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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
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 Vážení a milí čtenáři,

v relativně volnějších letních dnech mi zbývá 
o něco více času na sledování dění kolem 
sebe a také na čtení tisku i knížek. 
A v tomto optimistickém rozpoložení mne zauja
lo letní dvojčíslo časopisu Komora, v němž opět 
nechybí závažná témata, ale tentokrát doplněna, 
respektive odlehčena i „letnějším čtením.“
Nejdříve, samozřejmě, k článkům, které mne 
zaujaly svojí závažností. „Poslední měsíce 
slovenské koruny“ sleduji velmi pozorně. 
Stejnojmenný rozhovor na straně 12 se zmoc
něncem slovenské vlády na toto téma jsem si 
přečetl o to soustředěněji a trochu jsem pojal 
podezření: nevypadá to nějak moc idylicky? 
Všichni euro vítají, všichni spolupracují, dodr
žování cen bude pod kontrolou... No, kéž by! 
Nejlépe to prověří praxe a nám náskok Slo
venska snad pomůže vyvarovat se případných 
chyb při zavedení eura v České republice.
Jsem rád, že tématem měsíce je „Vliv podni
kání na životní prostředí“ (na str. 20). Vítám, 
že zaznívají konkrétní argumenty ze strany 
podnikatelské, nikoli jen ekologické. Jsem 
přesvědčen, že životní prostředí nemůže být 
lhostejné nikomu, jen motivace přístupu se 
občas může docela výrazně lišit...

„Věštění je dobrý byznys“ (strana 26) mne 
překvapilo. Ač sám „okultismu“ rozhodně ne
podléhám, věřím, že tento způsob podnikání, 
jako vše, co kupčí s lidskou důvěrou, může 
opravdu docela dobře vynášet. Ale pokud 
jasnovidci, astrologové či kartářky neubližují, 
ať si klidně věští. Stejně je však zarážející, kdo 
všechno tomu může podléhat a věřit... 
Nejsem z mužů, co považují barevně sladěné 
svršky za celoživotní sen, ale samozřejmě, 
mám rád kvalitní a pohodlné oblečení. A jsem 
rád, že pro ně nemusíme jezdit za hranice, 
naopak, že české firmy dokáží „šít“ světově. 
Také proto jsem si pozorně přečetl článek 
„České oděvnictví se slušivou záplatou“ 
na straně 35. S oblečením poměrně úzce 
souvisí i náramkové hodinky. Neboli „Luxus
ní ručičky na ruce“ (str. 54). Chápu lidi, co 
na hodinkách “ulítávají“, všichni přece máme 
pro něco slabost. Akorát že někdy stojí tisíce 
a jindy statisíce...

Hned vedle Stylu je inspirace ke cvičení. Výzva 
– Zaktivujte tělo i ducha. Ono se to řekne... Ale 
léto je pohybu nakloněno a myslím, že „zaktivo
vání“ proběhne k všeobecné spokojenosti.
Doporučuji si přečíst také pravidelnou stránku 
o víně – nejlépe se sklenkou při ruce – „So
montano jednou překvapí svět“. Mne příjemně 
překvapilo vyvážené a zajímavé letní vydání 
časopisu Komora.cz.

Michal Němeček,

předseda představenstva

ISODOM, a. s.

proč čtu komoru
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šance pro manažery  
– studium i pobyt v asii

legendární kolesoVé plaVidlo 
Vyšehrad se stalo místem 
setkání eXportérů, kteří si 
nenechali ujít letní křest 
jubilejního Vydání publikace 
doing business in the czech 
republic. 

VzděláVací manažerský program etp (eXecutiVe training 
programme) japan, korea, financoVaný a organizoVaný 
eVropskou komisí, umožňuje manažerům z eVropských 
zemí zúčastnit se dVanáctiměsíčního programu. ten 
zahrnuje Výuku japonštiny nebo korejštiny, mezinárodní 
manažerské kurzy na prestižních uniVersitách i pobyt 
V japonské nebo korejské společnosti.

osmdesátiny...
Těžko odhadnout, kolik procent českého 
HDP reprezentovali šéfové exportních 
firem na palubě Vyšehradu. Byli to hlavně 
ti, kteří své jméno šíří do světa prostřed
nictvím proexportních titulů, především 
časopisu Czech Business and Trade. Ten 
slaví 80 let ve službách propagace české 
ekonomiky. 

... a ohňostroj
Ohňostroj, který v půli plavby vytryskl 
na smíchovském břehu Vltavy, efektně 
připomněl toto médium. V rozsáhlých 
prostorách parníku se utužovaly pracovní 
vztahy, vznikaly nové a rodil se obchod. 
Jak jinak, když organizátorem plavby 
byla agentura pro podporu exportu PP 
Agency a partnery romantické plavby 
byly Hospodářská komora České republi
ky a Pražská paroplavební společnost. 

em

 V Evropě probíhají výukové kurzy na univerzitách 
Science Po v Paříži, SDA Bocconi School of Ma
nagement v Miláně a SOAS University of London. 
V Japonsku je to Waseda University a v Jižní 
Koreji Yonsei University. 

studium zdarma
Program ETP Japan, Korea funguje již pěta
dvacet let a za tu dobu se ho zúčastnilo přes 
1000 manažerů. Česká republika se jej zú
častňuje třetím rokem. Vybraným kandidátům 
bude umožněno studium zdarma a také obdrží 
výrazný příspěvek na náklady spojené s pobytem 
v zahraničí. Cílem projektu je připravit zástupce 
českých firem k řízení svých poboček v Japonsku 
nebo v Koreji, popřípadě umožnit jim jakékoliv 

obchodní aktivity s těmito zeměmi s využitím 
znalostí jazyka, kultury, mezinárodního manage
mentu a praktických zkušeností.
podrobnější informace lze získat 
na stránkách projektu: www.etp.org 
nebo u národního koordinátora pro čr: 
ing. lenka týčová, tel.: 266 721 506,  
e-mail: tycova@komora.cz.          tc

Export  
na vodě

euroskills  
2008

na čtyři desítky zástupců 
společensteV projednáVa-
lo V praze přípraVu autori-
zoVaných zástupců podle 
zákona č. 179/2006 sb. 

Účastníci se věnovali oblasti schvalování 
dílčích kvalifikací, strategickým otázkám 
a zejména pak posilování vlivu podni
katelské sféry při prosazování systému 
kvalifikací postaveného na znalostech 
a zkušenostech. 
Součástí setkání bylo také prezento
vání nabídky pro proškolení budoucích 
autorizovaných osob. Účastníci se také 
zabývali obchodními modely, tj. v sou
časnosti třemi nabízenými typy spoluprá
ce v oblasti autorizace jménem Hospo
dářské komory České republiky.    re

Česká republika je, co se 
počtu vyslaných soutěžících 
na EuroSkills 2008 týká, čtvr
tá z 29 zúčastněných zemí. 
Výběr a vyslání soutěžících 
na mezinárodní soutěž 
EuroSkills realizuje národní 
koordinátor, kterým je Národní 
centrum CzechSkills při 
Hospodářské komoře ČR. 
Při nominaci soutěžících 
hospodářská komora 
úzce spolupracovala 
se živnostenskými 

společenstvy, školami, 
firmami i dalšími 
organizacemi. Výběr 
soutěžících byl proveden 
na základě již existujících 
soutěží, které výše zmíněné 
instituce pořádají, nebo 
na základě nově vytvořených 
soutěží, případně na základě 
doporučení.
Českou republiku budou 
na EuroSkills 2008 
zastupovat reprezentanti 
například v těchto kategorií:

• Květinář 
• Office IT tým
• Instalační technologie
• Stavba domku
• Truhlář 
• Malíř
• Dopravní stavitelství
•  Technik osobních automobilů
• Motocyklový technik
• Kuchař
• Číšník
Aktuální informace přineseme 
v zářijovém vydání Komora.cz

re

V rotterdamské ahoy aréně VyVrcholí 18. – 20. září mezinárodní 
klání V odborných doVednostech euroskills 2008.  naše republi-
ka bude mít zastoupení V 5 ze 6 odVětVí, Ve 14 z 25 soutěží a Vyšle 
celkem 30 soutěžících, kteří se utkají o titul eVropského šampio-
na Ve sVém oboru. úspěch na euroskills záVisí nejen na řemeslné 
zručnosti, ale také na pohotoVosti, tVořiVosti a improVizaci.

PříPRAVA  
AUTORIZOVANýCH 
ZáSTUPCů



str. 8 str. 9červenec – srpen 08

Podnikatelům 
u nás je 18,  
ale i přes 85

pro členy Hospodářské

komory ČR sleva 30 %

Předplaťte si Hospodářské noviny

l i f e  s t y l e  m a g a z í n  5 / 2 0 0 7

Herec Jiří BARTOŠKA se prosadil v divadle i ve filmu,
byl aktérem listopadu 1989 a zdárně šéfuje karlovarskému festivalu. 

Přesto tvrdí, že za jeho úspěchy stojí pouhá náhoda.

Za 2 990 Kč bez DPH 

máte HN na rok se 

všemi přílohami!

Jak objednat?
Telefonicky na 800 11 00 22 nebo 233 071 197, e-mailem predplatne@economia.cz

Při objednávce uvádějte kód CM080061

INZERCE

Podnikatelé v nich tak mohou současně s dů
ležitými informacemi získávat i údaje z cent
rálních registrů: výpisy z katastrů nemovitostí, 
výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku 
a v budoucnu i výpis z rejstříku trestů. Propojením 
s Czech POINTEM se kontaktní místa při HK ČR 
stala ještě užitečnějšími. Jejich hlavní funkcí však 
stále zůstává poskytování obtížně dostupných 
informací potřebných k podnikání. 

Výroba a prodej mýdla
Paní Maria Skodonová přišla do České republiky 
z USA. Provdala se tady a brzy začala s podniká
ním. „Jako soukromý konzultant navrhuji interiéry, 
zároveň překládám a tlumočím,“ vysvětluje plyn
ně česky. Nedávno se podnikatelka odhodlala 
vyzkoušet něco úplně nového. „Rozhodla jsem 
se vyrábět ve velkém ručně bio mýdlo. V Americe 
jsou kvalitní ekologicky šetrné kosmetické pro
dukty z domácí výroby velmi populární a prodává 
je mnoho malých firmiček.“
Podnikatelka věděla, že u nás platí odlišné 
podmínky a předpisy. Získat kompletní balík 
předpisů, který je nutný pro výrobu kosmetických 
prostředků, jí pomohli pracovníci chrudimské 
regionální kanceláře Hospodářské komory ČR. 
Požadavek na informace týkající se výroby mýdla 
byl natolik rozsáhlý, že jej Maria Skodonová roz
dělila do dvou částí. Použila přitom elektronický 
formulář, některé detaily později řešila s pracovní
ky RM Chrudim po telefonu. 
„Zjistila jsem, že v Česku platí bohužel 
mnohem přísnější standardy pro tento obor,“ 
neskrývá zklamání Američanka. „Hlavní pře
kážkou je povinnost zřídit nákladné certifikova
né výrobní místo. To mohou splňovat vlastně 

jenom továrny, domácí výrobce nemá šanci. 
Přitom v Americe třicet procent biokosmetiky 
pochází z domácí výroby.“ 
Podle paní Skodonové jsou tak z trhu vytěsněni 
malí výrobci. A to nejen v kosmetice. „Drobné 
podnikání je zde stále příliš regulované. U nás je 
třeba jenom vyplnit daňový formulář a to je vše.“ 

Vyhledání kontaktů v sasku
Pro většinu firem, které působí v pohraničí, 
představují významnou část klientů a obchodních 
partnerů lidé ze sousední země. To platí i pro 
firmu Tomáše Rudiny. „V naší továrně provádíme 
povrchovou úpravu hliníku. Mezi klienty patří 
hlavně další firmy, které obrábějí hliník a také 
strojírenské firmy,“ říká jablonecký podnikatel. 
Aby rozšířil svoje portfolio německých klientů, 
kontaktoval Tomáš Rudina informační kancelář 
hospodářské komory v Liberci. Jeho dotaz byl 
typickým příkladem z kategorie Obchodní a jiné 
kontakty v EU. V podobných případech pracov
níci informačního servisu HK ČR přímo oslovují 
své zahraniční protějšky. „Každoročně pořádáme 
s hospodářskou komorou Drážďany mezinárodní 
kooperační setkání v různých oborech,“ říká 

Magdalena Albrechtová z regionální kanceláře 
v Liberci. „A strojírenství je tam zastoupeno téměř 
vždy.“ Nebyl tudíž žádný problém v krátké době 
vytvořit požadovaný seznam partnerských firem 
ze Saska. „V informační kanceláři mi dále po
mohli zajistit otištění avíza v časopisu drážďanské 
hospodářské komory. Zdarma jsem také svoji 
nabídku napsal do německé obchodní databáze, 
kde mohu ostatní firmy sám vyhledávat,“ pochva
luje služby libereckého kontaktního místa Tomáš 
Rudina, který je přesvědčený, že se mu v krátké 
době v Německu podaří získat nové zákazníky.

také máte dotaz související s vaší podnika-
telskou činností? poradíme vám na http://
poradna.komora.cz.

mik

komora pomáhá
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Chrudimská regionální kancelář je připravena poradit 

začínajícím i zkušeným podnikatelům

navigace a pomoc  
při podnikání

„V americe jsou kva-
litní ekologicky šetrné 
kosmetické produkty 
z domácí výroby velmi 
populární.“

již druhým rokem 
spolupracuje česká 
hospodářská komora 
s Vládou české republiky 
na projektu czech point, 
což je český podací 
oVěřoVací informační 
národní portál. pro 
urychlené zproVoznění 
projektu je stále Více 
VyužíVána rozsáhlá síť 
kontaktních míst pro 
podnikatele hk čr s dobrým 
technologickým zázemím 
a Vysoce kValifikoVaným 
personálem. 

mapa regionálních míst

chcete do evropského 
parlamentu podniků?

aktuality

Tato jedinečná událost spojí více než 800 podni
katelů z 27 členských zemí EU a dalších 18 zemí. 
Zástupci evropské podnikatelské komunity bu
dou debatovat o klíčových politických otázkách 
s vysoce postavenými představiteli EU a posléze 
pak hlasovat o tématech k diskusi.

lákavý cíl
Hlavní cíl akce je lákavý – ovlivnit chod rozhodo
vacího procesu v Evropě. Můžete jednat o záj
mech podniků v oblasti tří klíčových témat:
• vnitřní trh a přístup na trhy,
• energie a životní prostředí,
• práceschopnost a podnikání. 

jak mezi reprezentanty
Bližší informace o akci, kde můžete být mezi 
reprezentanty 19 milionů podniků ze 45 evrop
ských zemí, získáte na epe2008@eurochambres.
eu. Nebo také u koordinátorky za Hospodářskou 
komoru ČR Marty Vojtové na vojtova@komora.
cz, tel.: 2963 646 202.

mv

podle statistiky zveřejněné českým 
statistickým úřadem bylo v české 
republice k 31. březnu 1 772 565 
podnikatelů a 2 858 667 živností 
provozovaných fyzickými osobami.

