotné 
zahájení, ale i průběh podnikání podstatně 
složitější. Podnikatelé musí splnit řadu poža-
davků, obejít několik úřadů a nejen na po-
čátku, ale každoročně plnit zákony dané 
povinnosti.

živnostenský list
Prvním krokem, máte-li ideu v jakém oboru 
byste rádi podnikali, je vybrat, zvolit si 
vhodnou živnost. Zákon o živnostenském 
podnikání – především jeho příloha – by 
vám ve výběru měl pomoci. Radu můžete 
hledat také přímo na živnostenském úřadu, 
kde je třeba o živnost požádat. Vyberete-li 
si některou z volných živností, budete muset 
splnit pouze obecné podmínky pro získá-
ní živnosti, tedy žádné odborné znalosti 
či vzdělání. Výběr živnosti je dobré zvážit 
vhledem k možnosti uplatňovat výdaje pro-
centem z příjmů (výdajové paušály). Různé 
živnosti mají určena různá procenta. Ne 
všechny profese mají vysoké náklady, proto 

tento způsob zdanění může být pro mnohé 
podnikatele výhodný. 

Bez slalomu po úřadech
V minulosti bylo nezbytné při zahájení 
podnikání navštívit hned několik úřadů 
a institucí (živnostenský úřad, finanční úřad, 
správu sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovnu). Dnes je možné využít tzv. Jed-
notný registrační formulář, který lze podat 
na obecních živnostenských úřadech, kde 
jsou pro tento účel zřízena takzvaná Cent-
rální registrační místa. 

studenti jako osoby vykonávající  
vedlejší výdělečnou činnost
Podnikatelé stejně jako zaměstnanci jsou 
povinni platit sociální a zdravotní pojištění. 
Od letošního roku je maximální výše odvodů 
(strop) stanovena pro všechny stejně. Pojist-
né také nově nespadá do výdajů na zajiš-
tění a udržení příjmů. Jak u sociálního, tak 
u zdravotního pojištění se rozlišují osoby, 
které vykonávají výdělečnou činnost jako 
hlavní nebo jako vedlejší. Pokud podnikatelé 

patří mezi osoby vykonávající vedlejší čin-
nost, nejsou v určitých případech povinny 
platit zálohy. Na studenty, kteří podnikají, 
je pohlíženo právě jako na osoby vykoná-
vající vedlejší činnost, což je pro ně určitá 
forma zvýhodnění. Nejsou tedy povinni platit 
zálohy, případně je mohou platit v nižších 
částkách. Je-li student úspěšným podni-
katelem a vydělává, bude v následujícím 
období povinen platit zálohy ve vypočtené 
výši. V opačném případě bude ale od záloh 
osvobozen. 

daně a daňové přiznání
Daň z příjmů musí platit jak zaměstnanci, 
tak podnikatelé. Navíc podnikatelé jsou 
povinni podávat daňové přiznání a odevzdat 
je do konce března, nezpracovává-li jim 
daňové přiznání daňový poradce. Nevyhnou 
se ani přehledům pro ČSSZ a zdravotní 
pojišťovnu. I v případě, kdy student podává 
daňové přiznání, může si uplatnit v daňo-
vém přiznání nejen slevu na poplatníka, ale 
také slevu na studenta, pokud k daňovému 
přiznání doloží potvrzení od školy.

o daňové zvýhodnění rodiče nepřijdou
Zákon o daních z příjmů umožňuje rodičům, 
za splnění podmínek uvedených v § 35 c, 
odst. 6, uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. 
Student, i když podniká, nebo si přivydělává 
jako zaměstnanec, je dle tohoto zákona stále 
veden jako nezaopatřené dítě a rodiče si mo-
hou uplatnit daňové zvýhodnění. Zákon nesta-
novuje žádné limity pro příjmy dítěte, na které 
rodiče chtějí uplatnit daňové zvýhodnění.

Michal Ruml

Pokud má student 
nápad, co by mohl 
dělat, může se pustit 
do podnikání na zá-
kladě živnostenského 
oprávnění

PřiVyděLAT si NA sTUdiích BrigádoU NemUsí BýT řešeNím 
Pro kAždého. UrčiTě exisTUJí meZi sTUdeNTy TAcí, kTeří se 
rAděJi Již Při sTUdiU PUsTí do PodNikáNí. oVšem Je To TA 
NáročNěJší VAriANTA – ALesPoň Pro ZAčáTek…

studovat  
a podnikat
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V soUčAsNém gLoBáLNím 
sVěTě se sTáLe Více dosTáVAJí 
do PoPředí oBchodNí cesTy 
do NoVých desTiNAcí. sVěToVá 
ekoNomická „mAPA“ se 
rAdikáLNě měNí A Je důLežiTé 
BýT U Toho. PráVě V oBLAsTi 
TZV. BUsiNess TrAVeLLiNgU 
PůsoBí sPoLečNosT BUsiNess 
TrAVeL cLUB eU, kTerá PřicháZí 
s UNikáTNím koNcePTem 
„BUsiNess wiTh PLeAsUre“, 
o Němž Jsme hoVořiLi 
s PreZideNTem sPoLečNosTi, 
rNdr. ZByňkem gABrieLem. 

oBchodNí cesToVáNí

Jak jde dohromady obchodní cestování 
a zážitková turistika?
Stále více se ukazuje, že pokud chcete být 
úspěšní v podnikatelských aktivitách na zahra-
ničních trzích, musíte dobře pochopit mentalitu 
vašich obchodních partnerů, jejich zvyky, kulturu 
a celé společenské prostředí. Přitom nemusí 
jít o společnosti přímo podnikající v zahraničí, 
ale třeba i o získání výhodných dodavatelských 
kontraktů. A proč nezískat potřebné vědomosti 
zábavnou formou a prožít přitom nečekané? Vy-
vinuli jsme proto unikátní koncept „Business with 
pleasure“. A věřte mi, že na vlastní kůži poznat 
zvyklosti v některých exotických zemích, je velmi 
silný zážitek. 

Na které trhy se BTc eU zaměřuje?
Jednou z našich hlavních náplní je organizování 
podnikatelských obchodních misí. Pochopitelně 
se soustřeďujeme na perspektivní světové trhy, 
jako jsou Čína, Korea, Vietnam, Indie nebo Kuba. 
Velký zájem naší podnikatelské obce je ale v po-
slední době především o Japonsko. Na těchto 
trzích navazujeme na již dlouhodobé aktivity naší 
sesterské organizace Business Events Group. 
Ta je také garantem odborných konzultantských 
služeb na zahraničních trzích a spolupodílí se 
na tvorbě odborného programu. V BTC EU jsme 
však výrazně rozšířili portfolio poskytovaných slu-
žeb. Na poli incentivního cestování a speciálních 
projektů pokrýváme prakticky celý svět.

k tomu, abyste dali dohromady takový 
program, o kterém mluvíte, potřebujete mít 
dobré znalosti cílových destinací. kdo jsou 

vaši partneři v zahraničí?
Naši partneři v zahraničí jsou obvykle obchod-
ní komory, průmyslové svazy, státní agentury, 
konzultanti a často představitelé českých firem, 
kteří již mají zkušenosti s podnikáním na daném 
trhu. S odborným programem nám pomáhají 
i česká obchodní zastoupení a ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Protože však, jak jsem již 
říkal, každou cestu doplňujeme také o poznávací 
a zážitkový program v rámci konceptu „Business 
with pleasure“, spolupracujeme také s týmem 
kreativních lidí, kteří žijí v zahraničí. Například v Ja-
ponsku máme spolupracovníky, kteří se podíleli 
i na programu české výstavy na Expu v Sapporu.

dát dohromady tým zkušených a spolehli-
vých pracovníků je alfou a omegou každé 
společnosti a zvlášť pokud se jedná o služ-
by takového druhu, jaké vy poskytujete. Jak 
se vypořádáváte s těmito problémy?
BTC EU vznikla spojením lidí, kteří mají bohaté 
zkušenosti buď přímo z podobné činnosti jako 
jsou naši společníci z Business Events Group, 
z oblasti cestovního ruchu nebo z řízení velkých 
nadnárodních firem. Pomáhají nám i naše zku-
šenosti s reklamními a mediálními službami. Náš 
koncept má velmi dobrou odezvu mezi řadou lidí, 
kteří v minulosti pracovali v zahraničí ve státních 
nebo korporátních službách. Tito lidé se k nám 
přidávají a baví je pracovat na něčem novém 
a s větším klidem.

Poskytujete i jiné služby, než jsou cesty 
do zahraničí?
Ano, pořádáme také semináře spojené s proble-

když se spojí cesta 
za obchodem  
s cestou za zážitky

matikou podnikání a investování na zahraničních 
trzích jako jsou například Hong Kong – brána 
do Číny nebo semináře o investicích do nemovi-
tostí třeba v Dubaji. Organizujeme ale také akce, 
které si kladou za cíl zpřístupnit alespoň malý 
kousek kultury některé ze zájmových zemí. Jsou 
to například oblíbené degustace sushi s předve-
dením jeho výroby.

A jaký je váš osobní tip na místo, kam by 
čeští podnikatelé měli vyrazit za obchodem?
Určitě je to Asie. Čína se stává stále silnějším 
hráčem na poli globální ekonomiky a je to teprve 
začátek. Vietnam je druhá nejrychleji se rozvíjející 
ekonomika Asie, v objemu zahraničních investic 
stojí na prvním místě. A dále jsou to Jižní Korea 
či Japonsko. Navíc v asijských zemích má Česká 
republika velmi dobrý zvuk. Myslím, si že právě 
tady jsou opravdu ohromné možnosti a teď je 
správný čas na to, je využít. 

Mikuláš Černý

„Business with pleasure“ je unikátní 
koncept, který si klade za cíl 
poskytovat českým podnikatelským 
subjektům nové kontakty 
v zahraničí a zároveň propojit 
obchodní cesty s hlubším poznáním 
podnikatelského a společenského 
prostředí v daných destinacích. 
Za konceptem „Business with 
pleasure“ se skrývá nová vize 
obchodních cest, vize, v níž 
obchodní cesta v sobě snoubí 
cestu za úspěchem i výjimečným 
zážitkem. V české republice nabízí 
služby s konceptem „Business 
with pleasure“ pouze společnost 
Business Travel club eU.
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V praxi je běžné, že při realizaci obchodní 
smlouvy si smluvní strany vzájemně vymě-
ňují důvěrné informace, které je nutné sdělit 
pro možnost plnění druhou stranou. Zákaz 
konkurence by měl tak chránit prozrazení 
takto poskytnutých informací. Stejně tak může 
obchodní partner nabýt v rámci plnění svých 
smluvních povinností know-how, které zna-
mená pro druhou smluvní stranu konkurenční 
výhodu. Pak má tato strana samozřejmě zájem, 
aby tato výhoda nebyla zmařena jakoukoliv čin-
ností ve prospěch konkurenčního podnikatele.
Firma by měla svého smluvního partnera 
zavázat povinností nepodporovat konkurenč-
ní subjekt, ať už svými informacemi, které 
získal v rámci tohoto obchodního vztahu, 
nebo svou odbornou činností. Stejně tak je 
nutné vyloučit konkurenční chování samot-
ného smluvního partnera. K zamezení tohoto 
nežádoucího jevu slouží smluvně definovaný 
zákaz konkurence.

Vyloučit a sankcionovat
Zákaz konkurence přichází v úvahu u celé 
řady typových smluv – smlouvy o pora-

denství, smlouvy o obchodním zastoupení, 
smlouvy o spolupráci, smlouvy o vytvoření 
nebo o servisu a údržbě SW apod. Proto je 
namístě, aby dostatečnou právní úpravou 
obsaženou ve smlouvě byl jakýkoliv zákaz 

konkurence vyloučen a sankcionován.
Konkurenční doložku obchodní zákoník 
předvídá pouze u smlouvy o obchodním 
zastoupení, smlouvy o prodeji a nájmu pod-
niku, a ta má vlastní neměnná (pod sankcí 
neplatnosti) pravidla – „obchodní zástupce 
nesmí po stanovenou dobu, nejdéle však dva 
roky po ukončení smlouvy, na stanoveném 

území nebo vůči stanovenému okruhu osob 
na tomto území vykonávat na vlastní nebo 
na cizí účet činnost, která byla předmětem 
obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, 
která by měla soutěžní povahu vůči podnikání 
zastoupeného.“ Toto ustanovení není však 
možné aplikovat automaticky na jiné typy 
smluv a je jistě namístě i definice sankce 
za jeho porušení.

důležitá pravidla
Proto doporučujeme při formulaci zákazu 
konkurence zachovávat určitá pravidla záka-
zu konkurence. Proto by součástí ustanovení 
upravujícího zákaz konkurence měly být:
a)  definice konkrétní činnosti, která se zaka-

zuje (zaměstnání, obchodní vztahy, podíl 
na základním kapitálu), 

b)  určení časové působnosti zákazu konku-
rence (např. měsíce, roky, neomezeně), 

c)  určení místní působnosti zákazu konkuren-
ce (např. kraj, ČR, Evropská unie),

d)  určení osobní působnosti zákazu konku-
rence (osoby v konkurenčním postavení, 
osoby nabízející shodné či obdobné zboží 
nebo služby), 

e)  přiměřenost sankcí, zejména smluvní poku-
ty za porušení zákazu konkurence (měla by 
vždy odpovídat povaze možného porušení 
a hrozící škodě).

Konkurence je 
hybnou pákou trhu, 
neoddiskutovatelným 
motorem vývoje. Je 
užitečná, nenahraditelná, 
žádoucí – pokud ovšem 
nepřekročí jisté hranice, 
neuchýlí se k praktikám, 
které škodí a ubližují. 
Konkurenční boj dokáže být 
lítý až nemilosrdný! Z kolegů 
dělá soupeře, z kamarádů 
nepřátele. Představuje 
vývoj, ale i riziko. Jak se 
jeho možným nepříjemným 
důsledkům vyhnout?

oBchodNí VZTAhy JsoU čAsTo PosTAVeNé 
NA VZáJemNé důVěře A NA sděLeNí důVěrNých 
iNFormAcí NeBo kNow-how. oBchodNí smLoUVy 
PAk Již méNě čAsTo mAJí ošeTřeNý ZákAZ 
koNkUreNce, Ať Již Během TrVáNí oBchodNího 
VZTAhU, NeBo Po Něm. ProTo Již V PředsmLUVNím 
sTAdiU Je NUTNé BráT VšechNA riZikA V úVAhU 
A UměT Je smLUVNě eLimiNoVAT. 

PráVo A dANě
PráVo A dANě

konkurence:
výhoda i riziko

Zákaz „prozrazování“ 
v obchodních vztazích

Je namístě, aby dosta-
tečnou právní úpravou 
obsaženou ve smlou-
vě byl jakýkoliv zákaz 
konkurence vyloučen 
a sankcionován
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Není vhodné široké ani příliš úzké vymezení 
uvedeného obsahu zákazu konkurence.
 
Neplatnost zákazu konkurence 
Také zákaz konkurence, zejména je-li dopl-
něn sankcemi, má své limity, které vyplývají 
z Listiny základních práv a svobod, konkrét-
ně práva na svobodné podnikání a práva 
na zaměstnání. Neplatnost příliš širokého 
zákazu konkurence plyne z judikátu Nejvyš-
šího soudu sp. zn. 32 Odo 659/2005 ze dne 
12. 7. 2006. 
Soud konstatoval, že „vymezení zákazu kon-
kurence na zákaz výkonu činnosti v oblastech 
,obdobných‘, v níž vyvíjel obchodní zástupce 
činnost, a zákaz prodeje ,obdobných‘ výrob-
ků a zboží je široké a neurčité; nevymezení 
zákazu konkurence na určité území je nepři-
měřeným zásahem do práva svobodného 
podnikání a v rozporu se zásadou rovnosti 
účastníků.“
Konkurenční doložka totiž přikazovala ža-
lovanému zdržet se podnikatelské činnosti-
obchodní činnosti v oblasti prodeje výrobků 
svým charakterem obdobným výrobkům, 
které nabízel zákazníkům v rámci výkonu své 
činnosti obchodního zástupce, a to po dobu 
18 měsíců po zániku obchodního zastoupení, 
avšak bez jakéhokoliv územního omezení. 
 

Na co nezapomenout? 
Firmy by při uzavírání obchodních smluv 
neměly nikdy zapomínat na zakotvení povin-
nosti mlčenlivosti a rovněž zákazu konku-
rence. Porušení zákazu konkurence může 
být velmi poškozující aktivitou vůči každé 
firmě obchodně spolupracující s osobou, 
které poskytují klíčové informace, nebo která 
tyto informace při své činnosti získá. Proto 
doporučujeme svým klientům preventivně 
přistoupit k takové ochraně před negativními 
dopady již v samotném textu smlouvy a od-
povídajícím způsobem upravit mlčenlivost 
týkající se obchodního tajemství a důvěrných 
informací a současně s tím i zákaz konku-
rence a nekalé činnosti. Zákaz konkurence 
a mlčenlivost se vzájemně doplňují, proto by 
měly být upraveny vždy současně a doplně-
ny sankcemi za jejích porušení.

JUDr. Lukáš Jansa,

advokátní kancelář Jansa, Mokrý, 

Otevřel & partneři v. o. s.

PráVo A dANě
PráVo A dANě

Pravda 
o lichtenštejnské 
kauze

Před Pár měsíci se V ZAhrANičNích i NAšich médiích 
PoPrVé oBJeViLA ZPráVA o odciZeNých osoBNích dATech 
Z LichTeNšTeJNskA. co se VLAsTNě sTALo? JAký doPAd může míT 
NA ZúčAsTNěNé osoBy Z české rePUBLiky ZáJem o TATo dATA Ze 
sTrANy miNisTersTVA FiNANcí A Bis?

malé, ale důležité
Lichtenštejnské knížectví, ač rozlohou 
miniaturní, patří ve finančním světě 
k jednomu z nejdůležitějších míst v Evropě. 
Lichtenštejnská legislativa umožňuje 
zakládat speciální typy společností, které 
platí ve své zemi pouze paušální daň 
skládající se z fixní částky (min. 1000 
CHF za rok) a v případě nadací ještě 
daň ve formě určitého procentuálního 
poměru k majetku nadace. Tudíž daně se 
neplatí například podle dosaženého zisku. 
Toto velmi příznivé daňové klima v srdci 
západní Evropy přitahuje movité klienty 
do lichtenštejnských bank, správcovských 
společností a advokátních kanceláří. 
Lichtenštejnské knížectví také nemá 
uzavřené žádné smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění (pouze s Rakouskem, avšak týká se 
pouze dědické daně) a s ČR neudržuje ani 

diplomatické styky. Proto nemůže docházet 
k žádné výměně informací o daňových 
subjektech mezi jednotlivými státy 
a knížectvím. Právě proto se disk s daty 

správcovské firmy stal velice žádaným 
zbožím pro daňové správy jednotlivých 
států, neboť tyto by jinak neměly sebemenší 
šanci se k podobným datům dostat. 

Proto zřejmě najednou nikomu z berních 
úředníků z dotčených zemí nevadí, že data 
byla získána krádeží, v rozporu se všemi 
platnými předpisy, počínaje ústavou a konče 
trestním právem.  

co se stalo...
Nic tak neobvyklého, dalo by se říci. 
Podstatou aféry je krádež osobních dat 
ze společnosti LGT Trust. Tato společnost 
se zabývá zakládáním a správou 
lichtenštejnských nadací a firem a je 
dceřinnou společností knížecí banky 
LGT Bank. Krádež dat tedy neproběhla 
z banky, jak bylo médii prezentováno, 
ale z její dceřinné společnosti. Krádež 
spáchal zaměstnanec této dceřinné 
společnosti, který požíval důvěry vedení 
společnosti a měl k těmto datům přístup. 
Každý podnikatel by se na tomto místě 

Berním úředníkům 
z dotčených zemí na-
jednou nevadí, že data 
byla získána krádeží, 
v rozporu se všemi 
předpisy

Firmy by při uzavírá-
ní obchodních smluv 
neměly zapomínat 
na zakotvení povinnosti 
mlčenlivosti a rovněž 
zákazu konkurence

Kdy přerůstá 
soutěživost 
v nekalou 
činnost?

V praxi, ve které 
se specializujeme 

na obchodní právo 
a právo informačních technologií, 

jsou ze strany našich klientů často 
poskytovány citlivé informace druhé 

straně, nebo je na jejich straně obava 
z toho, že smluvní strana bude pracovat 
následně pro konkurenci, nebo sama 
se stane konkurencí. Z těchto důvodů 
doporučujeme definovat přesný zákaz 
konkurence. Jeho obsahem např. mezi 
objednatelem servisních služeb týkajících 
se SW a poskytovatelem těchto služeb by 
mohlo být následující ustanovení:
Nekalou činností je jednání poskytovatele 
během trvání tohoto vztahu a 72 měsíců 
po jeho skončení na území České 
republiky nebo s přímými dopady na území 
České republiky, jímž může:
a)  poskytovatel ohrozit nebo porušit právo 

nebo oprávněný zájem objednatele 
např. přímou nebo nepřímou účastí 
na podnikání nebo jiné činnosti osoby, 
která je v konkurenčním vztahu 
k objednateli, a to bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

b)  poskytovatel ohrozit nebo porušit právo 
třetí osoby, která je, nebo může být 
v takovém právním vztahu k objednateli, 
že by ohrožení nebo porušení jejího 
práva mohlo mít přímý nebo nepřímý 
důsledek pro tento právní vztah; 
např. právo objednatele, investora 
nebo osoby, která je smluvní stranou 
objednatele v obchodní nebo jiné věci.

Nekalou činností je dále zejména: 
a)  zneužití činnosti, jejího výsledku 

nebo podkladu pro vlastní potřebu 
poskytovatele nebo jiné k tomu 
neoprávněné osoby, a to bez ohledu 
na to, jde-li o obchodní tajemství 
objednatele nebo o jeho důvěrnou 
informaci;

b)  uplatnění vlastního soutěžního zájmu 
nebo soutěžního zájmu třetí osoby 
na úkor objednatele nebo jiné osoby, 
která je v právním vztahu k objednateli 
a jejíž újmu by mohl objednatel pocítit 
jako újmu vlastní;

c)  činnost, kterou by poskytovatel mohl 
naplnit pojmové znaky nekalé soutěže 
nebo nedovoleného omezování soutěže 
či jednání v rozporu s dobrými mravy 
a zásadami poctivého obchodního styku;

d)  uzavření jakéhokoliv vztahu se 
zákazníkem objednatele, jehož předmět 
by byl konkurenční ve vztahu k činnosti 
objednatele;

e)  parazitování na dobré pověsti, názvu 
nebo obchodní firmě anebo na jiném 
označení objednatele,

f)  a to během trvání tohoto vztahu a 72 
měsíců po jeho skončení na území 
České republiky nebo s přímými dopady 
na území České republiky.