Největší zastoupení mezi podnikateli mají 
lidé ve věku třiatřiceti let, dohromady tvoří 
3,15 % z celkového počtu všech podni
katelů. Situace u živností fyzických osob 
je odlišná. Největší podíl zaujímají živnosti 
provozované fyzickými osobami ve věku 
43 let, tvoří 3,14 %.
Největší podíl podnikatelů tvoří osoby ve věku 
mezi třiceti až padesáti lety. Velice podobně 
je tomu i v případě živností fyzických osob. 
Statistika vyzradila také to, že například 
k březnu minulého roku bylo v České republi
ce 38 podnikatelů ve věku osmnácti let a 769 
podnikatelů ve věku 85 let.

www.komora.cz

tato jedinečná událost 
spojí více než 800 
podnikatelů z 27 
členských zemí eu 
a dalších 18 zemí

pokud jste se domníVali, že Vstup do jednacího 
sálu eVropského parlamentu V bruselu je pro 
Vás pouze V roVině sci–fi, máme pro Vás dobrou 
zpráVu: pozVánku k účasti na prVním eVropském 
parlamentu podniků 14. října letošního roku.
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ekologický 
rozvoj vychází 
z rozvoje 
ekonomického
na kVětnoVém sněmu hospodářské 
komory české republiky jsem byl 
zVolen jejím noVým prezidentem. 
proto Vás od nynějška na těchto 
stránkách měsíčníku komora.cz 
budu proVázet tématem měsíce. 
naše letní číslo je VěnoVáno 
žiVotnímu prostředí.

hledání rovnováhy
Životní prostředí, ochrana přírody nebo kra
jinný ráz se v narůstající míře spojují s pod
nikatelskou sférou. Stále více se zmiňuje 
negativní hledisko tohoto spojení – podni
katel versus životní prostředí. To by ovšem 
rozhodně být nemělo. Tato diskuse a proble
matika, stejně jako vše ostatní, je o hledání 
rovnováhy, nových přístupů a inovací.
V rámci zachování přijatelného stavu život
ního prostředí i přijatelných podnikatelských 
podmínek je nutné nalézt a realizovat takové 
cesty a řešení, které budou kompromisem 
mezi ekologickými, ekonomickými a soci
álními aspekty. A to je přesně ono hledání 
rovnováhy, které by se mělo stát naším 
společným cílem.

ekologický a ekonomický rozvoj
Není správné jednostranně věřit, že ekono
mická činnost podkopává životní prostředí. 
Stejně tak nyní mnoho lidí věří, že stojíme 
před nevyhnutelnou volbou mezi vyšší hos
podářskou úrovní na jedné straně a ještě ze
lenější než zelenou přírodou na straně druhé. 
Ekologický rozvoj vychází z rozvoje eko
nomického. Vyšší HDP je statisticky přímo 

úměrný vyšší úrovni životního prostředí. 
Ekonomický růst a životní prostředí nejsou 
v rozporu, naopak se vzájemně doplňují. 
Absence náležité ochrany životního prostředí 

znesnadňuje ekonomický růst, a současně 
bez růstu není možné dostatečně přispívat 
na ochranu životního prostředí. Klíčem tudíž 
není produkovat méně, ale produkovat jiným 
způsobem, novými technologiemi a s inova
tivními přístupy.

společenská odpovědnost firem
V dnešní době se snad už každý setkal 
s pojmem a konceptem společenské od
povědnosti firem. Zodpovědné podnikání 
je pro mnohé firmy samozřejmé a stalo se 

součástí fungování řady podniků. Etic
ké standardy spojené se společenskou 
odpovědností firem se snaží mimo jiné 
minimalizovat negativní dopady své činnosti 
na životní prostředí. Dodržováním určitých 
zásad nedochází ke snižování ekonomické 
úspěšnosti podniků. Opak je pravdou. Spo
lečenská odpovědnost firem se může stát 
významnou konkurenční výhodou pro firmy, 
které se chovají ekologicky odpovědným 
způsobem.
Podnikatelský sektor by měl být předvída
vý a měl by umět včas a rychle reagovat 
na své rozličné potřeby a zároveň na in
dividuální potřeby životního prostředí, tak 
aby se naplňovalo co nejefektivněji heslo 
o hledání rovnováhy.
Převzetím osobní odpovědnosti za stav 
životního prostředí ze strany podnikatelů 
a vůbec nás všech občanů bychom měli mít 
možnost postupně docílit zmiňované rovno
váhy a skrze péči o něj ovlivnit budoucnost 
svoji i dalších generací. Snažme se společ
ně a přejme si, abychom byli v tomto úsilí 
úspěšní.

Petr Kužel,

prezident Hospodářské komory ČR

sloVo prezidenta

etické standardy spojené se společenskou odpovědností firem se 
snaží minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí

problematika 
životního prostředí je 
o hledání rovnováhy, 
nových přístupů 
a inovací

hudební festiVal

V české republice jste vystoupil již něko-
likrát. jak vzpomínáte na své působení 
v praze?
Když jsem se zúčastnil soutěže Pražské jaro 
v roce 1997, byl jsem v Praze poprvé. Město se 
nesmírně rozvinulo a podle mého názoru patří 
k nejkrásnějším v Evropě. Obzvláště mám rád 
Staré Město, které mi připomíná domovskou 
Budapešť. 

množství mezinárodních hudebních soutěží, 
ve kterých jste dosud zvítězil, je vskutku 
úctyhodné. jaký je váš názor na hudební 
klání a jejich vliv na kariéru mladého hudeb-
níka?
Přípravy na mezinárodní soutěže mi vždy dávaly 
nějaký cíl, účel každodenního cvičení a práce 
a příležitost pro studium nového repertoáru. 
Všechny pro mě byly velkou výzvou a mnoho 
jsem si z nich odnesl. Soutěže pro mě nikdy 
neznamenaly závody mezi jednotlivými trumpe
tisty, nýbrž možnost intenzivní práce, každoden
ního zdokonalování a vylepšení vlastních kvalit. 
Soustředil jsem se vždy jen na hudbu samu, a to 
mi dalo mnoho energie a síly. 

co vás přimělo k tomu, stát se trumpetistou 
a kdo vás v tomto směru nejvíce ovlivnil?
Můj otec. Byl mým prvním učitelem a s ním 
jsem začal hrát na trubku. Naučil mě pravidel
ným cvičením, uvědomělé a kontrolované práci 
a mohu mu za to být jedině velmi vděčný. Nikdy 
jsem necvičil z donucení, vždy mi to činilo radost. 
Tehdy jsem však ještě neuvažoval o tom, že bych 
se chtěl stát profesionálním trumpetistou.

mohl byste popsat našim čtenářům 
styl vaší hry? V čem podle vás spočívá 
kouzlo vaší brilantní techniky a fascinu-

jící umělecké virtuozity?
Svým nástrojem se pokouším zpívat a obsah 
hudby tak maximálně vyjádřit. Je pro mě důležité 
skrze vlastní umění ukázat skladbu a ne skrze 
skladbu předvést to, co dokážu se svým nástro
jem. To je velký rozdíl. 

a váš přístup k interpretaci samé, co je 
podle vás v tomto ohledu klíčové?
Pokud možno se vždy chci dozvědět co nejví
ce o skladateli, o jeho době, dějinách. Je pro 
mne důležité odlišit rozdílnou artikulaci a stejně 
tak jazyk různých hudebních období a na zá
kladě interpretace rozdíly ukázat a zdůraznit. 
Často si skladbu nejprve nahlas přezpívám, 
a pak teprve začnu s vlastním cvičením 
na trubku. 

na jaké typy trubek hrajete? používáte 
pouze moderní nástroje, nebo též barokní 
přirozenou trubku ve shodě s trendem 
historicky poučené interpretace?
Hraji na moderní trubky značky B&S, od piccolo 
trubky, přes křídlovku, kornet, až po velké B a C 
trubky. Doma mám asi deset nástrojů… Vlast
ním k tomu také přirozenou trubku, ale dosud 
jsem na ni příliš nehrál. Barokní trubku si spíše 
dovedu představit v komorní hudbě a v komor
ním orchestru než v sólistickém oboru.

Váš repertoár zahrnuje díla od händela, 
telemanna, bacha, Vivaldiho, po šosta-
koviče, pendereckého či arvo pärta. 
jakou hudbu či část hudební historie 
preferujete?
Pro mne je důležité zůstat mnohostranným. 
Je překrásné absolvovat turné s komorním 
orchestrem a barokním programem, ale stejně 
tak se těším i na soudobý koncertní program. 
Nemohl bych se nikdy specializovat pouze 
na jeden umělecký styl, vzrušuje mě hrát různé 
věci společně s různými muzikanty. Jsem také 
v těsném kontaktu se soudobými skladateli 
a svůj úkol nacházím v jejich povzbuzení 
ke komponování nových skladeb pro trubku. 

jaké jsou vaše plány a umělecké cíle?
Mám především radost, mohuli se po koncer
tě setkat s lidmi třeba při podepisování mých 
nahrávek. Děkují mi za hezký večer a umě
lecký zážitek. Štěstím zářící, veselé, děkovné 
obličeje mi dávají sílu pokračovat v práci a jsou 
potvrzením smyslu mého povolání. 

zajisté se nevěnujete pouze hudbě, jaké 
jsou vaše další zájmy?
Celé dny žiji hudbou, ale volný čas nejraději 
trávím s přáteli, kdy vyrazíme jen tak na pivo… 
třeba na to plzeňské…

gábor boldoczki na letošním ročníku 
festivalu pražský podzim vystoupí v pátek 
26. září společně s českou filharmonií. 
tento koncert se bude konat ve dvořáko-
vě síni pražského rudolfina pod patroná-
tem hospodářské komory čr. 

Ing. Lucie Johanovská, 

Marketing Manager, 

Mezinárodní hudební festival PRAŽSKý PODZIM s. r. o.

„mám především 
radost, mohu-li se 
po koncertě setkat 
s lidmi třeba při 
podepisování mých 
nahrávek.“
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trumpetový 
génius třetího 
milénia
již po osmnácté se 12. září slaVnostně oteVřou brány 
rudolfina a pražská koncertní sezona bude zahájena 
sVátkem symfonické hudby – mezinárodním hudebním 
festiValem pražský podzim. jednou z hVězd tohoto 
ročníku bude i mladý trumpetoVý Virtuos, 32letý 
rodák z maďarského szegedu gábor boldoczki, jenž je 
poVažoVán za „trumpetoVého génia třetího milénia“.
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poslední měsíce 
slovenské 
koruny

sloVenská republika se jako prVní země tzV. 
Visegrádské čtyřky stáVá unijním státem prVní 
kategorie – od prVního ledna 2009 se V ní bude platit 
eurem. na otázky, jaké to je být oběma nohama 
V eurozóně, zda přeVažuje na sloVensku „euronálada“ 
i další, odpoVěděl igor barát, zplnomocněnec Vlády sr 
pro zaVedení eura.

jaké byly vaše pocity ve chvíli, kdy jste 
spolu s guvernérem národní banky 
slovenska ivanem šramkem letos na 
jaře přečetli souhlasný dopis evropské 
komise?
Nebyl to oficiální dopis. Rozhodnutí mělo 
podobu konvergenční zprávy, která byla zve
řejněna v Bruselu. Slovenska se týkala pouze 
část komplexní zprávy zveřejněné Evropskou 
centrální bankou a Evropskou komisí. Pocit to 
byl samozřejmě dobrý.

byli jste překvapeni?
Nemohu říci, že by z nás snad spadlo nějaké 
napětí. Od začátku jsme byli přesvědčení, že 
Slovensko kritéria pro vstup plní. A to přede
vším proto, že důležitá čísla, která jsme znali 
– inflace, deficit rozpočtu – nebyla na hraně, 
ale měla velkou rezervu. Přesto to byla skvělá 
zpráva. Konečně se oficiálně potvrdilo to, co 
jsme celou dobu předpokládali a o čem jsme 
nepochybovali.

V čem spočívá tajemství rychlého vstupu 
slovenska do eurozóny?
Nemyslím si, že by to byl rychlý vstup. Z dru

hého břehu řeky Moravy se snad jeví jako 
rychlý, ale my ho tak nevnímáme. Obecná 
diskuse u nás začala velmi intenzivně už 
v roce 2003. Trvala zhruba rok a v roce 2004 
vláda s pětiletým předstihem rozhodla o datu 
vstupu do eurozóny. Myslím si, že pět let je 
pro celý přístupový proces optimální doba. 

ale v regionu jste první!
Ano a byli jsme první, kdo kritéria pro přijetí 
eura splnil. Důvody byly dva: reforma sloven
ské ekonomiky a velmi dobrá hospodářská 
politika vlády, která dokázala z těchto reforem 
těžit. Nejen udržet, ale i vylepšit kondici 
ekonomiky země. A tak byla schopná splnit 

kritéria, především udržet nízko inflaci. To je 
mimochodem něco, co není v tomto regionu 
samozřejmostí. Hlavně vzhledem k dvojcifer
nému ekonomickém růstu, jaký Slovensko 
vykazovalo, to nebyl lehký úkol. Vláda a ná
rodní banka odvedly kus práce…

která z reforem byla nejdůležitější?
Jde o komplex reforem, které nelze oddělit. 
Ale nejvýznamnějším faktorem byly reformy 
týkající se fiskální konsolidace – daňová 
reforma, reforma důchodového systému. 
A celková rozumná hospodářská politika 
zaměřená na úspory, na snižování veřejných 
výdajů atd.