Dále se poskytovatel zavazuje, že po dobu 
trvání této smlouvy a po dobu 72 měsíců 
od ukončení této smlouvy se nebude 
podílet na analýze, vývoji, úpravách, 
údržbě ani dalších činnostech souvisejících 
s tvorbou softwaru, které by na trhu mohly 
konkurovat softwaru objednatele.
Poskytovatel se zavazuje za porušení shora 
uvedených povinností zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ……........., Kč, a to 
za každý případ. Smluvní pokuta je splatná 
do 15 dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě. Náhrada škody v celé výši není 
smluvní pokutou dotčena.

jan



str. 50

Rubriku připravujeme ve spolupráci s Bright Finance, a. s., www.idane.cz.
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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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K nejspornějšímu bodům celé tzv. lichtenštejské 
kauzy patří cesta z bodu A do bodu B, čili ze 
sídla společnosti LGT Trust ke státním orgánům...
Zcizená data byla zaměstnancem, který je 

ukradl, nabídnuta ve formě vzorku německé tajné 
službě. Ta tento vzorek dat „otestovala“ a když 
zjistila, že data jsou opravdu pravá, dohodla 
se se zlodějem dat na jejich odkoupení. A také 
na jeho zařazení do programu ochrany svědků. 
Mimochodem na celé situaci je velmi kuriózní, 
že významnou část inkasovaných peněz zloděj 
zaplatí německému státu zpět jako daň z příjmu, 
který mu připlynul od německé tajné služby. 

Použitelná? Nepoužitelná?
Odborná veřejnost nyní vede diskuse o tom, zda 
takto neeticky získaná data jsou vůbec použitel-
ná v soudním řízení. V Německu však již pouhá 
informace, že data má tajná služba k dispozici, 
spustila vlnu lítosti dotčených daňových poplat-
níků a ti se začali sami udávat a „ušetřené“ daně 
německému státu včetně úroků doplácet. Tzn. 
že ve spoustě případů ani k žádným soudům 
nedojde, protože hříšník se udal sám a německý 
stát obdržel doplatek daně, o nějž mu jde přede-
vším. Inu, účel světí prostředky, dalo by se říci. 

Podle německého vzoru
Co se týká ostatních států, data byla Němec-
kem předána například orgánům Itálie, Francie, 
Nizozemska, Velké Británie, Kanady a Nového 
Zélandu. Tyto země rozjely akce na polapení 
hříšníků velmi podobné té německé. Jediným 
dosud známým státem, který nelegálně zís-
kaná data odmítl použít proti svým občanům, 
je Dánsko. Uvidíme tedy v budoucnu, kterých 
států se ještě tato aféra dotkne. V současné 
době je na obzoru další podobná záležitost, 
kdy opět jeden z neloajálních zaměstnanců 
nabízí ukradená data, a to tentokráte z druhé 
největší lichtenštejnské banky.

měl zamyslet, jak jsou chráněna jeho 
citlivá data a zda k něčemu podobnému 
(například k úniku důležitých dat 
o obchodních partnerech atd.) nemůže 
dojít i u něj ve firmě, a to prostřednictvím 
zaměstnance, který má jeho plnou důvěru.

... a co bylo ukradeno?
Ukraden byl seznam tzv. „beneficial 
owners“, tedy seznam reálných 

konečných vlastníků lichtenštejnských 
nadací a společností a tedy i finančních 
prostředků uložených na účtech těchto 
nadací a společností. 

hledisko české legislativy
Vlastnictví lichtenštejnské společnosti či 
nadace – ať už jsou vlastněny českým 
občanem přímo, či jsou akcionářská práva 
vykonávána prostřednictvím třetí osoby 
– a vlastnictví zahraničního bankovního 
účtu není z pohledu českého práva 
trestné. Dokonce toto vlastnictví není ani 
předmětem žádné oznamovací povinnosti. 
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, 
že Lichtenštejnsko nemá uzavřeny žádné 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 
je tato lokalita rovněž nepoužitelná pro 
jakékoliv přímé daňové plánování, které by 
mohl zkusit napadnout finanční úřad.

Proč to české orgány zajímá?
Jak již bylo řečeno – vzhledem 
k nevhodnosti knížectví pro přímé daňové 
plánování ve vztahu k České republice 
– se zdá spíše pravděpodobné, že 
čeští občané tuto lokalitu využívali pro 
ukládání finančních prostředků získaných 
jinou trestnou činností než přímou 
daňovou kriminalitou spočívající v krácení 
daně – například korupcí či nelegálním 
obchodováním s čímkoliv. Proto je zájem 
ze strany BIS o tato data enormní.

Karel Poch

CESTA UKRADENýCH 
DAT AŽ KE STáTNíM 
ÚřADŮM

Informace o krádeži důležitých dat ve mně 
vyvolala, asi jako v každém profesionálovi 
ze světa financí, hrůzu. Ani ne tak pro 
obsah dat, jejichž význam je podle mého 
názoru ve vztahu k daňovým příjmům 

České republiky minimální, ale spíše 
vzhledem ke skutečnosti, že k podobné 
situaci může vůbec dojít. A navíc, že 
o data získaná tímto způsobem dokonce 
projeví zájem oficiální místa z různých 
evropských zemí. Zřejmě i zde platí, že 
účel světí prostředky a zájem na „skřípnutí 
hříšníků“ je větší než legálnost získaných 
důkazů. 
Pro nás „obyčejné“ lidi platí z této aféry 
významné ponaučení – znovu se zamyslet 
nad zabezpečením našich citlivých dat 
v kancelářích a informačních systémech 
proti možnému odcizení. Ruku na srdce 
– kolik známe firem, kde má k citlivým 
datům neomezený přístup každá obyčejná 
asistentka… 

JAK TO 
VIDíM Já

Názor daňového 
speCialisty:

krádež dat neproběhla 
z banky, jak bylo médii 
často prezentováno, 
ale z její dceřinné 
společnosti

PráVo A dANě
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JedeN TýdeN ZPíVAL 
krAJANům Ve šVédskU 
A dALší hráL 
s kLUBem AmForA 
TeNis V TUreckU. 
meZiTím mimo JiNé 
sTihL i sPoLečNé 
VysToUPeNí s kArLem 
goTTem. A my Jsme 
se s iNg. kArLem 
šTědrým sTAčiLi 
seJíT U Něho domA 
NAd šáLkem káVy. 
TémATem PoVídáNí 
ByLo hLAVNě 
Jeho PodNikáNí. 
AUTomATy NA káVU 
A oBčersTVeNí mU 
ZměNiLy žiVoT.

JméNo JAko ZNAčkA
JméNo JAko ZNAčkA

Dnes už nikdo nezjistí, jak dobře se z nou-
ze naučil Dalibor hrát na housle. Ale víme, 
že firma SaSch společníků Štědrý, Šturma 
a Schorch prosperuje. Už sedmnáct let. Prav-
da, ten pravý nápad na podnikatelský záměr 
prý nepřišel hned. Bylo to i klopýtání mezi 
mezerami na trhu.

Letuška u rozletu
„Jako zpěvák jsem byl bez práce. Po Listopa-
du 1989 nechodili lidi ani do divadla. A kon-
certovali jen písničkáři. Na nás, popíky, jak se 
říkalo, nikdo najednou nebyl zvědavý. Pravda, 
s Pavlínou Filipovskou jsme byli v jednom stáv-
kovém výboru a jako známé tváře nás spolu 
s dalšími posílali za lidmi po celé republice. 
Jezdili jsme s Pavlínou jak diví. Když jsem měl 
za tři měsíce dvě placená vystoupení, uvě-
domil jsme si, že rodinu neuživím. Měli jsme 

malé dítě. Naštěstí manželka, která tehdy byla 
letuškou, dostala nabídku do hotelu Diplomat.“
Nejenže měla tenkrát paní Eva pravidelný 
příjem, ale i vzkaz pro manžela. U kolegy 

viděla prospekt na nápojové automaty. „Nešel 
by Karel se mnou do toho? Tady se na to ještě 
nehraje…,“ položil zásadní otázku známý s vě-

domím, že Karel Štědrý hledá další uplatnění.
„Tou dobou už jsem se zajímal o různé druhy 
podnikání. S kamarádem jsme si všimli, že 
nejsou na trhu videokazety. Tak jsme se radili, 
jak koupíme dva kontejnery kazet a pustíme 
je na trh. Než jsme to promysleli, videokazety 
byly všude. Stejně tak prací prášky… Mys-
leli jsme i na italské těstoviny. Nikdy jsme se 
k ničemu nedostali. Nicméně jsem narozený 
ve znamení berana – manželka říkává, že 
jsem Beran Beranovič Beranov. Tak jsem se 
myšlenky na automaty chytil, i když si to vzpo-
mínaný kolega hned rozmyslel. Odjeli jsme 
do Itálie k Zanussi, obhlédl jsem to i v Ra-
kousku. Půjčili jsme si peníze a zakoupili jsme 
prvních čtyřiadvacet automatů.“
Dnes na ten začátek Karel Štědrý vzpomíná 
jako na „strašně jednoduchou věc“. „S kama-
rádem jsme si každý půjčili půl druhého milio-

„Po Listopadu lidi 
do divadla nechodili, 
koncertovali jen 
písničkáři. Na nás, 
popíky, nikdo najednou 
nebyl zvědavý.“

nu. Tři miliony pro mne byly nepředstavitelné 
peníze. Ale jistili jsme je automaty, které jsme 
přivezli. Bylo to podnikání bez rizika: Bohužel 
nemůžeme splácet, tak si vemte ty automa-
ty… Tenkrát to šlo. Partner byl a je architekt, 
který také neměl zkušenosti s podnikáním. Ale 
měli jsme štěstí. I v tom, že jsme oslovili ještě 
třetího. Někdo z nás viděl auto s nakresleným 
kávovarem a reklamou na opravy. Tak jsme mu 
zavolali, oslovili ho a šel do toho s námi.“
Automat s číslem 1 vydržel v pražské nemoc-
nici na Karlově náměstí čtrnáct let.
„Když jsme po roce viděli, že se daří a chtěli si 
vzít další půjčku na nákup nových automatů, 
tak už po nás chtěli předložit podnikatelský 
záměr, cash-flow, doložit zázemí a jištění… Už 
to bylo složité. V jednadevadesátém roce jsme 
si založili firmu SaSch, s. r. o.. Na trhu jsme 
sedmnáct let.“

Tři partneři
Trojice kolegů se dosud nerozkmotřila a dnes 
má na sto zaměstnanců. Včetně čtrnácti žen 
v provozovně u Kladna, které plní bagety. 
Nabídku automatů na občerstvení po deseti 
letech rozšířili o vlastní bagety (dceřinná spol.
Bagette), které dodávájí do svých automatů.
„Většina našich zaměstnanců objíždí doplňo-
vat a udržovat automaty. Jejich síť nechceme 
moc rozšiřovat, protože bychom už nestíhali 
kontrolovat kvalitu,“ konstatuje Karel Štědrý, 
který má ve vedení firmy na starosti smluvní 
vztahy s partnery a potvrdil nám, že mu jeho 
známý obličej pomáhá. „Zrovna nedávno mi 
jeden ředitel říkal: No byl nám tu nedávno ně-
kdo nabízet automaty, ale vás znám a vím, že 
jste korektní člověk. Je pravda, že jsem nikdy 
neproslul nějakým malérem a bulvár si na mě 
nesmlsnul. Čistý štít má svůj význam.“
Technicky vzdělaný kolega má samozřejmě 
na starosti techniku, druhý partner – architekt 
– se stará o finanční stránku a smlouvy, místa 
jsou parketa Karla Štědrého. „Když někam 

jdeme vyjednávat, tak naši obchoďáci často 
říkávají: Pojďte s námi, vy tam řeknete pár fórů 
a bude to,“ dodává s úsměvem jednasedm-
desátiletý – z trojice nejstarší – Karel Štědrý 
a sám připouští, že je „dost upovídaný“.
„Z pozice svého věku si mohu dovolit zažer-
tovat a veselých historek, nejen z natáčení, 
znám opravdu hodně. Odlehčit jednání se 
vyplatí a už jsem zachránil i situaci, kdy nás 
chtěli vyhodit, protože se konkurence třeba 
podbízela. Někdy se to podaří, někdy ne.“
Nejsložitější byla doba po třech čtyřech letech 
snažení. „Automaty se začaly rojit všude a byly 
za nimi zahraniční peníze. Jsme jediná česká 
firma, takto velká, která vydržela. Domnívám se, 
že jednak proto, že jsme korektní – nikdy jsme 
nedělali podrazy a dluhy. A také nabízíme dobré 
a kvalitní věci. Když byla v nějakém časopisu 
soutěž o nejlepší bagetu, tak jsme byli první.“

Bagety si firma nechává „dělat na míru“ ze 
speciálního těsta a následná výroba je ruční. 
„Dbáme na to, aby byly správně a kvalitně 
naplněné. Zjistili jsme, u kterého řezníka je 
nejlepší šunka – tak k němu kolega zajel 
a vrátil se s řezníkem, který naše ženský naučil 
vykosťovat šunku a stejně tak jsme vybírali 
pekaře i ostatní dodavatele.“

rodinná pouta
Firma má dnes po Středočeském kraji na čtr-
náct set automatů. Štědrý, Šturma a Schorch 
měli první sídlo ve Šrobárově ulici. Písmena 
dána do loga s kelímkem byla jasná. Vymyslel 
a namaloval je společník – architekt.
„Chtěli jsme, aby to mělo český štych,“ 
vzpomíná s typickým úsměvem Karel Štědrý 
a přechází i k vážnější vzpomínce: „Taky mě 
jednou nějaký člověk napadl se slovy: No jo, 
vy podnikatelé! Vy jste holt byli na tý startovní 
čáře daleko dřív než my! Co to povídáte – 
opáčil jsem mu – já jsem byl nezaměstnaný 
a k podnikání jsem byl donucený okolnostmi.“
Ale za ten pravý vzor podnikavosti považu-
je s obdivem Karel Štědrý svoji ženu Evu. 
Kromě toho, že vzpomíná, jak jej podržela 

v těžších dobách. „Vystudovala hotelovku, 
pak osm let létala. Když jsme měli syna, tak 
zjistila, že vracet se k práci letušky nejde, 
navíc při mých zájezdech… Eva ustoupila 
a šla dělat do hotelu. Naštěstí. Tou dobou 
nás živila. Pak se začala zajímat o modeláž 
nehtů a dnes je s permanentním make-upem 
vyhledávanou kosmetičkou. A já si myslím, 
že je v Praze nejlepší. Do jejího salonu chodí 
i moje kolegyně zpěvačky, manekýnky… 
Když jsem ji pochválil za to, jak se jí daří, 
tak mi odpověděla: ,Nebýt tebe, tak bych 
do toho nešla.‘ Před lety mě pobízela, abych 
se pustil do podnikání a dnes mi říká, že kdy-
by se mi nedařilo a nepodpořil já ji, tak ona 
by si nemohla dovolit pustit se do něčeho 
svého. Už také podniká deset let. Vzájemně 
se podporujeme.“

Jan Jiřík 

karel štědrý (71let)

diVAdLo:
•  1958 – reduta
•  1959 až 1962 – divadlo semafor, studium 

Vysoké školy železniční
•  1962 až 1972 – divadlo rokoko

TeLeViZe:
•  1964 – Natočení jednoho z prvních 

„videoklipů“ Jezdím bez nehod
•  V letech1966 až 1989 – TV pořady 

kabaret u dobré pohody (s F. Filipovským 
a d. Veškrnovou), diskotéka pro starší 
a pokročilé, moderování soutěže Pekelně 
se soustřeď atd.

FiLm:
•  1962 – starci na chmelu, ústřední 

melodie kdyby tisíc klarinetů
•  1990 – začátek podnikání
•  2007 – vydání alba Best of 

k sedmdesátým narozeninám (nechybí 
zde hity jako např. mám malý stan, 
milenci v texaskách, Zčervená a další).

štědré 
kávovary

„odjeli jsme do itálie, 
obhlédl jsem to i v ra-
kousku. Půjčili jsme si 
peníze a zakoupili jsme 
prvních čtyřiadvacet 
automatů.“
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PO NáROČNéM JEDNáNí:

Libor Hrubý, Gym Manager, 
Balance Club BrumlovkaFo
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ZdrAVí A reLAx

„Lyžování“ bez lyží
Tato aktivita, pocházející ze Skandinávie, byla 
„odpradávna“ využívána jako doplňková součást 
tréninků běžkařů mimo sezonu. V Helsinkách se 
v lednu 1988 měla konat soutěž v běhu na lyžích, 
bylo ovšem málo sněhu. Aby organizátoři zachrá-
nili dlouho připravovanou akci, soutěžící závod 
absolvovali bez lyží, jenom s hůlkami…
V roce 1997 vznikly první speciální hůlky pro 
Nordic Walking, lišící se od běžeckých či trekin-
gových délkou i materiálem. O rok později bylo 
v Helsinkách založeno centrum pro severskou 
chůzi, jímž za stejný rok prošlo na 23 tisíc nad-
šenců. V roce 2000 vznikla Mezinárodní asociace 
Nordic Walkingu (INWA). A od roku 2004 je jejím 
členem i Česká republika. 
Ačkoli se v našich zeměpisných šířkách zatím 
nedá hovořit o takové popularitě jako ve Skan-
dinávii, zájemců o vycházky s hůlkami přibývá. 
„Denně mi lidé volají, jaké hůlky si mají koupit 
a kde. Měsíčně se nám hlásí pět – deset zájemců 
o školení na instruktory,“ říká Ing. Miroslav Karda, 
ředitel R-Centra pražské Nemocnice Na Homol-
ce a zároveň předseda představenstva dozorčí 
rady České asociace Nordic Walking (ČANW), 
jež vznikla v říjnu roku 2003 a v současné době 
sdružuje přes 1200 lidí. 

co dokáží hůlky
Nordic Walking se do češtiny překládá většinou 
jako severská chůze, podle Ing. Kardy je to ale 
zavádějící překlad. „Raději používám výraz Nordic 
Walking. Překlad severská chůze by napovídal, 
že se dá provozovat spíš v kopcích, přitom to 

není pravda. Většinou se chodí po rovině při mi-
nimálním převýšení.“ Půvab této aktivity spočívá 
rovněž v tom, že se dá provozovat všude, ať 
už ve městě, či v přírodě. Může se mu věnovat 
prakticky každý, je ovšem rozumné se nechat 
dopředu vyšetřit lékařem. Nordic Walking má 
na zdraví pozitivní účinky. Při správném tech-
nickém provedení upravuje držení těla, redukuje 
riziko srdečních onemocnění a infarktu, okysličuje 
mozek, pomáhá s respiračními problémy. Tepová 
frekvence se zvyšuje o 5-17 tepů za minutu. Spálí 

se až 400 kalorií za hodinu, přitom se šetří klouby 
a kolena, protože odpichování hůlek je nadlehču-
je. Spotřeba energie je při chůzi s hůlkami velmi 
vysoká, stoupá až o 40 %, což je o poznání víc 
než při samotné chůzi bez hůlek. I když se může 
zdát, že svaly namáhané nejsou, je jich zapojeno 
šest set v celém těle, což je zhruba 90 % z jejich 
celkového počtu. Zlepšuje se tak krevní oběh 
a tuky se spalují intenzivněji. Investice do vyba-
vení přitom nejsou pro začínající nadšence nijak 
závratné. „Začátečníkům stačí okolo sedmi set 
korun na nákup levných hliníkových hůlek. Místo 

speciálních bot postačí běžecké nebo trekové 
boty. Musí být ale nízké, se zkosenou patou,“ radí 
Ing. Karda. Pokročilejší fanoušci Nordic Walking 
pak mohou investovat do hůlek duralových 
nebo karbonových i do speciálních bot. Kvůli 
nedostatku sortimentu na Nordic Walking, který 
na českém trhu zatím panuje, funguje od konce 
minulého roku na stránkách asociace online 
prodej hůlek.

dostihneme skandinávii?
Než vyjdete s hůlkami do přilehlých luhů a hájů, 
měli byste se poradit s odborníky. Konzultace 
nabízí například R-centrum v pražské nemocnici 
Na Homolce pod vedením Miroslava Kardy. 
„Za řádově 200 korun na devadesát minut zapůj-
číme zájemcům hůlky a poskytneme instruktáž. 
Jdeme s nimi do terénu a já zájemcům sdělím 
základní informace. Ukážu jim, co dělají špatně. 
I sportovci a trenéři mívají na začátku problémy.“ 
Za měsíc se lidé po několika samostatných tré-
nincích vrátí a odstraní se poslední chyby. Pokud 
pravidelně trénují, po dvou až třech měsících 
již Nordic Walking ovládají. Podle Ing. Kardy je 
důležitý samostatný trénink. „Člověk si vše musí 
vyzkoušet sám a ne být stále pod drobnohledem 
instruktora.“ Ačkoli zatím Nordic Walking není 
mezi lidmi moc populární, M. Karda doufá, že 
jednou bude zcela běžný jako například spinning 
a že si ho lidé oblíbí stejně jako kupříkladu v sou-
sedním Německu, kde jsou již dnes tři miliony re-
gistrovaných členů Nordic Walking, či ve Finsku, 
kde se touto aktivitou pravidelně zabývá pětina 
obyvatel.        Šárka Vlasáková

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 (Vi.)

Popadněte tu nejtěžší knihu, kterou 
v kanceláři máte – šanon vhodný není, 
chce to pevnou vazbu – a plynule ji 
budete zvedat k ramenům a spouštět 
téměř do propnutých loktů. Celé cvičení 
zopakujte 20krát a s krátkým odpočinkem 
určitě zvládnete 3 série. Cvik je vhodný 
na posílení paží a zejména bicepsů.

Na PC obvykle „klikáte“, teď budete 
„klikovat“. Zaujměte základní klikovou 
pozici, srovnejte osu těla do roviny 
a „klikujte“. Dávejte pozor na pozici 
hlavy, měla by být v prodloužení 
páteře a bederní část by se neměla 
prohýbat. Mírně pokrčilí zvládnou 3 série 
po dvanácti. A za to vám poděkují velké 
svalové řetězce, záda, paže, břicho atd.

Teď si zasloužíte trochu meditace a uvolnění. 
Pohodlně se postavte a soustřeďte se na tlak 
tří bodů nohy do země: místa pod palcem, 
malíkovou hranou a patou totiž určují kvalitní 
stoj a napomáhají správnému držení těla. 
Ruce pak položte na břicho a vnímejte svůj 
dech, který postupně prohlubujte a pozorujte 
své břišní svalstvo. Tento cvik provádějte dle 
libosti, vede ke zklidnění a uvolnění napětí.

Už TrAdičNě APeLUJi – cVičiT JedNoU 
ZA seZoNU 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. 

severská 
chůze v zemi  
praotce čecha

UrčiTě JsTe Je Už PoTkALi: sTArší i mLAdší, mUži 
či žeNy, V Přírodě NA chATě NeBo NA ProcháZce 
V měsTském PArkU. VykrAčUJí si s hůLkAmi VsTříc 
koPcům NeBo JeN TAk Po roViNě. PATrNě JsTe se 
domNíVALi, že Jde o šPrýmAře hrAJící si NA BěžkoVáNí 
BeZ sNěhU. PřiTom se JedNá o VyZNAVAče účiNNého 
A ZdrAVí ProsPěšNého Nordic wALkiNgU – chůZe se 
sPeciáLNími hůLkAmi.