Velké štěstí sloVenska
jakou roli sehrála v přípravném procesu 
slovenská obchodní a průmyslová komo-
ra, protějšek hk čr?
S podnikateli jednáme velmi intenzivně 
a od začátku. Už při tvorbě národního 
plánu zavedení eura, tedy v roce 2004, byli 
do všech přípravných činností podnika
telé zainteresováni prostřednictvím svých 
sdružení. Slovenská obchodní a průmyslová 

„mezi podnikateli 
jsem na záporný vztah 
k euru nenarazil. i mezi 
jejich sdruženími a ko-
morami je jednoznačná 
podpora.“

rozhoVor
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politiku a politiku trhu práce se tak ještě zvýší. 
Ale myslím si, že vláda – i její předchůdkyně 
– ukázaly, že jsou schopné zvýšené nároky 
splňovat. Vláda bude mít v rukou nástroje, 
aby kompenzovala zánik národní měnové 
politiky. 

mýty a fakta kolem €
zavedení eura podle analýz národní 
banky slovenska může zvednout míru 
inflace o půl procenta z celkových 3 – 4 % 
hodnoty inflace odhadované pro roky 
2008 – 2010. snažili jste se tato čísla pro 
jistotu nějak předimenzovat, abyste se 
vyhnuli slovinské zkušenosti s nezaned-
batelným zvýšením inflace v prvním 
„euroroce“?
Odhad inflace není pře ani poddimenzovaný, 
myslím, že je realistický. Když mluvíte o Slo
vinsku, musím říci, že euro provází řada mýtů. 
A toto je jeden z nich – že zavedení eura vyhnalo 
inflaci ve Slovinsku na úroveň 6  %. Ve stejné 
době, kdy mělo Slovinsko šest procent inflace, 
Česká republika dosáhla inflace 7,5 %. To 
dokazuje, že nárůst cen způsobují především 
objektivní ekonomické faktory. Ceny surovin, 
konkurence, snad i nějaká administrativní opatře
ní. Slovinsko bylo trochu netypické v tom, že ně
kolik měsíců před zavedením eura přijalo možná 
ne úplně šťastnou dohodu o zmrazení cen a pla
tů. Motivace byla dobrá. Autoři opatření chtěli 
zabránit tomu, aby v době přechodu na euro 
rostly ceny a také mzdy, které by vytvářely 
inflační tlaky. Ale nedomysleli fakt, že až zmrazení 
skončí, ceny musejí nutně vyskočit. Stejně tak 
mzdy, které jsou faktorem inflace. Další faktor, 
který se ve Slovinsku podepsal na růstu cen, je 

výrazně nižší míra konkurence v maloobchodu. 
Nejen v porovnání se Slovenskem. Ve Slovinsku 
existují v maloobchodu s potravinami pouze 
tři velké řetězce, z toho dva navíc majetkově 
propojené. Na Slovensku, podobně jako v ČR, 
jich máme sedm, osm, a míra konkurence je tu 
výrazně vyšší. Právě ta má na maloobchodní 
ceny mnohem větší vliv než jakákoliv administra
tivní opatření. 

na kolik odhadujete náklady spojené 
s přechodem na novou měnu?
Celonárodní náklady odhadujeme mezi 
0,1 – 0,3 % HDP. 

s jakými náklady mohou počítat podni-
katelé?
V podnikatelském sektoru náklady odhaduje
me mezi 0,2 – 0,4 % ročního obratu. Na horní 
hranici tohoto intervalu bude bankovní sektor, 
maloobchod. V poměru k obratu budou mít 
nejvyšší náklady dále malí živnostníci v oblasti 
služeb. 

pro firmu s obratem 200 – 300 tisíc je 
desetitisícová investice do registrační 
pokladny plus další tisíce do duálního 
zobrazování cen již významná položka 
v nákladech... 
Ano. Ale naštěstí jsou to jenom jednorázové 
náklady. Jednou je firma vynaloží a má pře
chod zabezpečený.

kdo na přechodu k euru nejvíce vydělá?
Jednoznačně velké podniky. Především ty, 
které jsou navázané na zahraniční obchod. 
Pro ně je riziko spojené se změnami kurzu 
noční můrou. Budu citovat vyjádření ekono
mického šéfa mladoboleslavské škodovky 
Holgera Kintschera – podle něj posílení kurzu 
o jednu korunu znamená pro společnost 
řádově miliardové ztráty… 
Totéž ale platí i pro oslabování měny, které 
znamená ztráty pro dovozce, pro cestovní 
ruch. Obrovské riziko a ztráty pro podnikate
le tedy najdeme všude tam, kde figurují do
voz, vývoz, přeshraniční kontrakty uzavírané 
v cizí měně, přičemž mzdy a další náklady 
jsou v korunách… Takto ohrožené firmy při
tom na Slovensku zaměstnávají stovky tisíc 
občanů, platí daně, odvody za zaměstnance 
a mají velký vliv na veřejné finance. říkám to 
proto, abych vyvrátil zdání, že ze zavedení 
eura budou profitovat pouze soukromé firmy. 
Profit soukromé firmy znamená profit pro 
veřejnou sféru. 

setkal jste se s podnikateli, kteří by euro 
odmítali?
Společenský a politický konsensus ještě 
neznamená stoprocentní podporu mezi 
obyvatelstvem. Průzkumy veřejného mínění 
oscilují na padesáti procentech obyvatelstva, 
přičemž podpora výrazně stoupá s mírou 
vzdělání lidí a jejich informovaností. Ale mezi 
podnikateli jsem na záporný vztah k euru 
nenarazil. I mezi jejich sdruženími, komora
mi, cechy a asociacemi panuje jednoznačná 
podpora.

maximální míru zdražení maloobchod-
ních cen po zavedení eura jste stanovili 
na 0,5 %. jaké připravujete mechanismy, 
abyste udrželi obchodníky „na uzdě“? 
Hlavním nástrojem je samotný Zákon o zave
dení eura. Ten říká, že přechod na euro musí 
být i v podnikatelské sféře neutrální. Změny 
cen musejí vycházet výhradně z přepočtů 

rozhoVor
rozhoVor

komora je naším důležitým partnerem ať 
už při přípravě národního plánu, nebo dnes 
například při informační kampani. Kromě ní 
spolupracujeme s Asociací zaměstnavatel
ských svazů a sdružení, Republikovou unií 
zaměstnavatelů a dalšími subjekty. A nejen 
podnikatelskými. Nesmíme opomenout 
Slovenskou bankovní asociaci ani samo
správu. Především Sdružení měst a obcí 
SR… Toto je velké štěstí Slovenska: nejen 
na politické úrovni, ale i na úrovni mimovlád
ních organizací vládne v otázce eura velmi 
široký celospolečenský konsensus. A to je 
třetí faktor úspěšného vstupu do eurozóny! 
Zavedení eura je patrně jediným tématem 
společenským a politickým, které absolutně 
není kontroverzní. I koalice s opozicí v něm 
má jednotný názor, což je do jisté míry 
unikát…

jak vypadala konkrétní podoba partici-
pace podnikatelské sféry?
Způsoby byly dva. První, a pro nás nejdů
ležitější, byla účast podnikatelů v národním 
koordinačním výboru. Ten stojí v čele všech 
struktur procesu přijímání eura. Je vedený 
ministrem financí a guvernérem národní 
banky, ale v jeho řadách jsou zástupci 
podnikatelských organizací. Ti se zúčast
ňovali procesu tvorby všech základních 
dokumentů, mohli připomínkovat materiály. 
Tak vznikala veškerá klíčová rozhodnutí. 
Pod národním koordinačním výborem dále 
fungovalo šest – dnes jich je po racionaliza
ci pět – speciálních mezirezortních pracov
ních výborů. Opět se zástupci podnikatelů. 
Například i pracovní výbor pro komunikaci 
má zástupce ze Svazu obchodu, z Obchod
ní a průmyslové komory, z Asociace bank 
a dalších. Organizovali jsme také kulaté 
stoly s podnikateli, semináře, přednášky, ale 
za důležitější považuji to, že byli podnika
telé přímo zaangažováni v celém procesu. 
I v jeho řízení.

k zavedení společné evropské měny 
jste zvolili způsob tzv. „velkého třesku“, 
tedy naráz, pouze s dvoutýdenním duál-
ním oběhem. proč?
Z praktického hlediska. Přechodné období, 
takzvaný madridský scénář, volily státy pů
vodní dvanáctky. Tehdy to mělo svoji logiku 
a opodstatnění. Neexistovaly eurobankovky 
a mince, s novou měnou nebyla žádná zku
šenost. Byl to obrovský krok do neznáma, 
který neměl v historii obdobu. V případě 
Slovenska, a dokazují to i země jako Kypr, 
Malta a Slovinsko, které zvolily „velký třesk“, 
nebyl důvod pro madridský scénář. Měna 
je v oběhu, eurozóna funguje. Nebyl jediný 
argument, který by říkal, že velký třesk není 
dobrý nápad. Naopak. Přechodné období 
by bylo příliš komplikované a drahé.

na co byl kladen při vytváření obecné 
strategie po splnění maastrichtských 
kritérií největší důraz? 
Určitě ne na rychlost. V první fázi byl nej
větší důraz kladen na důkladnou analýzu 
dopadů. Tam hrála klíčovou úlohu národní 
banka, která vypracovala řadu detailních 
analytických materiálů. Všechny jsou ve
řejně dostupné. Důraz byl kladen i na šířku 
záběru. Aby to nebyl úzký kruh lidí a jejich 
kabinetní rozhodnutí. Aby například minis
terstvo financí nerozhodlo o něčem z ob
lasti přechodu na euro ve finančním trhu, 
do čeho nebudou moci hovořit banky. Aby 
ministerstvo hospodářství, když připravova
lo koncepci ochrany spotřebitele, nerozho
dovalo o ochraně spotřebitele bez zástupců 
podnikatelů v obchodu. Největší důraz byl 
kladen na šířku a reprezentativnost pracov
ních výborů. Nikdy se nerozhodovalo stylem 
„o nás bez nás“.

nemáte strach vzdát se stabilní měny, 
která může tlumit dopady výkyvů v eko-
nomice?
Nevidíme žádné důvody k obavám. Ale nijak 
neskrýváme objektivní fakt, že úloha hos
podářské politiky vlády po vstupu do euro
zóny výrazně vzroste. Zodpovědnost vlády 
za ekonomický vývoj bude větší vzhledem 
k tomu, že národní banka již nebude moci 
určovat státní měnovou politiku. Důraz 
na rozumnou hospodářskou politiku, fiskální 

„z druhého břehu 
řeky moravy se snad 
jeví vstup slovenska 
do eurozóny jako 
rychlý, ale my to tak 
nevnímáme.“

„organizovali jsme 
kulaté stoly atd., ale 
za důležitější považuji 
to, že podnikatelé byli 
přímo zaangažováni 
v celém procesu.“

igor barát (42)

•  dlouholetý televizní reportér 
a moderátor, vedoucí 
zahraničního zpravodajství stV 
a zahraniční zpravodaj v praze 
a budapešti.

•  od r. 2003 mluvčí slovenské 
národní banky, odpovědný rovněž 
za informační kampaň o zavedení 
eura v sr.

•  V únoru 2007 byl jmenován 
zplnomocněncem vlády sr pro 
zavedení eura.

•  ze zemí eu jezdí v poslední 
době nejraději do rakouských 
lyžařských středisek, k jeho 
koníčkům patří cestování, 
turistika a sport – zejména 
lyžování a tenis.

•  je rozvedený a žije se svojí 
13letou dcerou.

NáKLADY NA ZAVEDENí EURA VE SLOVENSKýCH PODNICíCH
počet zaměstnanců podíl nákladů  

na ročním obratu (v %)

Malé a střední podniky

Mikropodnik 0 – 9 0,22

Malý podnik 10 – 49 0,29

Střední podnik 50 – 249 0,28

PRůMěR 0,27

Velké podniky

250 – 499 0,24

500 – 999 0,11

1000 a více 0,07

PRůMěR 0,09

Zdroj: Výzkumné studie Národní banky Slovenska
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podle konverzního kurzu, zaokrouhlování 
musí být podle matematických pravidel. 
Explicitně zákon říká, že náklady spojené 
se zavedením eura nesmějí být promítnuty 
do cen. Porušení zákona znamená sankce. 
A ty nejsou malé. Pachateli hrozí pokuta až 
třicet tisíc euro, v případě závažných poru
šení zákona až šedesát tisíc. Kontrolu bude 
zajišťovat Slovenská obchodní inspekce, 
ceny bude monitorovat i statistický úřad, 
který bude ve zhuštěné frekvenci a na zúže
ném spotřebitelském koši měřit vývoj cen. 
Paralelně bude monitoring provádět nezávis
lé Sdružení spotřebitelů. Dalším z mechanis
mů je i takzvaný etický kodex obchodníka, 
ve kterém se signatáři zavazují k férovému 
byznysu. 

pod něj se do konce července podepsa-
lo dvě stě padesát signatářů. to není 
mnoho… 
To je relativní! Pod těmi subjekty je třeba 
chápat mnohem více jednotlivých provo
zoven a podniků. Našimi signatáři jsou 
především cechy, sdružení. Například COOP 
Jednota, to jsou tisíce obchodů. Máme tam 
Republikovou unii zaměstnavatelů se stov
kami členů, figuruje tam Slovenské sdružení 
pro značkové výrobky, Bankovní asociace 
s desítkami bank… Čili, i když máme řádově 
stovky signatářů, máme tím pokrytou velkou 
většinu maloobchodního trhu. Navíc tento 
počet ještě stále není konečný. Ale kromě 
toho všeho, a to vždy zdůrazňuji, nad všemi 
administrativními opatřeními musí stát ro
zumné chování spotřebitele. Ten by měl být 
ve vlastním zájmu pozorný a aktivní. Neměl 
by pasivně akceptovat libovolně nastavené 
ceny, ale naopak – aktivně ceny sledovat, 

porovnávat je u jednotlivých poskytovatelů 
služeb a prodejců a vybírat si. V konečném 
důsledku v tržním mechanismu a rozvinutém 
tržním prostředí by toto mělo mít největší 
vliv na přirozený růst cen. Nikdo neříká, že 

se v roce 2009 ceny zmrazí a nebudou růst. 
Rostly by, i kdybychom si nechali korunu. 
Cílem všech těchto opatření je, aby nad 
rámec ekonomicky odůvodněného růstu 
cen euro nepřidávalo nějaká dodatečná 
procenta. I když počítáme s tím, že v něja
kých ojedinělých případech nastane, efekt 
na celkovou inflaci by neměl být větší než 
půl procentního bodu.

z oškliVého káčátka tygr
jako někdejší zpravodaj slovenské tele-
vize v praze můžete srovnávat. existují 
názory, že neumíme tak rychle reagovat 
na nové podněty, nejsme tak agilní jako 
slováci. potvrdit to může právě sloven-
ský náskok ve vstupu do eurozóny…
Samozřejmě by nebylo úplně korektní, 
abych hodnotil situaci v jiných zemích. 
Přesto nějaký svůj přísně soukromý názor 
mohu říci. Do jisté míry je to logické a dá se 
to pochopit: pokud vezmeme situaci od po

loviny devadesátých let, v celém visegrád
ském regionu Slovensko bylo ekonomicky 
na chvostě a ČR byla na špici. Postupně 
se vytvořil stereotyp, kdy i česká podnika
telská společnost sama sebe vnímala jako 
lídra. A Slovensko bylo stále konfrontováno 
pocitem toho nejslabšího, který musí nejvíce 
zabrat. Naštěstí Slovensko opravdu zabralo. 
Můžeme to vidět například v tom, že v pů
vodních integračních procesech jsme nebyli 
ani zmiňovaní. Slovensko muselo vyvi
nout obrovské úsilí, aby se dostalo do EU 
a NATO. Především do EU. Vždyť první 
plány se Slovenskem ani nepočítaly jako 
se zemí, která by měla jít současně s ČR, 
Maďarskem a Polskem. V porovnání s na
šimi sousedy jsme tak na sebe sami kladli 
větší nároky, motivovalo nás to ke zvýšené 
aktivitě, ekonomické, společenské, ve všech 
oblastech. Museli jsme dokazovat, že do to
hoto regionu patříme, jsme rovnocennými 
partnery a jen v důsledku objektivních či 
méně objektivních historických událostí jsme 
se dostali na okraj. Mohli jsme rezignovat, 
ale to se naštěstí nestalo. 

a česká republika?
U vás to mělo opačný efekt. Došlo k jakémusi 
uspokojení. Je těžké být lídrem, protože lídr 
nemá takovou motivaci, jako ti, kteří se lídrem 
chtějí stát. Sportovci říkají, že je těžší první 
místo obhájit, než je poprvé získat… Nám 
ta pozice ošklivého káčátka, za které nás 
měli někteří v devadesátých letech tendenci 
označovat, pomohla k motivaci. Dokázat, že 
jím ve skutečnosti nejsme. Nebo pokud ano, 
tak jen dočasně.

jste ve finiši namáhavého procesu vstupu 
do eurozóny. máte souhlas ostatních států 
zóny s přijetím a hlavně stanovený směn-
ný kurz 30,126 slovenských korun za euro. 
na co se soustředíte teď?
Z určitého hlediska se moje práce tímto 
teprve naplno rozjela. Tím nechci říci, že 
bych dosud seděl se založenýma ruka
ma. Ale po celou dobu to byly aktivity, 
které probíhaly v souladu se schváleným 
národním plánem. Teď se rozjely s novou 
intenzitou. Jeden příklad za všechny: infor
mační kampaň. Zahájili jsme ji už koncem 
minulého roku – prvním větším projektem 
bylo zprovoznění celonárodní internetové 
stránky, poté bezplatná infolinka, učební po
můcky pro školáky atd. Ale po celou dobu 
se kampaň „držela při zemi“. Těžko rozvíjet 
nějakou kampaň o projektu, který ještě 
není definitivní. Ale dnes rozhodnutí máme, 
a to byl impulz pro zesílení kampaně. Ta se 
na sto procent rozběhla po zasedání Rady 
ministrů hospodářství a financí EU, kde byl 
stanoven  konvergenční kurz.