Praha:
R-CENTRUM Nemocnice Na Homolce,
Nemocnice Na Homolce, Praha
+420 257 272 016, www.r-centrum.cz
miroslav.karda@seznam.cz

středočeský kraj:
Sportovní klub Olympia,
Mládežnická 422, Neratovice
www.sportclubolympia.cz
tezka.rosa@seznam.cz

karlovarský kraj:
NW Centrum Barborka, Boží Dar,
Pension Barborka, Boží Dar 134, 362 62 Boží Dar
+420 353 / 815 164, +420 603 / 498 814
www.volny.cz/barborka.bd
walking@centrum.cz

ústecký kraj:
HOTEL SPLIT, KADAŇ,
U Splitu 933, Kadaň, 432 01
+420474342741, 602459625
www.split.wz.cz, restaurace.split@seznam.cz

Plzeňský kraj:
NW Centrum Barborka Plzeň
Plzeň Bolzanova 25
+420 603 / 498 814, walking@centrum.cz

Jihočeský kraj:
Mlýn u splavu, VNOROVICE,
Vnorovice 26, 380 01 Dačice
+420 777 600 033
www.vnorovice.cz, mail@vnorovice.cz

olomoucký kraj:
Lázně Jeseník,
Priessnitzova 299/12, 790 01 
http://www.priessnitz.cz/

Jihomoravský kraj:
Sportovní aktivity Brno
Bieblova 7, 613 00 Brno,
+420777646435
www.chodec.com, info@chodec.com

moravskoslezský kraj:
Klub Šenov u Ostravy,
Klidná 524, Šenov 739 34
+420608731659
www.masazeostrava.cz, seredovi@volny.cz

Nordic walking 
upravuje držení 
těla, redukuje 
riziko srdečních 
onemocnění i infarktu 
a okysličuje mozek

KAM PRO RADU

Firma gABeL – hliníkové hůlky 
Leki – duralové, karbonové hůlky
exeL – duralové, karbonové hůlky

Online prodej na stránkách asociace:  
http://www.czech-nordicwalking.com/

Praha:

středočeský kraj:

karlovarský kraj:

ústecký kraj:

Plzeňský kraj:

Jihočeský kraj:

olomoucký kraj:

Jihomoravský kraj:

moravskoslezský kraj:

KDE SEHNAT HŮLKy:
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Továrna ve městečku Židlochovice je centrem 
světového boje proti mouchám!, mohl by znít 
titulek novin z padesátých let. A měl by pravdu! 
Nevelký závod chrlí šedesát milionů mucholapek 
ročně. Spolu s továrnami v Německu, Koreji 
a Japonsku patří podnik Libora Moudrého k nej-
větším producentům účinného prostředku proti 
obtížnému hmyzu.

rok nula světové firmy
„Celá moje výroba se odvíjí od jednoho produktu, 
a tím je mucholapka,“ zahajuje výklad úspěšný 
podnikatel. Podle písemných pramenů má výro-
ba mucholapek v Židlochovicích u Brna tradici už 
od roku 1937. Po válce byla nevelká provozovna 
znárodněna a produkce pokračovala pod státním 
podnikem. „Výrobek jako takový koncem 90. let 
začal skomírat a mucholapky se téměř přestaly 
používat,“ pokračuje Libor Moudrý. „Zdálo se, že 
jde o artikl bez budoucnosti.“ Stejně tak i židlo-
chovická papírna. Státní podnik ji musel v restituci 
vrátit a noví majitelé neměli zájem v produkci 

pokračovat. Psal se rok nula společnosti Papírna 
Moudrý, a. s. Její budoucí majitel v té době pra-
coval v končícím státním podniku jako vedoucí 
provozovny. „Něco jsem dělat musel a vyzkoušet, 
co se dá vymyslet s výrobkem, kterému, jak si 

všichni mysleli, již odzvonilo, bylo pořád lepší, 
než jít na úřad práce.“ Byla v tom jistá nostalgie 
i intuice. „Padesát na padesát,“ říká byznysmen. 
„Došlo mi, že výroba mucholapek nemusí být 
nerentabilní. Pokud se zlepší kvalita, získám 

nové zákazníky, zvýší se poptávka, což násled-
ně pomůže změnit ekonomické ukazatele.Náš 
výrobeček si postupně svého zákazníka našel, 
a to nejenom doma, kde byl známý, ale k mému 
velkému překvapení – také v Evropě a potom i 
ve světě. Tak se rozjela moje továrna. Začal jsem 
v devadesátém prvém roce, kdy jsem zaměstnal 
dvě ženy, po třech měsících jich bylo deset. Od té 
doby se výroba rozrůstala až na současných sto 
dvacet zaměstnanců...“

Atraktivní atraktant
Jak se z někdejšího zaměstnance státní papírny 
stal její majitel? Nebylo to vůbec snadné… 
„Nejprve jsem si továrnu od restituenta pro-
najal. S majitelem části strojního zařízení, 
státním podnikem, jsem se domluvil na jakési 
formě leasingu.“ Dohoda zněla, že po půlroce 
podnikatel zaplatí stroje i výrobní suroviny. „První 
vydělané prostředky jsem tedy musel investovat 
zpět. Neměl jsem vůbec žádný kapitál a všech-
ny banky mě odmítly...“ Neochota bank byla 

paradoxně také jedním z důvodů, proč padlo 
rozhodnutí na lepivé pásky. „Původně jsem se 
chtěl soustředit na výrobu kartonáže, což byl můj 
obor, dokonce mi na to jedna banka přislíbila 
úvěr, na poslední chvíli ale couvla.“ Libor Moudrý 
tedy vsadil na jednu kartu: zdokonalit zdánlivě 
nepotřebný retro výrobek a pokusit se o jeho pro-
dej v České republice. Netušil, že s ním dobude 
svět… „Základ úspěchu bylo z výrobku, který 
byl zprofanovaný, pro někoho legrační a snad 
i částečně nefunkční, vytvořit produkt, který 
skutečně bude mít na trhu své místo. Musel jsem 
změnit základní věci, lepidlo a design. A také najít 
atraktant, tedy přípravek, který přitahuje hmyz, 
mouchu domácí.“ Pokud si koupíte odpařovač 
do zásuvky proti komárům, na první pohled 
nevidíte, zda je výrobek funkční. „Kdežto prázdná 
mucholapka v místnosti plné much jednoznačně 
signalizuje nefunkčnost výrobku. Proto bylo důle-
žité investovat do výzkumu důležitých kompo-
nent.“ To se podařilo. 

made in…kde?
Technologické know-how však bylo stále jen po-
lovinou úspěchu. Následné kroky byly obchodní 
– prosadit staronový produkt na trhu. Nejenom 
v bývalém Československu, kde se prodával již 
před rokem 1989, ale i za hranicemi. „Byla to 
spousta mravenčí práce, komunikace, přesvěd-
čování, že je výrobek dobrý – a tomuto slovu 
dostát,“ říká majitel firmy, který v počátcích často 
odbíhal od telefonu v kanceláři do továrny, aby 
pomohl zaměstnancům. „Zákazníci postupně 
přibývali a přibývají dodnes,“ pokračuje Libor 
Moudrý. Dnes není jediná evropská země, kam 
by firma nevyvážela. „Díky konkurenci se stává, 
že z té které země na chvíli odejdeme, pak se ale 
opět vrátíme. Dobyli jsme i Rusko, jsme v USA 
a v Kanadě, kde prodáváme prostřednictvím jiné 
společnosti.“ 
V Židlochovicích prý často ani nevědí, ve kterých 
zemích se jejich výrobky prodávají. Přes deva-
desát procent produkce totiž česká firma vyrábí 
pod značkami svých zahraničních partnerů. 
Tedy pod tzv. privátními značkami. „Bohužel 
nás většina zákazníků na obalech jako výrobce 
neprezentuje,“ lituje podnikatel. „Ani nepíší, že 
je mucholapka zhotovená v České republice. 
Abych nebyl nespravedlivý – americký partner 
na krabičky nápis Made in Czech Republic 
tiskne. V celém světě však panuje trend prodávat 
pod svojí značkou a chlubit se cizím peřím.…“ 

Takový je neúprosný zákon světového byznysu, 
což si Libor Moudrý dobře uvědomuje. „Pokud 
chcete vyrábět, musíte respektovat přání zákaz-
níka. A mnohé společnosti do smluv dokonce za-
kotví podmínku, podle které nesmíme prozradit, 
že jsme jejich dodavateli.“ Mnohem hlubší vrásky 
však majiteli firmy dělají padělatelé!

k nerozeznání od originálu
„Za relevantní konkurenci, která se s námi měří 
kvantitou, ale především kvalitou, považuji tři svě-
tové výrobce mucholapek. Na trhu je dále spous-
ta ,rádobykonkurenčních‘ společností, které však 
kvalitu šidí.“ Tyto společnosti nepovažuje Libor 
Moudrý za vážnou hrozbu. „Nakonec je tady třetí 
skupina – padělatelské továrny z Číny, přes-
něji řečeno distribuční firmy, které si v čínských 
továrnách nechají podle zadání padělky vyrábět. 
A na rozdíl od privátních značek se nezdráhají 
tisknout na obal logo židlochovické papírny. 
„Sám jsem měl problémy na první pohled poznat, 
že výrobek není náš. Ale když jej vyzkoušíte, 
zjistíte, že je nefunkční. Tyto padělky nám i kazí 
jméno, berou práci mým lidem.“ Libor Moudrý 
se nedávno vrátil z Číny, kde pátral po padělcích. 
„Byl jsem šokován, pod naším designem se 
tam vyrábějí milionové série. To by mohlo vést 
i k tomu, že bychom mohli jednoho dne zavřít 
výrobu. Ale naštěstí jsou trhy, kde se dá naše 
značka účinně chránit.“ Podnikatel se všemožně 
snaží ochraňovat svůj brand. Registraci značek 
provedl ještě před tím, než zjistil že se falzifikáty 
vyrábějí a dovážejí. „Naštěstí je střední Evropa 
falzifikáty zasažena málo. Ohrožené jsou trhy, kde 
se ještě hojně prodává na tržištích a bazarech, 
v první řadě je to Rumunsko, Ukrajina, pobaltské 
státy, Balkán… U stánků je těžké dopátrat, kdo je 
importérem. Přesto jsme učinili jisté kroky, požá-
dali jsme celní úřady jednotlivých zemí o zajištění 
falzifikátů, zjistili jsme, kdo je vyrábí, lokalizovali 
jsme místa prodeje. Jde o čerstvou záležitost, 
na výsledek čekáme.“ 

Více hmyzu – větší zisk
Firmě s výrazně exportním charakterem činí 
potíže také silná koruna. V boji o nové trhy svádí 
nerovný boj s výrobci ze států, jejichž měna je 
alespoň částečně fixovaná na dolar. Tedy přede-
vším z Asie. Kromě dalších negativních faktorů, 
které zná dnes každá výrobní společnost, tedy 
rostoucí ceny vstupů a energií, má židlochovická 
společnost zcela specifického nepřítele. Počasí! 

„Výroba je u nás celoroční, pořád se pracuje 
na sto procent. Ale sezonnost prodeje je úplně 
jiná,“ dovídáme se. „Prodávat začínáme v únoru 
a poslední zakázky přijímáme v srpnu.“ Chladné 
léto může ovlivnit obrat fatálně. „Rok 2004 byl pro 
nás obrovským šokem. Klima v celé Evropě bylo 
ovlivněno špatným počasím, nelíhl se hmyz.“ Pro 
většinu lidí příjemná zpráva, pro Papírnu Moudrý 
katastrofa. „Naši zákazníci prodali jen třetinu ob-
jednaného zboží a anulovali objednávky na další 
rok. Byl jsem nucen propustit osmdesát procent 
zaměstnanců…“ Jaké podnikla firma kroky, aby 
se černý rok neopakoval? „Snažíme se expan-
dovat na nové trhy různých zeměpisných šířek. 
Se stále sílící korunou je to nesmírně těžké, ale 
přesto pořád rosteme. Také se snažíme rozšířit 
sortiment. Abychom se udrželi na trhu, snažíme 
se již dále nepřibírat zaměstnance, nýbrž zvyšo-
vat produktivitu práce a automatizaci. Přibýváme 
již jen objemem produkce.“ A když se daří, daří 
se: i přes to, že moravská papírna po celý rok 
vyrábí do zásoby, jako jedna z mála firem byla 
nejednou nucena dokonce odmítat zakázky!

Mikuláš Černý
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Libor moudrý (43 let)

Papírna Moudrý, s. r. o, ročně vyrobí více 
než padesát tisíc kilometrů mucholapek, 
které vyváží do 30 zemí světa „Výrobky 
konkurence bývají o deset centimetrů 
kratší, čínské padělky jsou ošizené až 
o čtvrt metru. Navíc nelepí,“ říká majitel 
společnosti Libor Moudrý. Obrat firmy činil 
v roce 2007 82 mil. Kč. V roce 2008 by 
měl obrat dosáhnout 95 mil. Kč. Firma 
má 120 stálých zaměstnanců a 30 – 40 
externistů. Libor Moudrý je ženatý, má 
čtyřletou dceru. Koníčky? „Sport, sport, 
sport,“ říká. „Ale dnes již spíše rekreačně: 
tenis, badminton, golf.“ 

Pokud si koupíte 
odpařovač do zásuvky 
proti komárům, 
na první pohled 
nevidíte, zda je 
výrobek funkční

mUscA domesTicA, 
moUchA domácí… 
Lidem Všech 
koNTiNeNTů s VýJimkoU 
ANTArkTidy moUchy 
ZNePříJemňUJí 
žiVoT. Pro LiBorA 
moUdrého ZNAmeNAJí 
doBrý ByZNys. Jeho 
mUchoLAPky chyTAJí 
moUchy Po ceLém 
sVěTě!

kromě negativních fak-
torů, které zná každá 
výrobní společnost, má 
židlochovická spo-
lečnost specifického 
nepřítele – počasí!

české mucholapky 
na mouchy celého světa
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safari 3.1                                                     75/100

konqueror 4.0.3                                 65/100

Firefox 2.0.0.13                           53/100

opera 9.27                         46/100

internet explorer 7       14/100

VýSLEDKy ACID3 TESTU

microsoFT i moZiLLA 
UsiLoVNě PrAcUJí 
NA NoVých VerZích 
sVých iNTerNeToVých 
ProhLížečů. 
UžiVATeLé se TAk 
dočkAJí VyLePšeNého 
VyhLedáVáNí, LePšího 
BLokoVáNí rekLAm 
A NeVyžádANého 
oBsAhU iNTerNeTU. 
FireFox 3 VyJde Už 
V čerVNU. ALe ANi 
APPLe NeZAháLí A LeTos 
V BřeZNU VydAL 
PrVNí sTABiLNí VerZi 
ProhLížeče sAFAri 
NA sysTém wiNdows. 
VýBěr se TAk ZVěTšUJe. 
kdo ZAUJme NeJVíc 
V roce 2008? 

TechNomáNie

historická převaha exploreru
Internet Explorer nebyl vždy nejrozšířenější pro-
hlížeč. Dokonce lze říct, že rozjezd domácího in-
ternetového surfování zaspal a musel konkurenci 
dohánět mírně nekalými prostředky. Povedlo se 
a mezi lety 2002 a 2003 ho už používalo okolo 
95 % všech uživatelů. Dnes ale začíná ztrácet.   
První prohlížeče na bázi hypertextových odkazů 
vznikaly už v sedmdesátých letech na archaické 
stolní počítače TRS-80, které místo monitorů po-
užívaly zabudované černobílé televizní obrazovky.  
Tehdejší textové browsery se dnešním moderním 
podobaly systémem odkazů, jinak ale postrá-
daly grafické rozhraní. První prohlížeč na World 
WideWeb vznikl až v roce 1990. Jeho autorem 
byl Angličan Tim Berners-Lee, který o rok dříve 
vymyslel samotný koncept WWW (systému 
hypertextových odkazů na dokumenty nacháze-
jící se na internetu). Ve švýcarském výzkumném 
středisku Cern vyvíjel a v březnu 1991 představil 

NeXTcube, který byl zároveň i prvním serverem. 
Opravdu úspěšným a rozšířeným se stal až 
grafický prohlížeč Mosaic od NCSA. Vedoucí pro-
jektu z Illinoiské univerzity včas odhadl potenciál 

vlastního programu a založil firmu Netscape. Její 
aplikace Netscape Navigator byla pak až do roku 
1998 nejpoužívanějším prohlížečem.
Bill Gates, tehdy ještě v čele Microsoftu, zarea-

goval až o rok později a rozpoutal tvrdý konku-
renční souboj. Obě firmy se snažily své programy 
co nejvíce odlišit a uživatelé na tom jednoznačně 
vydělali. Vývoj se urychlil a objevily se nové 
postupy a vymoženosti. Do roku 1996 Netscape 
jednoznačně převažoval, pak ale Microsoft začal 
distribuovat Internet Explorer (IE) rovnou v balíku 
s operačním systémem. Čelil kvůli tomu sice 
mnoha žalobám za porušení pravidel hospodář-
ské soutěže, úspěšně však přetáhl většinu uživa-
telů na svou stranu. Těm Explorer stačil a neměli 
nutkání hledat jiný prohlížeč, i když v té době byl 
Netscape Navigator vyspělejší a lepší.
Aby si Netscape udržel alespoň technickou 
převahu, zpřístupnil v roce 1998 zdrojový kód 
Navigatoru. Položil tak základy k Mozille a Fi-
refoxu. V témž roce Netscape koupil americký 
poskytovatel internetu America Online. AOL 
letos v únoru doporučil svým uživatelům, aby 
přešli na Firefox a Flock (prohlížeč vybudovaný 

na základu Firefoxu specializovaný na stránky 
jako Facebook, youTube, Flickr atd.). Končí totiž 
s vývojem a technickou podporou Navigatoru, 
který se dopracoval až ke své deváté verzi.
Ve stejné době jako IE vznikala i norská Opera. 
O té se obecně traduje, že je nejrychlejším 
prohlížečem. I kvůli tomu se rozšířila hlav-
ně na přenosných zařízeních s pomalejším 
připojením. Využívají ji mobily a herní konzole 
Nintendo DS a Wii.
U nás  v 1996 naprogramoval Michael Polák 
DOSový prohlížeč Arachne. Zřejmě poslední 
verze byla vydána v roce 2006. Pro běžného 
uživatele se nehodí, protože funguje jen v DOSu 
a určitých distribucích Linuxu. Může však sloužit 
jako jednoduchý prohlížeč na starých počítačích 
z první poloviny devadesátých let.   

Nástup alternativních prohlížečů
Po krachu Netscape Navigatoru přebral IE 
do čtyř let téměř všechny uživatele. Jeho situace 
vypadala jednoznačně. Sice se čas od času 
objevila nějaká zásadní bezpečnostní díra, ale 

chyběla jakákoli rozumnější alternativa. Museli 
jste se s Explorerem naučit žít. Až v roce 2004 
vydali konečnou verzi Firefoxu 1. Ten přitáhl sice 
jen malou skupinu lidí, ale upozornil na to, že 
existují i jiné prohlížeče. Na tom vydělala částeč-
ně i Opera a Safari, které bylo však do letošního 
března pouze na Mac OS X. Tato trojice teď 
každoročně ubírá IE přes 2 % uživatelů. Safari 
by však mohlo tento trend ještě urychlit svým 
nedávným vstupem na Windows.
Společnosti teď pracují na nových verzích, ty 
však pravděpodobně situaci nijak neovlivní. 
Internet Explorer technicky už tak nezaostává, 
ale pořád na něm nejvíc láká bezproblémové 
internetové bankovnictví, které místy nepodporu-
je menší prohlížeče. IE 8 bude přímo podporovat 
64bitové operační systémy a zaměří se také 
na lepší plnění internetových standardů W3C. 
Na stránkách Microsoftu si můžete zatím stáh-
nout betaverzi z 5. března. 
Pro Firefox 3 připravili vývojáři nové jádro, které 
zajišťuje zlepšení zobrazování stránek. Vylepšení 
se dočká i správa hesel a vyhledávání. Velké 
množství pluginů (přídavných modulů), které 
představují zřejmě největší výhodu Firefoxu, 
v posledním zkušebním vydání z 2. dubna zatím 
ale nevyužijete. Finální prohlížeč by se měl objevit 
letos v červnu.
Safari od Applu se nijak nepodceňuje. Na svých 
stránkách prohlašuje, že je nejlepším prohlíže-
čem a konečně přichází i na Windows. Chlubí 
se hlavně svou rychlostí a typickým designem 
s tučnými písmenky, jenž potěší hlavně vlastníky 
iPodů. Zatím mu ale chybí doplňky.
Opera okupuje především mobilní trh. V Česku 
(a celkově ve střední a východní Evropě) je ale 
populární i na počítačích, podle měření z května 
2007 ji zde používalo více než 4 % návštěvní-
ků internetu. Existují i verze na Nintendo Wii 
a DS, za ty se ale musí platit. Opera využívá 
systém přídavných aplikací (widgetů). Uživatelé 
i odborníci si často stěžují, že norský prohlížeč je 
zbytečně složitý a náročný na ovládání. 

Jan Švelch 

Celosvětově nejpoužívanější internetové 
prohlížeče ke konci prvního čtvrtletí 2008 
(podle serveru TheCounter.com)

internet explorer   78,80 %

Firefox   15,87 %

safari   3,32 %

opera   0,79 %

Netscape   0,06 %

První prohlížeče 
na bázi hypertextových 
odkazů vznikaly už 
v sedmdesátých letech 
na archaické stolní 
počítače

Prohlížeče se předhánějí v tom, komu se dřív 
načte určitá stránka. Zveřejňují výsledky a snaží 
se nalákat nové uživatele. Rychlost ovlivňuje 
jádro programu. Většina nejrozšířenějších 
browserů má své vlastní. Jeho součástí je 
i zobrazovací engine, proto vypadají určité 
internetové stránky všude jinak. Už roku 1994 
se firmy pod vedením zakladatele WWW 
Tima Berners-Leea sdružily do W3C (World 
Wide Web Consortium), aby ustanovily 
základní pravidla a zlepšily kvalitu internetu. 
Nekompatibilita tím ale nevymizela, a proto 
se o čtyři roky později objevil první test Acid1. 
Zkušební stránka v tomto případě kontroluje, 

jak si prohlížeč poradí s klasickým internetovým 
obsahem a jak dodržuje standardy předepsané 
W3C. V roce 2005 pak následoval Acid2, který 
vytvořila organizace Web Standards Projects, 
přidružená k W3C. Chtěla poukázat na trvající 
chyby v tehdejších aplikacích, stejně jako Acid1 
zkoušel funkčnost jazyka CSS (kaskádové styly). 
V době, kdy vznikl, jím žádný program neprošel. 
Doteď ho nezvládli ani dva nejrozšířenější 
prohlížeče IE a Firefox, i když betaverze Firefoxu 
3 by si s Acid2 už měla poradit. Úspěšný 
výsledek v testu vypadá jako velký žlutý smajlík.
Zatím poslední Acid3 byl spuštěn 3. března 
2008. Kontroluje správnou funkci JavaScriptů 

a DOM (Document Object Model) a má 
stostupňovou škálu. Softwarové firmy 
motivoval ještě dřív, než byl oficiálně uveřejněn. 
Programátoři se předháněli v tom, kdo dosáhne 
nejvyššího skóre. Během jednoho měsíce 
dokázal například Safari zlepšit svůj výsledek 
z 60 na 87. Na konci března dokonce Opera 
a Safari ohlásili maximální počet bodů. Kvůli 
problémům s plynulosti zkušební animace 
ho však W3C zatím neuznalo. Nové verze 
prohlížečů od Microsoftu ani Mozily už zřejmě 
požadavkům testů nevyhoví. Právě teď totiž 
dolaďují stabilitu a nemohou dál zasahovat 
do jádra programu.