Mikuláš Černý

rozhoVor

VýHODY A NEVýHODY ZAVEDENí EURA  
PRO SLOVENSKOU PODNIKATELSKOU SFéRU
Výhody kValitatiVní odhad

Odstranění transakčních  
a administrativních nákladů

Asi 0,1 – 0,2 % z obratu podniku

Odstranění kurzového rizika Významné pro 40 % podniků

Zjednodušení podnikání Významné pro 25 % podniků

Nárůst odbytu v eurozóně Významné asi pro 25 % podniků

Zvýšení dovozu z eurozóny Méně významné

Nárůst obratu v existujících podnicích Pro většinu podniků růst obratu do 5 %

Nárůst počtu podniků zapojených 
do obchodu

Významný. Především v odvětvích se středně 
vysokou technologickou náročností

neVýhody

Jednorázové náklady na výměnu měny

Asi ¾ podniků čekají zvýšené náklady 
spojené se zavedením eura, v průměru 0,2 % 
z obratu podniku. Největší náklady: konverze 
informačních systémů a duální zobrazování cen

Zvýšení konkurenčního tlaku Významné pro 30 % podniků

Zdroj: Výzkumné studie Národní banky Slovenska

„zavedení eura je pa-
trně jediným tématem 
společenským a poli-
tickým, které absolutně 
není kontroverzní.“

Pokud jde o životní prostředí, prosím, vezměte 
mě jako ideální vzor jisté vyváženosti mezi lidským 
životem a ochranou přírody. Vnímám přírodu jako 
krásný dar, stejně tak, jako lidský život. Člověk by měl 
o přírodu pečovat s úctou jak k přírodě samotné, tak 
i s ohledem na budoucí generace.
Není dobré vymlátit všechny lesy a nechat na staletí 
vzkaz: Byly strašný zimy! Jsem ale také přesvědčen, 
že jistou troufalost, kterou v sobě člověk přirozeně 
má, nesmí zneužít v mastňácké zneuživání a vysá
vání přírody. Ona se nedá a míra jejího podvolování 
je limitována. Bohužel, vztah člověka a přírody má 
podobný vzorec jako Laurel a Hardy. Ti dva se také 
nikdy nebránili „zločinům“, které jim páchali ti ostatní. 
Trpělivě se dívali, jak jim trhá někdo blatníky u auto
mobilu, nechali si dlouhou dobu lít vodu na hlavu – 
a když nabyli dojmu, že už to stačilo – došlo k odvetě 
z jejich strany. Příroda je stejná. Chvíli nás nechá 
– a pak udeří.
Těžko snáším nepřirozeně a radikálně přehnanou 
„lásku“ k přírodě, stejně jako radikální a přehnanou 
„lásku“ ke zvířatům. V mé hierarchii, nebo etickém 
kodexu, přece jen člověk je tím nejdůležitějším. Dá
vám přednost zachránit nebo zlepšit život africkému 
dítěti před jakoukoli vydrou či vzácnou borovicí. Mno
hokrát jsem se už ohradil proti představě, že by se 

můj život měl scvrknout na celodenní třídění odpadu 
– časem by kvůli nedostatku času na práci nebylo ani 
co třídit, protože by nebylo také co spotřebovávat. 
Všiml jsem si, jak kontejnerů na tříděný odpad poma
lu přibývá a umím si představit, že za další desítku let 
budu obnošené boty stříhat do odpadových proužků, 
tkaničky složím do jiného futrálu, a tak se výrazně 
promění i můj život, jehož důležitou podstatou bude 
náplň dělníka spalovny. Platím daně, tak ať třídí stát.
Trvám také na tom, že vrtule v přírodě je ohavnost 
a jestli se některým brčálově zeleným zdá pěkná, 
pak jsou přinejmenším esteticky zvrhlí. Navíc by se 
tedy mohla případně taková „krása“ šířit i tím, že 
bychom měli všude letiště, nebo aslespoň helioporty 
pro vrtulníky, abychom se té nádhery nabažili. Vrtule 
nemá v přírodě co dělat, navíc vrčí, bzučí, odchází 
jim převodovky (takže efektivnost není zase tak 
úžasná), plaší vzácné ptáky včetně Krause, atd. 
Komíny hulící černotu nebo hnědotu také nenávidím. 
Nesnáším ani hodně hulící náklaďáky. Odmítám 
ovšem všechna řešení, která by vedla k násilí proti 
dosažené civilizaci. Jsem prostě příslušníkem lidské 
společnosti, která považuje elektřinu za standart, 
stejně jako teplo, světlo, computery, přístroje atd. Že 
bych tzv. s ohledem na přírodu musel žít tak, jak to 
vyhovuje některým fundamentalistům – tedy při teple 

z koňského lejna si zpívat trampské 
písně – na to mě opravdu neužije. Navíc 
to mám za sebou. V jistém obobí života 
je člověk ochoten předstírat výrazné 
sepětí s přírodou, do které se snaží pod 
podobnou záminkou vylákat svůdnou 
partnerku či přítelkyni. Rád bych pyšně 
poukázal na to, že jsem již u dvou 
chalup realizoval čistírnu odpadních 
vod, vždy jako jediný „idiot“ ve vsi. Je 
to nejen zrovna ne levná záležitost, ale 
nakonec i hořký pocit. Sousedé kolem 
vás často vypouští splašky pod vaše 
okna, kde něžné šumí čistička za desít
ky tisíc, a prohlíží si vás, jako exotického 
blba nebo zpanštělého zbohatlíka, který 
z rozmaru neví, co by. Útěchou mi vždy 
byl vnitřní pocit, že to dělám pro přírodu 
– s kterou mám dobré vztahy, a že jsem 
část komfortu udělal i pro ni. Odmítám 
si ale kupovat celkem ojedinělá auta 
s hybridním motorem. Jednak jsou 
drahá a pak: co za ty peníze dostanu? 
Osobně nic. Příroda? Je legrace stát 
s takovým hybridem mezi kolonou 
kamionů, kteří hulí hotové cínové vo
jáčky do ovzduší. Připadal bych si jako 
ještě větší idiot než s čističkou. A pak? 
Komfort z mého výfuku má ten, kdo 
jede za mnou. Ne já! Pojedeli přede 
mnou stoletá škodovka, k čemu mi 
je můj hybrid? Za mnou mohou, třeba 
i v trabantu, spokojeně mlaskat: To je 
Kraus hodnej, že si to koupil... Odmítám 
obě radikální, názorová křídla. Jak to ra
dikálně ekologické, že je potřeba zastavit 
výrobu všeho a jen dýchat, tak to druhé: 
nic se neděje, nesahejte nám na naše 
svobody a peněženky! Na to, jestli se 
s počasím skutečně něco děje, nebo 
neděje, nepotřebuji tlumočníka. Stačím 
si sám. Trpím totiž vzácným nadáním, že 
jsem schopen pozorovat jisté a nepo
chybné změny klimatu v rámci svého 
života. A odmítám si je vysvětlovat tím, 
že to je přechodný jev, že to je jen tím, 
jak se zeměkoule točí. A že zase jednou 
nasněží a vzniknou ledovce, co roztály, 
a Antarktida se spojí v jeden led. Nevěřím 
příliš v lidskou prozíravost, o to víc ale 
v lidský pud sebezáchovy. Na základě 
tohoto pudu se dá, myslím, očekávat, 
že lidstvo nakonec najde řešení, jak si 
zachovat v přijatelném stavu jedinou 
planetu, na které se dá zatím žít. Když 
ne – planeta problém vyřeší sama. Je to 
velmi tvrdý Laurel a Hardy v jedné kouli.

Věřím v lidský 
pud sebezáchovy

dávám přednost zachránit nebo zlepšit život africké-
mu dítěti před jakoukoli vydrou či vzácnou borovicí
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z bruselu

čtvrtina z eu
Podle výsledků měření provedeném u nás v roce 
2005 pochází 24 % administrativní zátěže z in
formačních povinností stanovených předpisy EU, 
zbylých 76 % pak z vnitrostátního práva. Vliv ev
ropských předpisů na zvýšení nároků na adminis
trativu prokázalo také měření i v dalších státech 
Unie. Z tohoto důvodu zahájila Evropská komise 
v lednu 2007 Akční program pro snižování 
administrativní zátěže s redukčním cílem o 25 % 
do roku 2012. Redukce má být dosaženo měře
ním administrativní zátěže u 40 předpisů zasahují
cích do 13 prioritních oblastí evropské legislativy, 
které podle Komise představují až 80 % existující 
zátěže. Pět z deseti opatření obsažených v prv
ním balíku z roku 2007 přijatých do února 2008 
znamená snížení administrativní zátěže o přibližně 
500 milionů eur. Celkový závazek Komise ve výši 
25 % představuje potencionální nárůst HDP EU 
o 1,5 % neboli úsporu 150 miliard eur. Výsledky 
měření budou postupně předloženy Komisi.
Pro snižování administrativní zátěže Komise 
ustanovila v září 2007 poradní orgán složený 
z nezávislých zástupců na vysoké úrovni, tzv. 
Stoiberovu komisi. Překonávání administrativní 
zátěže na evropské úrovni se také chopila ryze 
podnikatelská platforma SME Low Level Working 
Group to Fight Administrative Burdens (LLWG) 
vytvořená evropským uskupením SME Union, 
Eurochambres a JADE. České podnikatele v této 
skupině zastupuje tajemník Hospodářské komory 
ČR Vladimír Šiška. 

to jsou výdaje!
Měření administrativní zátěže se provádí s využi
tím modelu SCM (Standard Cost Model), jehož 
výhodou je srovnatelnost výsledků a univerzální 
použití v dalších členských státech. Hodnocení 
se zaměřuje na identifikaci předpisů, které způ

sobují podnikům náklady z důvodu např. vysoké 
periodicity plnění hlášených povinností nebo 
zjištěním, že obdobný typ hlášení podnikatelé 
podávají různým státním orgánům a institucím. 
Za uplynulých pár měsíců bylo zjištěno, že zruše
ní povinnosti pro zveřejňování oznámení o konání 
valné hromady u některých podnikatelů může 
v Nizozemsku ušetřit až 90 milionů euro ročně. 
V Dánsku odstranění externí kontroly účetnictví 
malých podnikatelů znamená úsporu 140 mil. eur 
a zrušení knihy jízd 50 mil. eur. 

máme 2168 informačních povinností
U nás byl proces snižování administrativní zátěže 
zahájen v roce 2005 a zahrnuje hodnocení dopa
du nově předkládané legislativy ex ante s pomocí 
metodiky RIA (Regulatory Impact Assesment) 
a měření zátěže vyplývající z nových předpisů 
na základě přizpůsobené metodiky SCM. Z prv
ních výsledků měření dopadu evropské legislativy 
v ČR provedených v oblasti práva společností 
vyplývá, že 335 informačních požadavků pochází 
z evropské legislativy, z nichž 40 bylo dodáno 
na národní úrovni nad rámec požadavků legislati
vy EU. Letos se česká správa zaměří na bezpeč
nost potravin, životní prostředí a léčiva.

Alena Vlačihová,

CEBRE – Česká podnikatelská

reprezentace v Bruselu

Podle zprávy Světové banky si ČR díky 
vysoké administrativní zátěži pohorši
la v roce 2007 o čtyři příčky a spadla 
na 56. místo ze 178 zemí co do pod
mínek pro podnikání v roce 2007. 
Současně se zařadila na 113. místo 
v žebříčku nejvýhodnějších daňových 
systémů. Na splnění daňových povinností 
potřebují české společnosti ročně 930 
hodin, což je nejvíce ze všech zemí EU 
a v podmínkách pro založení firmy je ČR 
třetí nejhorší zemí v EU. Proto si česká 
vláda stanovila cíl snížit administrativní 
zátěž o 20 % do roku 2010, který je ještě 
mnohem ambicióznější, než cíl evropský. 
Podnikatelům slíbila, že do tří let zruší 
206 informačních povinností vůči státu. 
Rušit se budou přebytečné formuláře, 
razítka a kontroly. Každý český podnika
tel musí znát 2168 informačních povin
ností obsažených ve 245 předpisech. 
Nejvíce informačních povinností je ukryto 
v zákonech o dani z příjmů, o odpadech, 
o živnostenském podnikání nebo v zá
koně o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení.   av
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náklady a čas VěnoVaný „papíroVání“ Všeho druhu, tj. plnění informačních 
poVinností formou hlášení, VyplňoVáním formulářů, žádostí o poVolení nebo 
zpracoVáním poVinné dokumentace, předstaVují pro podnikatele administratiVní 
zátěž. V poměru ke sVé Velikosti jsou jí nejVíce zatěžoVány malé a střední podniky. 
administratiVní zátěž dopadá na podnikatele a ostatní subjekty jak z přijaté 
legislatiVy na národní úroVni, tak i z eVropských předpisů a jejich transpozice 
do Vnitrostátního práVního řádu.

odstranění externí kon-
troly účetnictví malých 
podnikatelů znamená 
v dánsku úsporu 140 
mil. eur a zrušení knihy 
jízd 50 milionů eur

NAŠE ADMINISTRATIVNí  
PřETíŽENí

snížení byrokracie 
o 25 % – úspora  
150 miliard eur

ekologie

nevyužít, vyhodit...
Česká republika a zejména ochránci životní
ho prostředí se dlouhodobě zasazují, aby se 
energeticky využitelné odpady ukládaly na tolik 
problematických skládkách komunálních odpa
dů. Ročně je v ČR skládkováno přibližně 3 mil. 
tun směsných komunálních odpadů s průměrnou 
výhřevností kolem 10 – 11 MJ/kg. Pokud toto 
srovnáme s průměrnou výhřevností hnědého uhlí, 
pak ročně „zahrabáváme“ na skládky energetický 
ekvivalent odpovídající minimálně 2 až 2,5 mil. tun 
hnědého uhlí.

Zelené nevládní organizace prosazují podivné 
metody nakládání s odpady, například ZE
ROWASTE. Tato metoda se prý úspěšně 
rozvíjí v Itálii. Tvrdím, že k dokonalosti jí dotáhli 
v Neapoli... Velké „úspěchy“ ale zaznamenávají 
i některé české vesnice, kde vše, co hoří, se 
nelegálně spálí v lokálních topeništích a zbytky 
končí na černých skládkách v přírodě. Obdobně 
neúspěšná je metoda mechanickobiologické 
úpravy směsných komunálních odpadů, která 
v Německu selhala, a přesto je doporučována 
nejen Plánem odpadového hospodářství ČR, ale 
i Operačním programem Životní prostředí. 
Energetické využívání směsných komunálních 
odpadů je v obou dokumentech potlačováno. 

Podporováno je plýtvání dobře dostupnou ener
getickou surovinou.

šetrné návrhy jsou zamítány
Tento stav je již dlouhodobě kritizován na všech 
úrovních a na odborných konferencích. Prakticky 
každé zasedání Rady odpadového hospodářství, 
která je poradním orgánem ministra životního 
prostředí, se tímto problémem zabývá, avšak 
veškeré konstruktivní a environmentálně šetrné 
návrhy jsou ministrem zamítány. 
Na posledním zasedání Rady odpadového 
hospodářství v červnu se vedla velká debata 
kolem energetického využívání směsných komu
nálních odpadů. Svaz měst a obcí ČR společně 
s Asociací krajů ČR předložily obsáhlý strategický 
dokument, který z praktického pohledu měst 
a obcí, jež jsou původcem komunálních odpadů, 
řeší strategii nakládání s komunálním odpadem. 
Tento materiál však nebyl zejména z formálních 
důvodů přijat, ale bylo doporučeno tento opono
vat a doplnit a projednat příště.

nejsem optimista
Jakožto zástupce HK ČR v Radě jsem předložil 
závěry dubnové mezinárodní odborné konferen
ce „ODPADY 21“ v Ostravě. Materiál byl přijat 
a bylo doporučeno ministrovi ŽP se jím řídit. 
Nejsem ale optimista, ač vím, že k reálnému 
energetickému využívání komunálních odpadů 
jednou dojde. Čím později, tím hůř pro ČR. 
Věřím, že politická reprezentace tento problém 
zodpovědně uchopí a sjedná urychlenou nápravu 
tak, aby bylo možno čerpat prostředky z OP ŽP 
na budování integrovaných systémů nakládání 
s odpady, jejichž součástí bude energetické 
využívání zbytkových směsných komunálních 
odpadů, které dnes končí na skládkách.

Přičemž předepsané, ale i běžně dosahované 
emisní limity ze spalování směsných komunálních 
odpadů jsou hluboko pod emisními limity napří
klad pro hnědé uhlí.

Ing. Pavel Bartoš,

viceprezident HK ČR, předseda KHK MSK

•  Účastníci konference vyzývají ministra život
ního prostředí a ministerstvo k přehodnocení 
postoje k integrovaným systémům využívání 
komunálních odpadů nastaveným tak, aby 
byly plněny základní cíle POH ČR a dalších 
strategických dokumentů a zákonů. Jedná se 
především o cíle:

 – snižování produkce komunálních odpadů,
 –  využívání komunálních odpadů jako náhrady 

neobnovitelných surovin,
 –  snižování negativních vlivů odpadů na ŽP 

a zdraví lidí,
 – pokles BRKO ukládaných na skládky.
Požadujeme, aby byly voleny a podporovány 
systémy využívání KO včetně jejich energetické
ho využití tak, aby bylo dosaženo optimálního 
souladu environmentálních, sociálních a hospo
dářských aspektů.
•  vzhledem k tomu, že je vážně ohroženo plnění 

cíle snižování biologicky rozložitelných odpadů 
ukládaných na skládky, doporučujeme minis
terstvu okamžitě jednat o prodloužení termínu 
plnění tohoto cíle minimálně o 3 – 5 let tak, 
aby nebylo ohroženo čerpání finančních pros
tředků z OPŽP v tomto plánovacím období.

je česká 
republika 
surovinovou 
velmocí?

otázka V titulku je 
i pro laika poměrně 
jednoduchá, až 
nepochopitelná. 
je sice praVda, že 
zásoby uhlí a uranu 
nám Vystačí, pokud 
tomu bude přáno, 
na mnoho desítek let, 
u ostatních suroVin je 
Však situace opačná. 
jsou prakticky 
Vyčerpány, nebo se 
na našem území nikdy 
nenacházely.

ZE ZáVěRů  
KONFERENCE  
ODPADY 21:

ročně je v čr sklád-
kováno asi 3 mil. tun 
směsných komunál-
ních odpadů s průměr-
nou výhřevností kolem 
10 – 11 mj/kg
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Vliv podnikání 
na životní prostředí

téma měsíce
téma měsíce

čistší produkce
Čistší produkce (Cleaner Production, CP) je dob
rovolným nástrojem ochrany životního prostředí. 
Je to preventivní strategie podporující efektivnější 
využívání vstupních zdrojů a snižující rizika vůči 
člověku a životnímu prostředí. Hlavní význam této 
strategie spočívá v tom, že se jedná o ekono
micky výhodný způsob snižování negativních 
dopadů výroby či poskytování služeb na životní 
prostředí.
Čistší produkce chrání životní prostředí, spotře
bitele i zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivi
tu, rentabilitu i konkurenceschopnost podniku. 
V čistší produkci tedy nejde pouze o environ
mentální strategii, ale také o ekonomickou 
stránku výroby. Tato preventivní strategie nahlíží 
na odpad jako na draze nakoupené suroviny, 
které se nepodařilo proměnit v konečný pro
dukt. Jedná se o univerzálně použitelný přístup 
pro všechna průmyslová odvětví, nezávisí 

na velikosti ani na charakteru podniku.

proč zavést čistší produkci:
•  snížení energetické a materiálové náročnosti 

výroby a provozu, 
• úspora finančních prostředků, 
• zvýšení efektivity výroby, 
•  zvýšení konkurenceschopnosti podniku či 

organizace, 
• pozitivní vliv na pověst podniku. 
Hlavním aplikačním nástrojem strategie čistší 
produkce je metodický postup, při kterém se:
•  analyzují materiálové a energetické toky sys

tému,
•  navrhují a posuzují možnosti odstranění těchto 

příčin (z hlediska technické proveditelnosti, 
výsledné ekonomické účinnosti a environmen
tálního efektu).

Hodnocení možností čistší produkce patří mezi 
dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

vhodné pro používání v podnikové a veřejné sfé
ře. Podnikatelský subjekt není nijak nucen tento 
nástroj používat, a jestliže jej použije za účelem 
získat potřebné informace, je výsledné rozhodnutí 
o realizaci opatření, jimiž by se odstranily příčiny 
znečišťování životního prostředí, opět závislé jen 
na managementu podniku či organizace.

Vazba čistší produkce na další nástroje 
ochrany životního prostředí
Metodiku čistší produkce lze propojit s celou 
řadou dalších dobrovolných nástrojů ochrany 
životního prostředí – ekodesign, ekoznačení, 
environmentální manažerské účetnictví, hodno
cení životního cyklu výrobku atd. Velmi vhodné 
je propojení s environmentálními systémy řízení 
(EMAS nebo ISO 14 001). 
V projektech čistší produkce se často využí
vá nejlepších dostupných technik a techno
logií (BAT). 

emas – systém enVironmentálního 
řízení a auditu 
EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) 
je souhrn pravidel, která organizace zavádí 
s cílem snížit negativní vliv organizace či podniku 
na životní prostředí. EMAS přináší zvýšení kreditu 
a konkurenceschopnosti (může být technickým 
kvalifikačním kritériem dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách), úsporu nákladů, 
důvěryhodnost a přehled v provozní dokumenta
ci. V rámci zavádění a udržování systému je zvy
šována komunikace a povědomí zaměstnanců, 
partnerských organizací, zefektivněna havarijní 
připravenost. Podniky s registrovaným EMAS 
mají nárok na snížení poplatku za propůjčení 
ekoznačky na rozdíl od podniků bez zavedeného 
EMAS.

Dobrovolně se účastnit v systému řízení podniku 
a auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS) můžete, pokud projdete těmito fázemi:
• úvodní environmentální přezkoumání,
•  zavedení systému řízení (problém – cíl – řešení – 

výsledek – zhodnocení),
• příprava environmentálního prohlášení, 
• ověření systému a prohlášení, 
•  bezplatná registrace (získání osvědčení o regis

traci, registrační číslo a zapůjčení loga EMAS).
Systém environmentálního managementu podle 
EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sle
dování, řízení a postupnému snižování dopadů 
svých činností na životní prostředí. Funguje na zá
kladě nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001. Garantem programu EMAS je 
ministerstvo životního prostředí.
Akreditovaný environmentální ověřovatel schva
luje aktualizované údaje v environmentálním 
prohlášení jednou ročně. V intervalu 3 let ověřuje 
znovu všechny prvky systému environmentální
ho řízení, které jsou požadovány pro registraci 
do programu EMAS.

obnovitelné zdroje energie
Současný trend v energetické politice prosazuje 
vyrovnaný „energetický mix“ jednotlivých druhů 
zdrojů. Jejich role je přímo závislá na hodnocení 
jak z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak 
z hlediska ekonomických ukazatelů. Kromě 
primárních zdrojů (fosilní paliva, tj. klasické 
elektrárny, uran), to platí i pro tzv. alternativní 
zdroje, častěji nazývané jako zdroje obnovitelné. 
Požadavek na maximální využívání alternativních 
zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické 
politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu 
provedeného statistickým úřadem EU Eurostat 
považuje zvyšování podílu alternativních zdrojů 
energie na bilanci spotřeby energie za jeden z pri
oritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských 
zemí.
V přístupové dohodě z Atén z r. 2003 se ČR 
zavázala, že podíl výroby elektrické energie 
z alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit 
8 % celkové výroby. Podíl alternativních zdrojů 

na spotřebě primárních zdrojů se pak k roku 
2010 předpokládá 6 %. Otázkou dosud zůstává, 
jaké ekonomické podmínky bude třeba splnit, 
aby se tohoto podílu dosáhlo.
Energetiku a celé podnikatelské prostře
dí silně ovlivňuje hektická snaha snižovat 
množství emitovaného CO2 jakožto údaj
ného hlavního strůjce klimatických změn. 
Jedná se o velmi nákladná opatření se 
zásadním negativním vlivem na koncového 
odběratele energií, tedy na drtivou většinu 
obyvatel. Podnikatelům pak hrozí ztráta 
konkurenceschopnosti na globálním trhu.

rámcoVá směrnice eu o odpadech
V červnu byla schválena rámcová směrnice 
o odpadech. Jejím cílem je úprava, upřesnění 
a zjednodušení pojmů a procesů, které při 
implementaci směrnice 75/442/EHS o od
padech vyvolávaly problémy a nejasnosti. 
Novelizuje směrnici 75/442/EHS o odpadech 
a ruší směrnice 91/689/EHS o nebezpeč

ných odpadech a 75/439/EHS (2006/12/ES) 
o odpadních olejích.
Tato rámcová směrnice, na jejímž znění se EP 
dohodl s Radou, zavádí cíle pro opětovné vy
užití a recyklaci odpadu, jež mají být dosaženy 
do roku 2020. Ukládá členským státům EU 
povinnost vypracovat závazné programy pro 
předcházení vzniku odpadu. Podle přijatého 
znění bude spalování za určitých podmínek 
považováno za „využití odpadu.” Směrnice 
v neposlední řadě stanoví také definice a zá
kladní pravidla pro veškerou další evropskou 
legislativu v této oblasti. 

opětovné využití a recyklace odpadu 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření pro dosažení následujících cílů: zasadit 
se, aby do roku 2020 podíl opětovného využití 
a recyklace komunálního a podobného odpadu 
(papír, sklo atp.) dosahoval nejméně 50 % 
hmotnosti. U stavebního a demoličního odpadu 
by měl tento podíl činit až 70 %. Pokud členské 
státy nedosáhnou těchto cílů do roku 2020, 
Komise může tyto státy předvolat před soud 
pro nedodržení ustanovení směrnice. Zvláštní 
cíl pro průmyslový odpad a odpad vznikající při 
výrobě, jehož zavedení požadoval Parlament, 
nebyl do kompromisního znění začleněn. Komi
se však do roku 2020 tyto cíle posoudí a zváží 

případné zavedení cílů pro další druhy odpadu.

předcházení vzniku odpadu
Nová směrnice ukládá členským státům povin
nost vytvořit do pěti let od vstupu a uvést v plat
nost plány pro nakládání s odpadem a plány 
na předcházení vzniku odpadů, včetně stanovení 
cílů. Komise kromě toho do konce roku 2014 
navrhne opatření na předcházení vzniku odpadů 
a oddělení cílů na rok 2020.

spalování
Parlament považuje za jeden z nejdůležitěj
ších cílů snížit objem odpadu, který je vyvážen 
na skládky a spalován. Otázka spaloven je 
ovšem nejednotná: diskuse se týká toho, zda by 
mělo být spalování považováno za „odstranění” 
či „využití” odpadu. Na základě hlasování o přijetí 
směrnice je podpořeno společné stanovisko 
Rady a Komise, podle nějž by mělo být spalování 
považováno za „využití” odpadu, neboť splňuje 
určité standardy, pokud jde o energetickou účin
nost. Podle Komise by však pouze energeticky 
nejúčinnější spalovny odpadu měly být označeny 
za „zařízení na využívání odpadu”. Toto opatření 
by mělo podnítit spalovny k tomu, aby usilovaly 
o dosažení vysokých standardů. Parlament zave
dením závazných cílů pro recyklaci a předcházení 
vzniku odpadů zajistil, že spalování odpadů bude 
muset jít ruku v ruce s recyklací.