KDO SPLŇUJE INTERNETOVé STANDARDy?

NEJPOUŽíVANěJŠí!

Prohlížíme nově a lépe, 
ale pořád nedokonale

...chlubí se hlavně svou 
rychlostí a typickým 
designem s tučnými 
písmenky, jenž potěší 
hlavně vlastníky iPodů
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Fanoušek rapino
Rapino, který se narodil v Ontariu, byl odmala 
velkým hudebním fanouškem. V patnácti třeba 
neváhal celý den strávit v autobusu, aby mohl 
vidět torontský koncert Roberta Planta. Za svými 
hudebními idoly v mládí projezdil celou Kanadu. 
A tímto teenagerem posedlým hudbou zůstal 
Rapino podle svých slov pořád. Svou lásku však 
dokázal přetavit v miliony dolarů. Přerod oddané-
ho rockového fanouška do úspěšného promo-
téra začal už během jeho působení na univerzitě 
v Thunder Bay, kde studoval obchod. 
Podle Rapina tehdy ve městě nebylo ve volném 
čase moc co dělat. Člověk mohl tak akorát hrát 
hokej nebo poslouchat hudbu. Když si Michael 
uvědomil, že z něj Gretzky asi nebude, začal 
se naplno věnovat hudbě. Po studiích skončil 
v oddělení hudebního sponzoringu v kanadských 
pivovarech Labatt. Během deseti let, které zde 
strávil, zastával různé marketingové pozice. 
Nejzásadnější pro Rapina bylo, že se zde setkal 
s Michaelem Cohlem, producentem, který zreali-
zoval koncertní šňůru Rolling Stones v roce 1989. 
Ten Rapina hodně inspiroval, a tak když v polo-
vině devadesátých let pivovar přestal mít zájem 
o hudbu, odešel a založil si vlastní promotérskou 
agenturu Core Audience Entertainment.

Podnikatelský čich
„Kamarádi i známí mi řikali, že jsem se úplně 
pomátl,“ vzpomíná Rapino. Nicméně jeho 
společnosti se docela dařilo a za pár let ji 
koupila společnost SFX Entertainment. Rapino 
se přesunul do sídla SFX v New yorku a během 
několika měsíců si vybudoval pověst schopného 
a šikovného producenta. SFX byla zakrátko po-

hlcena společností Clear Channel, která se pak 
v létě roku 2005 rozhodla přenést těžiště byznysu 
do Evropy. Rapino ale zůstal v Americe a stěhoval 
se do Los Angeles už jako CEO dceřinné firmy 

Clear Channel Entertainment. O půl roku později 
se jeho projekt Live Nation od své mateřské spo-
lečnosti odštěpil a je samostatně fungující firmou.
Rapinovými devizami vždy byla dobrá orientace 

spolu se schopností vcítění se do situace fanouš-
ků, kteří byli zklamáni z nehorázně rostoucích cen 
lístků na koncerty. Jako cíl si vytyčil, získat tyto 
„zákazníky“ zpět na tribuny stadionů. Protože ne-
byl včerejší – rychle si totiž uvědomil, že poměry 
v hudebním byznysu se změnily. Zatímco dříve 
byly koncerty v podstatě reklamou na nahrávky, 
v současnosti tomu začíná být obráceně. Přede-
vším díky internetu prodeje nosičů rok od roku 
klesají. Live Nation se tedy orientuje na živé akce. 
A také veškeré služby s nimi související, například 
suvenýry, občerstvení a merchandising. Rapino-
vým krédem je fanouškovo pohodlí na prvním 
místě. 

Zbylo na kytaru?
Díky současnému koncertnímu boomu nejen 
v Americe se Live Nation těší mohutné expanzi. 
Skupuje haly, stadiony a další chrámy konzumu 
po celém světě. Má jich už několik stovek. Rapi-
novy dlouhé prsty už sahají i do Česka, kde před 
dvěma roky koupil agenturu Interkoncerts. Ta stojí 
za pořádáním nejvýznamnějších koncertů u nás. 
Do portfolia Live Nation patří mezi jinými U2, 
Jay-Z a Madonna, pro které agentura zajišťuje 
kompletní servis. Ale také různé muzikály, taneční 
a jiná zábavní představení. Hovoří se také o tom, 
že Live Nation se hodlají upsat také rockoví dino-
sauři Rolling Stones. Zvučná jména ale něco stojí, 
například po získání Madonny, které kontrakt 
vynesl 120 milionů dolarů, klesla hodnota akcií 
agentury skoro o polovinu. Rapino ale věří, že 
z dlouhodobého hlediska se takoví koně ve stáji 
vyplácejí. A investoři mu nakonec nejspíš dají 
za pravdu. Live Nation ročně uspořádá desítky 
tisíc akcí, za které zaplatí desítky milionů ná-
vštěvníků. Má tak několikamiliardové zisky. Sám 
Rapino také na úbytě nezajde. Za rok 2007 si 
podle časopisu Forbes i s bonusy přišel na devět 
milionů dolarů. Možná by si z toho tento milovník 
hudby mohl koupit třeba svou první kytaru.  

Vojtěch Kučera
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rapinovy prsty sahají 
i do česka, kde před 
dvěma roky koupil 
agenturu, jež stojí 
za nejvýznamnějšími 
koncerty u nás

Predátor ve světě 
showbyznysu

koNcerTNí A PromoTérská AgeNTUrA LiVe NATioN sídLící 
V BeVerLy hiLLs může BýT směLe oZNAčoVáNA ZA TygrA 
Ve sVěTě showByZNysU. PoTé, co se Jí NedáVNo UPsALy 
U2, mAdoNNA A rAPPer JAy-Z, se JeJí PosTAVeNí NA TrhU 
ZAčíNá NáPAdNě PodoBAT moNoPoLU. NA koLosáLNím 
úsPěchU LiVe NATioN má VeLký PodíL kANAďAN michAeL 
rAPiNo (42), kTerý Je V soUčAsNosTi JeJím řediTeLem.
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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
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odráží se konkurence jiných forem infor-
mace také ve výrobě vázané knihy?
Samozřejmě konkurence je, a je docela zdra-
vá. Pro mne je hnacím motorem ke zlepšování 
a úvahám nad další prací. Moderní formy 
informací se někdy střetávají s původním ře-
meslem, nerozumějí si, ale nakonec se mohou 
i doplňovat. Příkladem jsou třeba technicky 
nesplnitelné požadavky na knihařský tisk 
desek diplomových prací i vazeb samotných. 
Zákazník si dnes, kdy se dá pomocí jedno-
ho kliknutí písmo zvětšit či zmenšit, udělat 
nekonečné množství návrhů, vytisknout vše 
okamžitě, někdy neuvědomuje, že knihařina 
je z větší části rukodělné řemeslo, které je v té 
nejvyšší formě i uměleckým řemeslem… Neví, 
že naše materiály se lepí klasickými lepidly, 
jež musí schnout několik hodin, že knihařský 
tisk je závislý na literách vyrobených z mosazi 
někdy i víc než před sto lety, které se proto 

nedají libovolně upravovat. Přesto se třeba 
současné portfolio a jiné výtvarné student-
ské práce dají prezentovat v klasické vazbě 
doplněné moderním logem vytištěným běžnou 

knihařskou technikou a výsledek je dobrý. Co 
nahradí listování v oblíbeném slovníku, opra-
veném, s koženým hřbetem, který se dobře 

drží a vyvolává příjemné pocity? Naproti tomu 
může být třeba kožené pouzdro schránkou 
pro videokazetu, CD či DVD. 

do jaké míry se udržel a v čem spočívá 
podíl rukodělné práce na výrobě současné 
knihy?
Současná výroba knihy je široký pojem, stále se 
dělí na strojní a ruční. V té strojní je samozřejmým 
požadavkem co nejmenší podíl ruční práce. 
V ruční knihařině, kterou se zabývám, se toho 
moc nezměnilo. Používají se většinou stejné 
stroje, jejich další generace je však výkonnější 
a náročnější na obsluhu. Například knihy se 
už běžně neořezávají hoblíkem, ale nejčastěji 
na elektrické řezačce. Jen v malých dílnách ještě 
používají ručně poháněnou kolovou řezačku. 
Výzdobu desek ručními tlačítky a fileta provádí-
me spíše na umělecké vazbě, běžnou plátěnou 
vazbu zdobíme strojním tiskem vysazovaným 

Zajímavé knihařské 
úkoly: knihy, které 
musí vypadat jako dvě 
stě let staré, maketa 
cestovního pasu 
Jamese Bonda či deník 
čachtické paní

ručně. Málokterá dílna používá k podlepování 
knižních bloků hydraulický lis. Knihy lisujeme tak, 
že ručně točíme kolem. Větší podíl rukodělné 
práce dělá toto řemeslo pěkným a zajímavým. 
Můžete s v něm poprat s vlastní zručností, ná-
roky na technologicky dokonalou práci a vyjádřit 
myšlenku výtvarně, tak aby celkové dílo lahodilo 
oku. Přitom nemusí jít jen o uměleckou knižní 
vazbu; i běžná kniha může být dobře, čistě 
a přesně svázaná s pěknými okraji a správně 
založenými rohy sťukanými knihařskou kostkou. 

s jakými zajímavými úkoly jste se při práci 
na knize setkala?
Většinou jde o přání zákazníka. Někdy má jasnou 
představu, jindy můžeme sami dotvořit dílo 
a ponechá nám volnou ruku. Zajímavé je udělat 
něco jinak – použít netypický materiál, nebo 
usměrnit zákazníkovy představy tak, aby se daly 
zrealizovat. Často je to práce pro film – třeba vel-
ká kniha v železných deskách, nebo knihy, které 
musí vypadat jako dvě stě let staré, poškozené 
časem. Nebo také maketa cestovního pasu 
Jamese Bonda, deník Čachtické paní, vazba 
do neknihařských materiálů, jako je speciálně na-
lévaná guma, různé látky, hedvábí. Do naší práce 
patří výroba krabic, etuí i kazet. Zajímavé bylo 
vyrobit ochrannou krabici na restaurovaný oblek 

Jezulátka, nebo tubus tak velký, že se do něj 
vešel dospělý člověk, či obrovskou dárkovou 
krabici na živý dárek. Oprava kufříku na pušku 
nebo kazeta na rektorský řetěz, etue na ceny 
ze skla, keramiky pro různé soutěže – na to vše 
rádi vzpomínáme. Výsledkem naší práce je často 
vazba dárku pro nejbližší zákazníka: album, 
autorská kniha či prvotina básní. Jiným druhem 
zakázek jsou práce studentů, výtvarníků. Tam se 
někdy doslova vyřádíme!