pětistupňová hierarchie způsobů  
nakládání s odpady
Tato hierarchie uvádí pořadí preferencí pro naklá
dání s odpady: 
• předcházení, 
• opětovné použití, 
• recyklace, 
• další využití a 
• environmentálně šetrné odstranění. 
Tato hierarchie je závazná a členské státy by ji 
měly považovat za prioritu. Odchýlení od této 
hierarchie bude možné pouze v případech 
odůvodněných zohledňováním životního cyklu 
u celkových dopadů vzniku tohoto odpadu a na
kládání s ním. Směrnice dále zavádí definici pro 
vedlejší produkty a případy, kdy „odpad přestává 

staV žiVotního prostředí u nás, ale i V celé eVropě, V nemalé míře 
oVliVňuje podnikatelská Veřejnost. akční plán eu pro žiVotní 
prostředí na léta 2001 – 2010 stanoVuje: „podnikání musí probíhat 
ekologicky účinnějším způsobem, jinými sloVy, při produkci téhož 
nebo Většího množstVí Výrobků musí být použíVáno méně Vstupů 
a Vznikat menší množstVí odpadů…“ 

požadavek 
na maximální využívání 
alternativních zdrojů 
je i jedním z klíčových 
bodů energetické 
politiky evropské unie

mikro (09)

malé (1049)

střední (50249)

velké (+250)

podniky se zaVedeným emas 
podle Velikosti

4 %

53 %

29 %

14 %
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být odpadem“. Její znění také vyzývá členské 
státy, aby přijaly opatření na podporu tříděného 
sběru biologického odpadu.

socioekonomické aktiVity V území 
s ochranným režimem
Území ČR je výrazně pozměněno činností 
člověka. Bez těchto antropogenních vlivů by 
byla evropská krajina jednotvárnější a také by se 
nevyznačovala současnou biodiverzitou. Hustota 
zalidnění je vysoká a tudíž klade stále větší poža
davky na prostor pro jednotlivé činnosti populace 
a ekonomický růst.
Nutnost omezit využití území vzniká z celé řady 
důvodů. Nejčastěji jsou to důvody zaměřené 
na ochranu životního prostředí a jeho dílčích 
složek, na ochranu zdraví, člověka samotného 
a jeho různorodých aktivit, důvody k ochraně, 
která vyplývá z evropských směrnic, jež Česká 
republika přijala do svého právního řádu. Území, 
kde je ustanoven a vyhlášen nějaký typ ochran
ného režimu, lze rozlišit do dvou velkých skupin: 
v prvé řadě to mohou být zvláště chráněná území 
– zřizují se dle zákona na ochranu přírody a 
krajiny a v řadě druhé ochranná pásma kolem 
určitých území, která mají pro obyvatelstvo a jeho 
heterogenní aktivity zvláštní význam. Z toho vy
plývá, že prostřednictvím jednotlivých ochranných 
režimů můžeme chránit jak velmi hodnotné části 
krajiny, tak i nebezpečné části a oblasti s výraz
ným antropogenním vlivem na krajinu.
Druhy ochranných režimů, které mohou působit 
na podnikatelský sektor u nás rozličným způso

bem, mohou podnikatele významně omezovat 
v jejich činnosti nebo naopak jeho aktivity podpo
rovat, jsou:
•  Území, které je mimořádně ekologicky cenné, 

nebo je potřebné k uchování ekologické rovno
váhy okolních ploch:

  zvláště chráněná území a jejich ochranná 
pásma,

 přírodní parky, 

 přechodně chráněné plochy, 
 významné krajinné prvky,  
 ochranná pásma památných stromů.
•  Ochrana jednotlivých zdrojů nejenom pitné 

vody:
 ochranná pásma vodních zdrojů, 
 chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 
 ochranné pásmo vodních toků.
•  Ochranné režimy, které vyplývají z platných 

evropských směrnic pro všechny členské 
státy EU:

 evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
•  Ochrana léčivých a minerálních zdrojů:

  ochranná pásma zřízená kolem přirozeně se 
vyskytující vody, plynů a výronů, dále ložiska 
rašelin, bahen a jiných zemin, které příznivě 
působí na lidské zdraví.

•  Území, na němž se vyskytují individuální zdroje 
nerostných surovin: 
 ochranná pásma dobývacích prostorů.

•  Lokality, na kterých jsou umístěna jednotlivá 
technická zařízení, důležitá pro rozličné lidské 
činnosti:

  ochranné zóny kolem plynovodů, ropovodů 
a jiných produktovodů,

  ochranné zóny kolem elektráren, letišť, doprav
ních staveb, elektrických a telekomunikačních sítí.

•  Ochrana kulturních památek:
  ochranná pásma kulturních památek, památko

vých rezervací a zón,
  ochranná pásma městských a vesnických 

památkových rezervací a zón.
•  Území, které je vyčleněno pro obranu státu 

a pro Armádu ČR:
 vojenské újezdy.

centrální ohlašoVna
Počínaje rokem 2005 slouží Centrální ohlašov
na ministerstva životního prostředí jako pro
středník mezi subjekty, které plní ohlašovací 
povinnosti z oblasti životního prostředí (ohla
šovateli) a státní správou (ověřovateli hlášení). 
Zabezpečuje administraci vybraných hlášení 
a zajišťuje předání hlášení od ohlašovatelů 
ověřovatelům. Cílem centralizace ohlašování 
je ulehčit ohlašovatelům plnění jejich povin

ností, sjednocení a zpřehlednění informačních 
toků v resortu životního prostředí. 
Centrální ohlašovna je informačním systé
mem, který spravuje povinně ohlašované 
údaje z oblasti životního prostředí a současně 
komunikačním rozhraním mezi ohlašujícími 
(zemědělské a průmyslové podniky) a orgány 
státní správy pověřenými kontrolou údajů 
(krajské úřady, Česká inspekce životního 
prostředí, obce, magistráty, správci povodí). 
V Centrální ohlašovně je evidence od ohla
šovatelů přijímána, ukládána do databáze 
a následně postupována příslušným ověřova
telům stanoveným podle složkových zákonů. 
Ohlašování lze snadno provést dálkovým 
přístupem na elektronické adrese.
Ohlašovatelé zasílají do Centrální ohlašovny 
pouze formuláře uvedené v tabulce na http://
www.centralniohlasovna.cz/coweb/do
kumenty/co/seznam_formularu_co.pdf, 
a to za podmínek stanovených legislativou 
a pravid ly pro komunikaci s Centrální ohla
šovnou.

integroVaný registr znečišťoVání
Integrovaný registr znečišťování životního 
prostředí (IRZ) je zřízen a spravován minister
stvem životního prostředí jako veřejný informační 
systém veřejné správy. IRZ je databází údajů 
o emisích a přenosech vybraných znečišťujících 
látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé pro
vozovny na základě splnění stanovených kritérií. 
Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok 

prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30. září 
kalendářního roku.
Pod číslem 145/2008 Sb., bylo ve Sbírce 
zákonů (částka 46) publikováno nařízení vlády, 
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek 
a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do IRZ. Nařízení vlády v návaznosti 
na evropské nařízení o Evropském registru úniků 
a přenosů znečišťujících látek (č. 2006/166/
ES) a nový zákon o integrovaném registru 
znečišťování (č. 25/2008 Sb.) dotváří rozsah 
požadovaných údajů ohlašovaných do integro
vaného registru znečišťování od ohlašovacího 
roku 2009.
Vládní nařízení rozsah údajů, které budou dos
tupné veřejnosti, neredukuje, ale naopak v sou
ladu i s evropskou legislativou a mezinárodními 
úmluvami zachovává stávající strukturu IRZ. 
V IRZ tak budou i nadále sledovány jak styren 
a formaldehyd v únicích do ovzduší, tak i zne
čišťující látky v odpadech, a to v širší míře než 
doposud. Seznam látek určených ke sledování 
v odpadech byl rozšířen o dalších 16, v letech 
2004–2007 nezahrnutých látek (jedná se zejmé
na o herbicidy, insekticidy a fungicidy používané 
v zemědělství, dále o látky používané v chemic
kém průmyslu k výrobě pesticidů, nátěrových 
hmot, barviv, detergentů apod.).

eVropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek (e-prtr)
Evropský registr úniků a přenosů znečišťu
jících látek (dále „EPRTR“ nebo „Evropský 
PRTR“) je veřejně přístupná databáze o zne
čišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. 
Zavedení EPRTR má za cíl zlepšit přístup 
veřejnosti k informacím týkajícím se životního 
prostředí, což následně přispěje k prevenci 
a snížení znečištění, dodávání údajů subjek
tům podílejícím se na rozhodovacím procesu 
a zapojení veřejnosti do rozhodování týkají
cího se životního prostředí. Evropský PRTR 
nahradil Evropský registr emisí znečišťujících 
látek (EPER).
Přijetí nařízení o EPRTR má významný dopad 
i na český Integrovaný registr znečišťování 
(IRZ). Nařízení stanovuje minimální rozsah 
sbíraných údajů v rámci jednotlivých členských 
států EU. Znamená to, že v každém členském 
státu musí být veden registr alespoň na úrovni 
Evropského registru úniků a přenosů znečiš
ťujících látek. Rozsah údajů v integrovaném 
registru znečišťování se musí upravit tak, aby 
IRZ obsahoval informace důležité pro splnění 
povinností ČR v roce 2009 ohlašovat údaje 
od provozovatelů do celoevropského registru. 
Zároveň musí být plněny povinnosti stanovené 
českými právními předpisy. Změní se někte
ré sledované údaje (zejména stoupne počet 
evidovaných látek) a okruh povinných osob. 
Poprvé povinné osoby hlásí data podle nového 
evropského nařízení za rok 2007 v roce 2008.

www.komora.cz

Nechci vystupovat jako euroskeptik, ale mám 
silný pocit, že bruselské strategie silně ovlivňova
né „zelenými spasiteli světa“ přinášejí své ovoce, 
bohužel příliš trpké příchuti.
řada již dlouho působících opatření, na kterých 
bohužel nese významný podíl havárie jaderné 
elektrárny v Černobylu, je vědecky a technicky 
nepodložených a ve své podstatě pro další 
rozvoj škodlivých.
Logické by bylo, kdyby se po zmiňované havárii 
vědecké a technické síly soustředily na výrazné 
zlepšení jaderných energetických zařízení s cílem 
jejich dalšího rozvoje. Došlo ale k celosvětovému 
útlumu jaderné energetiky. Velmi „progresivní“ 
země, jako jsou Rakousko, Německo, Švédsko 
i další, šly cestou likvidace nebo omezení vlastní 
jaderné energetické základny. Náhradou měly 
být obnovitelné zdroje a úspory energií. Další 

ránou energetice je hra na klimatické změny 
zapříčiněné lidskou činností, zejména produkcí 
CO2, plynem neškodným a pro život na zemi 
nezbytným. Je uvalena klatba na uhlí, protože 
je špinavé, uhelná energetika je ekonomicky 
znevýhodňovaná, je nesmyslně bráněno těžbě 
tuzemských energetických surovin, nejen 
fosilních, ale i jaderných. Jaderná energetika je 
prezentována jako všeobecné zlo a zbytečnost. 
Není podporováno, ba ani tolerováno, energe
ticky využívat značný potenciál komunálních 
odpadů, které však asi ve výši 3,5 mil. tun ročně 
ukládáme do země. Energetické problémy řeší 
politici bohužel většinou ve prospěch energe
tických společností, místo toho, aby byl brán 
zřetel na zájmy koncových spotřebitelů energií, 
tedy občanů a podnikatelů, pro které je energie 
pouhým nástrojem k dosahování přidané 

hodnoty. Nepřiměřené, mnohdy až nemravné 
zisky energetických společností, jsou připisovány 
na rub obecnému růstu cen energií.Tvrdí se, že 
funguje energetický trh, což samozřejmě není 
pravda. Jedním ze znaků fungujícího trhu jsou 
přiměřené ceny a zejména přiměřený zisk, což 
se o některých energetických společnostech říci 
nedá. Evidentní hrozbou je prudký růst inflace 
a oslabování konkurenceschopnosti nejen České 
republiky, ale i EU v globálním rozměru.
Marně se ptám, kdo za daným stavem stojí, kdo 
nese zodpovědnost?
Jsem přesvědčen, že vinu má zejména politická 
reprezentace, nejen tuzemská, ale především 
bruselská. Reálná energetika je v Bruselu řešena 
se stejnou odborností a se stejným přístupem, 
jako je řešeno zakřivení banánu. Je nejvyšší čas, 
aby EU jako celek, ale i jednotlivé členské země 

V Evropě se každoročně vyprodukuje 1,8 
miliard tun odpadu, což odpovídá 3,5 tun 
na osobu. Tento objem roste rychleji než 
HDP a méně než třetina odpadu je zpětně 
recyklována. Některé členské státy vyvážejí 
na skládky až 90 % svého odpadu, jiné pou
ze 10 %. Převážnou část celkového objemu 
odpadu tvoří především odpad z domác
ností, obchodních činností (tj. obchodů, 
restaurací, nemocnic atd.), průmyslu (např. 
farmaceutické společnosti, oděvní průmysl), 
zemědělství, stavebnictví a demolic, další 
odpad produkuje hutní průmysl a výroba 
energie. 
V roce 1995 vyprodukoval každý občan EU 
v průměru 460 kg odpadu. Do roku 2004 se 
tento objem zvýšil na 520 kg a očekává se, 
že v roce 2020 by měl dosáhnout 680 kg. 
Tyto údaje dokládají, že za 25 let by došlo 
k 50 % zvýšení produkce odpadu. Důvodem 
je především narůstající konzumace ze strany 
finálních spotřebitelů (průměrný nárůst v EU
15 o 2 % a v EU12 o 4 % do roku 2020). 
Mezi členskými státy EU15 a EU12 jsou 
však významné rozdíly. Zatímco na jednu 
osobu z EU15 připadá v průměru 570 kg 
odpadu, občan EU12 vyprodukuje v prů
měru pouze 335 kg. Očekává se nicméně, 
že vzhledem ke spotřebitelským trendům 
v EU12 bude produkce těchto zemí v blízké 
budoucnosti dosahovat objemu produkce 
EU15. 
V roce 2005 bylo 49 % odpadu vyvezeno 
na skládky, 18 % spáleno a pouze 27 % 
recyklováno či kompostováno.

bez antropogenních 
vlivů by byla evropská 
krajina jednotvárnější 
a také by se nevyzna-
čovala současnou 
biodiverzitou

téma měsíce
téma měsíce

převzaly zodpovědnost za svou energetickou 
spotřebu, aby byly v maximální míře využívány 
veškeré tuzemské energetické suroviny a aby 
docházelo k reálným úsporám energií, nikoliv 
fiktivním tím, že energeticky náročnou výrobu 
vyvezeme do Asie a výrobky dovezeme zpět 
do EU. Je nezbytné vyvíjet nové efektivní 
technologie nejen na výrobu elektrické energie. 
Energetickou bezpečnost je nutno povýšit 
na úroveň národní bezpečnosti a bezpečnosti 
celé EU. Dejme jistotu výrobcům elektrické 
energie tak, aby mohli konečně začít stavět 
nové elektrárny a aby v energetice vzniklo 
skutečné tržní prostředí s přirozenou kontrolou 
cen. Pokud to nechceme udělat, nebo se nám 
to nepodaří, pak lidem a podnikatelům sdělme 
krutou skutečnost, že dobře již bylo a že nyní 
pojedeme již jen z kopce.
Věřím, že odborný potenciál EU a dalších 
vyspělých zemí to dokáže. Po politicích a těch, 
kteří politiku ovlivňují bez mandátu (nevládní 
organizace), je nutno vyžadovat právní jistotu 
a klid. Svět vyřešil i složitější problémy a věřím, 
že dokáže vyřešit i tento.