Umělecká vazba se stala v minulém století 
samostatným artefaktem. V čechách 
tvořila celá řada významných knihařských 
osobností. Jsou u nás ještě výtvarníci, kte-
ří se zabývají knižní vazbou jako umělec-
kým objektem? Jak je na tom dnes u nás 
knižní vazba?
Na to by měl asi nejspíš odpovědět odborník 
na historii knižní vazby. Existovaly osobnosti 

– výborní řemeslníci, učitelé, mistři, skromní 
a pracovití lidé, např. Ludvík Bradáč, manželé 
Jiroutovi, Karel Dudešek, Josef Brousek – 
skvělý odborník na máčené papíry a tisk 
bibliofilií. Otto Blažek, profesor na grafické 
škole uměl dokonale koženou francouzskou 
vazbu s nepřekonatelnými zlatými ořízkami, 
Josef Vyskočil, knihař a restaurátor, od-
borník na pergamenovou vazbu a Jaroslav 
Doležal stejně tak odborník na vazbu v kůži. 
Z mladších, také nežijících, mi vytane na mysli 
neoficiální král knihařů Jindřich Svoboda, 
jenž ovládal veškeré umělecké vazby a stále 
vynalézal nové techniky. V současné době 
jsou to významnější knihaři, výtvarníci, kteří 
se zabývají uměleckou vazbou, např. Eliška 
Čabalová, Jiří Fogl, Ladislav Hodný ml., J. 
H. Kocman, manželé Krupkovi, Jan Perůtka, 
Jana Přibíková, manželé Sobotovi, manželé 
Stašovi a další… 
Zúčastňují se různých soutěží doma i v cizině. 
U nás je to Trienále umělecké knižní vazby, 
které má už čtyřicetiletou tradici. V ČR se 
mohou zájemci o řemeslo sdružovat ve Spo-
lečenstvu českých knihařů, založeném v r. 
1985, volně navazujícím na Svaz českých 
knihařů. 
Jak je na tom u nás knižní vazba? Ze své 

pozice, knihaře, řemeslníka a živnostníka 
a z pohledu denní práce mám dojem, že by 
mohlo být lépe, ale že bylo i hůře.
Přestože jsou už jiná úžasnější media, lidé 
mají stále zájem o pěkné knihy, které se pří-
jemně čtou, berou do ruky a navozují dobrou 
náladu. Stále je potřebujeme a určitě tuto 
formu sdělování nezrušíme. Výrobcům knih 
dnešní stav není lhostejný, mají také svůj Svaz 
polygrafických podnikatelů a snaží se pro 
knihy a jejich výrobce udělat maximum. Pořád 
se dá zlepšovat příprava knihy před tiskem, 
samotná výroba i poslední úsek, vazba. 

Jak vidíte budoucnost našeho umělecké-
ho knihařství a knižní vazby v evropě?
Pokud sleduji ocenění svých kolegů a porov-
návám jejich vazby v katalozích se zahraniční-
mi uměleckými knihaři, určitě máme mezi nimi 
své místo, jsme pro ně ti, co umějí vyrobit 
kvalitní vazbu s klasickou výzdobou knihy. 
V Evropské unii je snadné vycestovat za vý-
stavami a veškerými informacemi, je velká 
šance jít rychleji dopředu, zvláště pro mladší, 
kteří snadněji zvládají jazykovou bariéru. 
Naopak, k nám se jezdí něco naučit i knihaří 
ze zahraničí. Budoucnost vidím optimisticky, 
budeme čím dál větší konkurencí pro ostatní.

Je zájem mladé generace o knihařský 
obor?
Pár let jsem toto řemeslo učila a tak mi 
problematika učňovského školství, zájem 
a možnosti mladých, začínajících není lhos-
tejná. Snažím se jim pomáhat. Určitý okruh 
mladých lidí jezdí na semináře, vzdělává se 
mimo základní výuku, najde „svého“ mistra. 
Možnosti se vzdělávat u nás i v zahraničí 
mají skvělé a dostupné. Z hlediska střední 
generace bych předpokládala nejen nad-
šení, ale i více úsilí, píle a času, který by 
tomu měli věnovat. Určitě by pak vyrostlo 

víc špičkových odborníků. Je jich totiž málo! 
Jsme proto nadšeni z každého výborného 
studenta či učně. Jsem přesvědčena, že 
uplatnění najdou, knihařských a výtvarných 
pracovišť není zas tak málo, práce je dost 
a má široké rozpětí, mohou se orientovat 
a specializovat. Důležitou součástí přípravy 
je i vedení dílny, ateliéru, ta musí vycházet 
z praxe, ze zkušeností a znalostí řemesla. 
Budoucnost knihařského řemesla, na které 
by pak mělo navazovat to umělecké, nevidím 
až tak jednoduše. Důvodem je současná 
složitá situace v učňovském školství. Prostě 
je málo adeptů! Z těchto důvodů se obor ně-
kde i ruší. Tím víc je nesmírně důležitá každá 
možnost, jak mladým ukázat, že je knihařství 
dobré, pěkné řemeslo. 

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení

pro umělecká řemesla Rudolfinea
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mNoZí si BeZ PočíTAčů A růZNých Forem „sděLoVAdeL“ Už 
NedoVedoU Práci A žiVoT NAší doBy ANi PředsTAViT. mLAdí Lidé VšAk 
čToU JeN ZřídkA. A PřesTo se VáZANá kNihA NePřežiLA. sTáLe Láká 
NeJeN JeJí oBsAh, oBáLkA, iLUsTrAce. UPoUTá TAké UměLecká VAZBA, 
kTerá VZácNý BiBLioFiLský Tisk NeJeN UZAVírá, chráNí, ALe TAké 
PoVZNáší do oBLAsTi UměNí. VsTUPme Tedy NA chVíLi do díLNy V PrAZe 
NA ViNohrAdech, kde se kNihAřskémU řemesLU i UměLecké VAZBě 
Po Tři deseTiLeTí VěNUJe JArmiLA seqUeNsoVá.

sváteční  
podoba knihy

Lidé mají stále zájem 
o pěkné knihy, které se 
příjemně čtou, berou 
do ruky a navozují 
dobrou náladu
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Orientace alsaského vinařství na výrobu 
kvalitních vín je potvrzena v roce 1962, kdy 
Národní institut pro označení původu uzná-
vá apelaci AOC Alsace. K AOC Alsace pak 
přibývají další apelace: AOC Alsace Grand 
Cru v roce 1975 a AOC Crémant d’Alsace 
v roce 1976. Nejreprezentativnější pro-
fesní sdružení, k nimž patří Spolek vinařů, 
Sdružení výrobců a obchodníků, Federace 
vinařských družstev a Sdružení nezávislých 
vinařů, vytvořily společnou Mezioborovou 
radu alsaských vín (CIVA).

Na rozdíl od ostatních francouzských vinař-
ských oblastí nejsou v Alsasku vína pojme-
nována podle daného terroir, ale podle sa-
motné odrůdy. Alsaská vína se vyrábějí ze 
sedmi hlavních odrůd: Sylvaner – Sylvánské 
zelené (příjemné, osvěžující a lehké víno 
s diskrétní ovocitostí), Riesling – Ryzlink 
rýnský (V Alsasku patří k nejúspěšnějším. 
Je to živé, ušlechtilé víno, má křišťálovou 
barvu, delikátní ovocitost a někdy minerální 
či květinové odstíny. Jde o gastronomic-
ké víno par excellence, které se výborně 
hodí k archivaci), Gewurztraminer – Tramín 
(pravděpodobně nejslavnější alsaské víno, 
uznávané pro své výjimečné aromatické 
kvality, také se hodí k archivaci), Pinot 
Blanc – Rulandské bílé (na škále alsaských 
vín se řadí přesně doprostřed), Pinot Gris 
– Rulandské šedé (silné a opulentní víno 
syté barvy je hutné, zakulacené a vyznačuje 
se dlouhým dozníváním), Muscat d’Alsace 
– Muškát (vyznačuje se nezaměnitelnou 
ovocitostí i suchým a současně aroma-
tickým charakterem; nádherně chutná 
po čerstvém ovoci), Pinot Noir – Rulandské 
modré (jde o jedinou modrou alsaskou od-
růdu, z níž se vyrábí růžová nebo červená 
vína. V druhém případě probíhá vinifikace 
v tradičních nebo dubových sudech, které 
jeho typické ovocitostí připomínající třešeň 
dodávají hutnější a komplexnější strukturu).

Z 15 200 hektarů 
vinic se ročně 
získává 1,2 milionu 
hektolitrů alsaských 
vín Aoc, tedy přes 
160 milionů láhví

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

VíNo

Příznivé klima
Alsaská vinařská oblast leží na východ-
ním úbočí pohoří Vogéz a po celý den je 
vystavena působení slunečních paprsků. 
Převažující jižní a jihovýchodní orientace 
vinic i mimořádně příznivé podmínky raného 
podzimu usnadňují pomalé dozrávání odrůd. 
Vogézy tvoří přírodní překážku, chrání alsas-
kou vinařskou oblast před oceánskými vlivy. 
Srážky zde proto patří k nejnižším v celé 
Francii (400 až 500 mm ročně). V létě zde 
panují vysoké teploty, po nichž následuje 
slunečný raný podzim a tuhé zimy. Toto 
výhodné klima má příznivý vliv na pomalé 
a déletrvající dozrávání hroznů a usnadňuje 
tvorbu velice jemných aromat.

různorodá půda
Ve Francii neexistuje jiná oblast, v níž by 
vinařské půdy byly tak rozmanité jako 
v Alsasku. Jíly, vápence a slídy se prolínají 
se žulou, rulou, břidlicí či dokonce sopečný-
mi horninami, což má snadno pochopitelný 

důvod: před 50 miliony lety Vogézy a ně-
mecký Černý les tvořily jediný masiv, jehož 
sesuvem vznikla porýnská nížina. Většina 
z vinařských obcí proto leží na 4 nebo 5 růz-
ných vrstvách. To je také důvodem, proč 50 
vymezených oblastí apelace Alsace Grand 
Cru má někdy jen nepatrnou rozlohu (každá 
totiž musí být z geologického hlediska 
homogenní).

Láhve do celého světa
Z 15 200 hektarů vinic se každý rok získává 
v průměru 1,2 milionu hektolitrů alsaských vín 
AOC, což je více než 160 milionů láhví. Alsaská 
vína tvoří 19 % francouzské produkce bílých vín 
AOC bez šumivých vín. V Alsasku působí 5450 
vinařů, z nichž 1890 disponuje více než dvěma 
hektary a obdělává 88 % celkové rozlohy vino-
hradů. Svá vína v láhvích nabízí k prodeji pouze 
1000 subjektů, z nichž 230 prodá 87 % celko-
vého objemu. V roce 2003 bylo složení těchto 
subjektů následující: vinaři s vlastní sklizní prodali 
22 % alsaských vín, vinařská družstva prodala 
37 % alsaských vín, výrobci-obchodníci prodali 
41 % alsaských vín. Obrat obchodu s alsaský-
mi víny dosahuje 500 milionů eur; 25 % všech 
vín nabízených k prodeji se vyváží do zahraničí 
(v roce 2003 to bylo 37 milionů láhví), zejména 
do Belgie, Nizozemska, Německa, Dánska, 
Spojených států a Velké Británie. Alsaská vína se 
prodávají také ve stovce dalších zemí.

 Jindřich Dušek, 

www.vinorevue.cz Fo
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Jemná aromata
moků z Alsaska

ALsAsko Leží V sAmém srdci ZáPAdoeVroPské ciViLiZAce. 
NA sVé si TU PřiJdoU NeJeN VyZNAVAči doBrých sýrů 
A gAsTroNomie (Po PAříži Je Zde NeJVěTší koNceNTrAce 
„micheLiNoVých“ resTAUrAcí Z ceLé FrANcie) – ALe i miLoVNíci 
UměNí A ArchiTekTUry, kTeří oceNí okoUZLUJící sTředoVěká 
měsTA A sTAroByLé ULičky JAko Z Pohádky. 

DOMáCí ODRŮDy

KVALITA DíKy AOC
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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.

Časopis Komora.cz je jediným periodikem svého druhu na trhu, které pravidelně a cíleně oslovuje 
živnostníky, podnikatele a manažery na všech úrovních. Váš praktický průvodce světem podnikání.

Najdete v srpnovém čísle komory.cz
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Proč vysychají
naše vodní cesty?
V ČR se v roce 1994 přepravilo vodní dopravou  

3,8 milionu tun. Dnes je to pouhá čtvrtina ...

Věštění je dobrá živnost...
Spoléháte na astrology, kartářky či numerology? 

Oni zase spoléhají na vás...  

Téma měsíce:  
životní prostředí

V PříšTím čísLe

češi,  kteří tvoří
český módní průmysl
Konečně se už i u nás doma „šije dobře“. 

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.
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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
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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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