Ing. Pavel Bartoš,

viceprezident HK ČR,

předseda sekce ekologie a životního prostředí

stále častěji slyšíme o zdražoVání energií, suroVin, o Vysokém růstu 
inflace. zdá se, že období poklidu, stability je za námi. nezbytně se 
nabízí otázka, co je příčinnou současného staVu. nejjednodušší od-
poVědí je, že za Vše může Vláda. já o tom ale nejsem přesVědčen.

turbulence, na které nejsme zvyklí

ČíSLA, KTERá VARUJí I BURCUJí
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OBRAT FIRMY  
PROTRADE, S. R. O.

2003                32,6 mil.

2004                          42,0 mil.

2005                              42,4 mil.

2006                                42,6 mil.

2007                                           51,3 mil.

společníky dodávat produkt, který tu naprosto 
chyběl. Bezpečnostní obálky, s nimiž nelze nijak 
manipulovat, aniž by to adresát nebo posílající 
nepoznal!

cenné cenné psaní
„Odolávají všem trikům, které lze použít 
na ostatní polyetylenové obálky, jako jsou zahřátí 
a následné otevření, zmrazení nebo použití che
mikálií.“ Na první dodávku firma dostala od skan
dinávského výrobce kredit. „Měli jsme velkou 
důvěru partnera, což bylo obrovské štěstí. Trvalo 
ale dva roky, než se obchody začaly hýbat. 
Každá prodaná obálka pro nás tehdy znamenala 
dobrý obchod.“ Pan Rada vsadil na intuici: „Je 
třeba produktu věřit, umět si představit jeho 
využití, načrtnout si způsoby, jak, komu a kdy 
produkt nabídnout a co budu mít za hlavní argu
menty. Rozhodl jsem se produkt rozvíjet.“ 

Firma rozdávala vzorky a snažila se výrobek 
propagovat. Zlom přišel v roce 1996 – tendr 
na bezpečnostní obálky v České spořitelně. 
„Zvítězili jsme. Kromě dobrého obchodu jsme 
získali důležitou referenci a argument pro další 
zákazníky.“ Tím nejvýznamnějším se později 
stala Česká pošta. Její produkt, tzv. cenné psaní 
je osvědčený způsob posílání peněz, dokladů, 
cenin. „Společnost chtěla nahradit nedoko
nalé papírové obálky, které se uzavíraly velmi 
složitě. Pošta hledala něco jednoduššího, přitom 
bezpečnějšího. A my jsme byli ve správný čas 
na správném místě.“ Firma Pavla Rady navrhla 
speciální řešení, které si nechala ochránit jako 
užitný vzor. A její výrobek nenašel v tendru sou
peře. „Za celých deset let historie produktu jsme 
pak neměli problém s kvalitou a pouze minimum 
útoků na obálku, které navíc byly způsobeny jejím 
ledabylým zalepením,“ vysvětluje Pavel Rada. 

když se partner „vyplatí“
Nejtěžší chvíle v životě firmy byly spojené s od
chody společníků. „Postupně jsem své kolegy 
a kamarády vyplatil. První se vlastně vyplatil 
sám,“ ironizuje byznysmen. „Bohužel se ukázal 
jako chorobný hráč a z firemní pokladny zpro
nevěřil pro tehdy malou firmičku téměř likvidační 
sumu.“ Od roku 2000 je ve vedení společnosti 
jediným mužem. „Nastolil jsem směr firmy. 
K obálkám jsem přibral bezpečnostní plomby, 
sám jsem našel výrobce v zahraničí. Dále přišly 
fóliové plomby, bezpečnostní hologramy. Pa
ralelně s tím jsme vždy dělali produkty z plastů. 
Zde se začal jevit zajímavým obor identifikace. 
Nejdříve visačky, jmenovky, k tomu jsem začal 
dovážet z Německa šňůrky na krk…“ Německý 
import se ukázal jako velmi drahý, a tak se Pavel 
Rada opět vydal na cesty. Po letech do Anglie, 
na veletrh čínských výrobců. „Bylo to legrační. 
Budoucí čínský dodavatel byl v Evropě poprvé 
a ten veletrh byl shodou okolností i můj první 
,asijský‘. Přesto jsme napoprvé udělali slušný 
obchod a skamarádili jsme se. Myslel jsem, že 
půjde o dočasnou záležitost, ale funguje to dál. 
Ročně prodáme až milion identifikačních šňůrek 
na krk.“ Aby zajistil maximální flexibilitu a mohl 
pokrývat i expresní dodávky, spolupracuje Pavel 
Rada také s tuzemskými výrobci. „Ale jen tisk 
je dražší než kompletní produkt z Číny včetně 
dopravy. A to dopravujeme letadly…“

iso za tři čtvrtě roku
Firma Pavla Rady dnes míjí další významný mez
ník: „Jsme na hranici svých kapacitních mož
ností. Proto dostavujeme sklady a kanceláře.“ 
Přitom se nejedná o expanzi za hranice! „I když 
stále častěji dostáváme poptávky ze zahraničí, 
zvláštní aktivity směrem ven jsme zatím nevyvíje
li. Jde nám o český trh. Co se týká konkurence, 
střetáváme se hlavně u velkých klientů, pro které 
plombujeme kamiony,“ pokračuje podnikatel. 
„Tlačí se sem nadnárodní společnost, která bo
juje o velké klienty, ale menší firmy ji nezajímají. 

A pro nás naštěstí není problém dodat někomu 
sto plomb.“ Čas od času prý přicházejí pozván
ky k výběrovému řízení, o kterém je již předem 
rozhodnuto. „Jsou evidentně ušita na míru 
konkrétním dodavatelům. Už s nimi neztrácíme 
čas. Mnoho času již tak plýtváme na adminis
trativu…“ Ač si společnost najímá na většinu 
„papírování“ externisty, k výrazné úspoře času 
to nevede. „Například příprava na certifikaci ISO 
trvala devět měsíců. A to jsme si na to najali 
specialistu, který se úkolu naplno věnoval.“
Už od začátku svého podnikání pan Rada často 
cestuje. A tak může srovnávat. Učarovala mu 
východní Asie. Právě odtud proudí zboží tvořící 
třetí pilíř jeho podnikání: dárkové předměty. „Pra
vý ráj pro byznys,“ říká na závěr. „V hongkong
ské bance si svého klienta váží – a na dva roky 
ho osvobodí od všech poplatků. Místní platby 
probíhají okamžitě a na kontinent peníze dorazí 
do druhého dne…“ 

Mikuláš Černý

prostor pro úspěch
prostor pro úspěch

Výrobky dodávané firmou ProTrade dokáží zmařit 
plány nejobratnějších zlodějů a podvodníků. 
Bezpečnostní obálky a vaky slouží pro přepravu 
i skladování dokumentů a cenin, plomby chrání 
náklad stovek kamionů nadnárodních společnos
tí, ale také počítače či měřící přístroje. Spokoje
nými zákazníky nevelké pražské firmy jsou banky, 
armáda nebo policie, a její bezpečnostní obálka, 
používaná Českou poštou pro cenná psaní, se 
stala standardem. V čele firmy stojí už od 90. let 
Pavel Rada. 

bez úvěru!
Podnikatelský příběh Pavla Rady je vzrušující, 
vrací nás do porevoluční atmosféry. Při pohledu 
na moderní kancelář a sklady je těžké uvěřit, 
že to všechno vzniklo bez jediné koruny úvěru. 
Stejně neuvěřitelně zní vyprávění majitele a zakla
datele firmy o tom, jaké byly začátky. „V prvním 
ročníku na vysoké mě na koleji nastěhovali 
k páťákům. To bylo moje štěstí i smůla. Byl to 
můj první kontakt s byznysem. Tihle kluci začínali 
zkoušet podnikat ještě před převratem,“ usmívá 
se Pavel Rada. „V devadesátém roce jsme 

s kamarády vyrazili do Anglie s cílem vydělat 
si. Pracovali jsme v opravdovém lágru, kde byli 
po válce internovaní Němci. A práci nám zadávali 
chytře tak, abychom si vydělali přesně na pobyt.“ 
Ale na partu kolem Pavla Rady byli novodobí 
otrokáři krátcí: čeští studenti totiž na ostrovy 
přijeli vlastním autem. „Žigulík nám dával výhodu 
akčního rádia. Hned jsme si našli jinou práci, 
za týden splatili pobyt v táboře a dělali už jen sami 
na sebe. Pronajali jsme si starý dům, opravili ho 
a dál pracovali,“ vzpomíná podnikatel a přiznává, 
že to byla obrovská škola. „O něco později se mi 
ozval kamarád, že začíná podnikat, jestli do toho 
nepůjdu s ním.“ Budoucí majitel firmy ProTrade 
neváhal. „V roce 1992 jsme založili obchodní 
společnost. Dováželi jsme všechno možné,“ 
vzpomíná Pavel Rada.

od tonerů k bezpečnosti
„Na začátku jsme vozili i mrazáky a lednice 
z Litvy. Někdy až pět kamionů za týden. První 
kamion jsme s kamarádem vykládali ručně sami: 
pětašedesát lednic, které jsme pak rozváželi, 
dávali do komise a modlili se, aby se zboží 

prodalo.“ To bylo Pavlu Radovi osmadvacet. 
„Tenkrát jsme byli bez závazků a ten nápor se dal 
vydržet. Byly to divoké doby, platilo se cash…“ 
Začínající podnikatelé později objevili sortiment, 
který se ukázal být tím pravým „V roce 1995, to 
už jsme byli čtyři společníci, jsme začali podni
kat s produkty, které nás živí dodnes. Zaměřili 
jsme se na spotřební zboží pro finanční domy, 
kanceláře, různé instituce, kterým jsme dodávali 
tonery do tiskáren. A také výrobky z plastu, které 
dělá na Moravě náš další kamarád, především 
obaly na kreditky. První dodávky jsme rozváželi 
po pobočkách klienta po celé republice sami. 
Půjčenou stodvacítkou.“ Později si firma opatřila 
vlastní auta a také sortiment se postupně měnil. 
„Na začátku jsme byli úspěšní s tonery i uvelkých 
firem a bank. Nakupovali jsme za stále lepší ceny 
a bez prostředníků a tím pádem i více vydělávali. 
Ránu tomuto byznysu zasadili sami výrobci hard
ware, kteří začali dodávat tiskárny se servisními 
smlouvami. Stroje prodávají za hubičku, a živí je 
právě tonery. Spotřební sortiment jsme naštěstí 
včas opustili a naopak posilovali bezpečnostní 
výrobky.“ Stávajícím klientům začal P. Rada se 

úspěšná sázka 
na intuici

za prVními klienty jezdil paVel rada Vypůjčenou stodVacítkou. 
dnes je jeho firma synonymem celého sortimentu bezpečnostních 
produktů a identifikačních prostředků. co stojí za úspěchem? 
„selský rozum a fér hra,“ říká podnikatel paVel rada. ale také 
odVaha, trocha štěstí a Velká dáVka intuice! 

„na začátku vysoké 
školy mě na koleji 
nastěhovali k páťákům. 
to byl můj první 
kontakt s byznysem.“
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Do práce chodí v půl osmé, domů se vrací 
v sedm večer. „Ale nechci si hrát na chu
dinku,“ říká Pavel Rada. Podle svých slov si 
z práce rád odskočí na golf a hodně času 
věnuje své velké rodině. 
Ve své firmě zaměstnává několik rodinných 
příslušníků a ostatní zaměstnance bere 
jako své přátele: „Blízcí lidé jsou spolehliví. 
Kromě toho nemám rád fluktuaci a nervy 
spojené s hledáním nových lidí.“

pavel rada (44)
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bylo by skVělé 
znát cenu ropy 
V příštím srpnu, 
odhalit, na kterých 
trzích půjdou Vaše 
produkty nejVíce 
na odbyt, usVědčit 
nefér společníka 
ještě dříV, než Vás 
dostane do nesnází. 
nebo znát jako 
prVní, kdy „Vyměkne“ 
koruna… kde to 
zjistit? že neVěříte 
křišťáloVé kouli, 
kartám, numerologii, 
senzibilům? dokonce 
ani horoskopům 
nebo počáraným 
dlaním? to z Vás ty dVě 
tisícoVky seriózních, 
„seriózních“ či zcela 
Vyšinutých jasnoVidců 
a šamanů Velkou 
radost mít nebudou. 
natož zisk. a pokud 
Věříte, možná Vše 
zjistíte za dVě stoVky, 
nebo Vám nebude stačit 
ani 25 000…

podnikání
podnikání

Vykonávání tohoto „řemesla“ není kupodivu 
podmíněno žádnými prokázanými doved
nostmi či snad vzděláním nebo praxí…
Tato živnost spadá do tzv. volných (služby 
osobního charakteru). Čili žádná licence, 
žádná koncese – jen podnikavost, někdy 
filantropie, odvaha a někdy nestoudnost. 

Protože jako ve všech oblastech podnikání 
i zde působí jedinci s poctivým přístupem 
a často i hlubokým vzděláním a zájmem o co 
nejlepší a nejpravděpodobnější výsledek. 
Sami mágové však přiznávají, že je mezi nimi 
spousta šarlatánů, kteří bohatnou na důvěři
vosti slabších povah. 

od lektvarů k icQ
Kdepak ohmatané čertovy obrázky, černá 
kočka či přítmí s bublajícími lektvary! Tištěná 
inzerce, vlastní webové stránky, placené rady 
přes telefon, Skype či ICQ! Nebo také start 
finanční prosperity na CD a audiokazetách, 
telefonát do rozhlasové či televizní poradny. To 

jsou nástroje dnešních mágů. 
U podnikatelů se předpokládá vysoký stupeň 
praktičnosti a racionality, hlavně však samos
tatnost, zodpovědnost a víra v sebe sama. 
Na druhou stranu však – co kdyby? 
Ještě než však investujete do odhalení své 
budoucnosti (stvrzenku s razítkem nečekejte 
a pokud náhodou – její zařazení do odečita
telných položek ani nezkoušejte), vězte, jak to 
také může vypadat.

pro nepoznamenané
Tak například u kartářek vás čeká nepřeberné 
množství možností:
•  K paní P. se objednává, jak sdělí záznamník, 

jeden den v měsíci. V domluvený termín vás 
zavede do svého magického a zajisté hříšně 
drahého bytu, na který si musela zřejmě 
vykouzlit. Do bytu v nejvyšším patře novo
stavby na pražském Smíchově, který má tvar 
rotundy – a tudíž ne náhodou je bez jediné 
hrany či rohu. Musíte si umýt ruce – a pak 

se hodinu o sobě dozvídáte věci, které vy 
tušíte, ale netušíte, odkud je zná paní P. Její 
aktuální taxa je 940 korun. Plus se můžete 
nechat pojistit (u nikoli kouzelné ale zcela 
komerční pojišťovny) či zakoupit zahraniční 
přírodní kosmetiku. 

•  K paní M. si zavoláte a ona vás nepřijme. Vy 
ale nutně k vědmě musíte! Už vytáčíte číslo 
na jinou věhlasnou, když vám volá paní M: 
„Vy tu pomoc opravdu potřebujete, přijďte 
dnes odpoledne...“ Atmosféra je tam mnohem 
lidovější až nuznější. Nesmí vám však vadit 
pobíhající dítka, kterým je váš osud zcela ukra
dený. Po hodině odcházíte o 800 korun lehčí, 
ale s hlavou těžší: prý budete mít záhy dceru…

•  U paní V. je to opět návrat do luxusu: speci
ální provoněná místnost a varování: „Nesmíte 
mi skákat do řeči!“ Přísnost ze slov vzápětí 
vyšumí, ale ve vás to šumí od informací 
o tom, že budete mít děti tři. To se raději roz
hodnete do řeči opravdu neskákat (to ještě 
nevíte, že za pár měsíců potkáte Jeho – 
vdovce se třemi dětmi)…A při odchodu jako 
v mlhách odevzdáte asistentce tisícikorunu. 

•  Poblíž pražského hradu se v jednom 
čarodějnickém obchůdku objevila věhlasná 
věštkyně ze Slovenska na pouhé tři dny. Do
stal se k ní prý jen zlomek zájemců. Mluví su
gestivně a sama vám podá papír (je v ceně 
– 1000 Kč), ať si ta nejzajímavější proroctví 
raději zapíšete. Chvályhodný je přístup 
pronajímatelů místnosti: „Vraťte se po roce 
a řekněte, jaká byla úspěšnost kartářky. Zda 
ji máme pozvat opět.“

pro mírně pokročilé
Jak už bylo zmíněno, nadpozemsky nadaní 
jednotlivci využívají i služeb elektronických mé
dií, někdy ovšem k tomu, aby vám zprostřed
kovali kontakt s médiem přísně neelektronic
kým. Na internetu nabízí jistá šamanka spojení 
se zemřelými a duchovním světlem pomocí 
automatického písma, ale také převádění 
nežádoucích duchů ze zemské do duchovní 
sféry. Uveden je kontakt přes email, mobilní 
telefon, pochopitelně i číslo účtu…
Zřejmě stejné nadání má i věštkyně z městeč
ka poblíž Prahy – nabízí zobrazení vlastního 
anděla dle data narození i rušení prokletí 
včetně otevírání životní cesty.

korunka ke korunce
Jak odolat nabídce „Přihlaste se do kurzu prá
ce s kyvadlem a můžete mít již za 40 dní zisk 
100 000 Kč“? Jen jestli to není spíše vyzraze
ní, kolik si lze šamanstvím vydělat za měsíc…
à propos výdělek: zatímco většina oslove
ných má živnostenské oprávnění a není proč 
pochybovat o jejich finanční bezúhonnosti 
vůči státu, zaslechla jsem i jasnovidecká 
slova: „Jakmile přede mnou vyslovíte slova 
živnosťák, finance, finanční úřad či daně – 
dostanu depresi a přestanu komunikovat.“

Věštění jako 
dobrý byznys

astrologie je ve srov-
nání s devadesátými 
lety v celosvětovém 
útlumu, k nejctižádos-
tivějším patří v součas-
né době rusové
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Ceny konzultace s kartářkou – živě (většinou 
tak hodinku) či dálkově stojí od archaických 
dvou stovek po dva tři tisíce. Prý existuje 
ještě i pár podivínů, co věští za kafe či cigára. 
Průměr je v první lize spíše kolem 1000 korun, 
ale výklady pracovní a zdravotní mohou stát 
například pouhou pětistovku.
Cena za vytvoření osobního horoskopu 
včetně konzultace může být 1800 korun, 
za partnerský horoskop včetně konzultace je 
o tři stovky levnější. A vše bude vypracováno 
do 5 pracovních dnů od připsání dohodnuté 
částky na číslo účtu…
Při objednávce přes např. telefon či email 
bývá základem datum a místo narození – nej
lépe s přesnou hodinou. A někteří důvěři
vější klienti dokonce splní požadavek těch 
mazanějších jasnovidců, kteří po nich vyžadují 
krátký životopis… Bod k dobru mají naopak 
věštci, co rovnou varují: výherní čísla a datum 
smrti předpovědět nelze!

pro podnikavce i podnikatele
Pochopitelně – také mágové jsou podnikateli 
a tudíž nepřekvapí, že své portoflio průběž
ně rozšiřují. Jak lákavým se zdá být Projekt 
na podporu začínajících podnikatelů! Nebo 
objednávka Finančního meditačního textíku, 
kterým si lze „naprogramovat své myšlení 
k bohatství a prosperity a vyřešit svůj problém 
s nedostatkem natrvalo!“ Objevují se i různé 
věštírny finanční prosperitě (kurzovné za rok 
činí okolo 25 000 korun).
To paní Antares například nabízí už od roku 
1992 převážně korespodenční studium 
na Škole věšteckých umění a esoteriky v Brně 
– semestr nauky o numerologii za 2 500 
Kč. Ale hlavně – poskytuje i podnikatelské 
poradenství, přičemž cena za radu v byznysu 
se pohybuje mezi 800 – 1200 Kč. „Podni
katelů ale do naší Věštírny Via Regia moc 
nepřichází,“ přiznává. „Pokud ano, tak jsou 
to dvě skupiny: ti, co chtějí změnit předmět 
podnikání, nebo mají problém například se 
zaměstnancem či společníkem – což bývá 
u menších firem. A pak přicházejí pro radu 
klienti, kteří jsou delší dobu bez práce a nyní 
je někdo lanaří, ať zkusí podnikat s nimi.“ 
Po přečtení předchozích řádek asi ani nepřek
vapí, že někteří „talenti“ jsou nasmlouvaní 
agenturami, které je zahrnují do nabídky vedle 
bodů jako Pronájem pódií, Programy pro děti, 
Umělecká vystoupení. Do této podmnožiny 
patří i „stylově oblečená věštkyně“, přičemž 
součástí je i „stylově zdobená a vybavená 
chýše, ve které je kartářka umístěna“.
Další kolektivní možností podnikání v této 
oblasti je pořádání seminářů – jednodenní 
za 680 korun českých nebo 890 slovenských.

podám ruku – a vidím
Zdena Weinrichová předpovídala budoucnost 
již mnoha VIP. Stanislav Gross patří minulosti, 

ale jméno Marie Součkové je pořád na pře
třesu kvůli jisté soudní kauze: „Ještě jako mi
nistryni zdravotnictví jsem ji varovala, že může 
záhy přijít o křeslo a dokonce ji budou čekat 
soudy.“ Mirek Topolánek ani Jiří Paroubek 
paní Weinrichovou sice přímo nevyhledali, ale 
také měli šanci se dozvědět, co je čeká: „Pre
miérovi jsem to sdělila při setkání u příležitosti 
akce kolem dětských domovů a bývalému 
premiérovi při jeho vystoupení v show Jiřího 
Krampola.“ Živnostenský list má paní Zdena 
přímo na výklad karet, i když: „Karty k před
vídání budoucnosti nepotřebuji, stačí mi se 
soustředit při podání ruky – a vidím. Je to dar 
intuice,“ říká kartářka, kterou vyhledávají klienti 
z bank i burzy a která také prohlašuje, že 
negativní informace profesionál nevyzrazuje. 
Případně je umí říci jaksi naopak, tudíž aby 
záporné emoce nevyvolaly.

pro makléře i hazardní hráče
A jelikož různorodost není jen výsadou 
podnikání s hmatatelným zbožím, dopřej
me si názor ostravského věštce Wszolka, 

který vyzrazuje: „Už jako dítě jsem astrálně 
cestoval.“ A tak nechtěl svůj talent promarnit: 
„Původně jsem nepoužíval žádné propriety, 
ale zjistil jsem, že to snižuje věrohodnost, tak 
jsem si pořídil karty.“ Podnikatelům dokáže 
vyjevit, zda jim hrozí při byznysu nebezpečí. 
Za vysoký stupeň magie, v literatuře ovšem 
běžně dostupný, považuje energetické napo
jení na konkurenci a tudíž přerušení „ataku ze 
strany nepřátelského podnikatele, který chce 
zahnat klienta do kouta.“ Podle pana Wszolka 
správný jasnovidec otevře příslušné interne
tové stránky, vzápětí i svou intuici, uvede se 
do stavu jiného myšlení – a zjistí, který zákaz
ník to s ním myslí dobře a který nikoli. Je pro
pagátorem subliminálních kazet plných pod
prahové sugesce: „Při jejich poslouchání se 
vám v hlavě něco prohodí a dospějete do fáze, 
že prodáte komukoli cokoli.“ A ostravský 
věštec má také tajné know how: „Podnikání 
se dá řídit podle fází měsíce, je to perfektní pro 
burzovní makléře i hazardní hráče.“ 

Věříme hvězdám?
Tak snad zpátky k něčemu, co je sice ve hvěz
dách, ale zní to přístupněji a navíc je astrologie 
považována takřka za vědecký obor. Ta česká 
má hned dva Antoníny Baudyše. Ten mladší, 
syn bývalého ministra, vlastní živnostenský list 
od roku 1996: „S tátou jsme dnes kolegové 

a jelikož jsem začal pracovat napůl v zahraničí, 
práce mu v posledních letech spíše přibylo. 
Na mne se obracejí ti, jejichž život se ocitl 
v hluchém bodě a maminky dětí, na tátu zase 
převážně lidé kvůli obchodněpracovním pro
blémům.“ Co zásadně klientům nevyzradí, ani 
kdyby mu to hvězdy přímo vnucovaly? „Oše
metné je sdělovat informace o někom třetím. 
Supercitlivé je také umírání – naštěstí alespoň 
my, astrologové z mladší generace umírání 
v horoskopu nevidíme.“ Jak poznat astrologa 
– podvodníka? „Ani jednou jsem se s takovým 
nesetkal.“ Ani věštby na zavolání do TV či rádia 
nebo kresby na dálku ve vás nevyvolávají nedů
věru? „ O obojím jsem přesvědčen, že jimi lze 
vystihnout pointu věci či popsat člověka. Doba 
se mění, lidem se otevírají schopnosti, jaké jsme 
si dříve nedokázali představit.“ Astrolabem A. 
Baudyše nabízený kompletní horoskop obsahu
je mj. odstavec Práce a kariéra, či Výdělek váš 
a vašeho partnera. Cena 60minutového osobní
ho horoskopu, zaslaného na email je 1800 Kč. 
Prognóza na tři roky dopředu je o 300 Kč 
dražší, v nabídce jsou i různé bonusy. 
Podle A. Baudyše ml. je astrologie ve srovnání 
s devadesátými lety v celosvětovém útlumu, k nej
ctižádostivějším patří v současné době Rusové.

byli, jsou a budou
Ať už chceme, nebo ne – jasnovidci, kartářky, 
astrologové a všichni jejich kolegové do společ
nosti patří. Nemusíme ani číst z kávové sedliny, 
abychom věděli, že i patřit budou. Někdy jsou 
to samozvaní terapeuti či psychologové, ko
nejšivý optimismus slov kartářky má přece jen 
méně vedlejších účinků než některá psychofar
maka… Jen škoda, že při hledání pohřešova
ných osob je procento úspěšnosti senzibilů tak 
mizivé, až žádné…
„Jsme léčitelky duší,“ říká výstižně Zdena We
inrichová. Mágové sami upozorňují, že karty ani 
jejich věštecké „sestry“ žádný problém nevyřeší. 
A také, že ne vždy je znalost věcí budoucích 
opravu krokem vpřed…

bonus
A závěrem jeden psychotronický: Panu Novákovi 
věští kartářka budoucnost: „Vidím luxusní vilu, 
mercedes, bazén a krásnou mladou ženu. 
Vidím také vás – stojíte tam a civíte na to dírou 
v plotě…“

až

•  Asi nejslavnějším jasnovidcem 
byl Nostradamus, který první 
proroctví vydal už v roce 1555. 
Některé jeho předpovědi budí 
rozpaky, jiné se prý vyplnily.

•  Švýcar Karl Ernest Krafft 
se během 2. světové války 
s kolektivem dalších odborníků zabýval analýzou 
horoskopů německých a spojeneckých vojen
ských velitelů a vůdců. U vedení říšské branné 
moci však upadl v nemilost poté, co řekl, že 
křivka narození maršála Montgomeryho je silnější 
než křivka generála Rommela. Na den přesně ale 
předpověděl atentát na Hitlera.

•  říšský vedoucí SS Heinrich Himmler měl k dis
pozici tým jasnovidců a jeho osobním rádcem 
byl astrolog Wilhelm Wulff. V přísně střeženém 
prostoru jeho pracoviště byl uchováván horoskop 
Adolfa Hitlera a III. říše.

•  Český žid Jan Hanussen (1889 – 1933) ze svého 
jasnovidectví dokázal udělat obří show. Pod
poroval nacisty a radil Hitlerovi, jak manipulovat 
s davy. Předpovídal mu budoucnost, určoval 
nejlepší dny k proslovům.

•  Také na „druhém konci“ světa se hodně spolé
halo na předvídaní budoucnosti. Proslulý ruský 
mystik Rasputin měl obrovský vliv na poslední 
ruské vládce z dynastie Romanovců.

•  Stalin osobně astrology nevyužíval, jeho horo
skop se prý nedal vytvořit, nikdo totiž neznal 
přesně jeho den narození. Našeptávače však 
údajně měl – Wolf Messing mu předpověděl 
zradu Hitlera a již v roce 1940 označil, že válka 
skončí začátkem května 1945…

Londýnský deník The Independent uveřejnil 
seznam významných osobností, které vyhle
dávaly rady astrologů:
•  Francouzská královna Kateřina Medicej

ská využívala služeb proslulého astrologa 
Nostradama.

•  Svého astrologa měl Leonid Brežněv, na ji
ném místě zmiňovaný Adolf Hitler, v době 
II. světové války i Winston Churchill.

•  Na Charlese de Gaulla měl údajně vý
znamný vliv astrolog Vaseet, na Mitteranda 
astroložka Tessierová.

•  Manželka Ronalda Reagana Nancy si 
nechávala dělat horoskopy, podle nichž 
se snažila dokonce dirigovat i pána Bílého 
domu. Na podnět astroložky Joan Quigley 
mu dokonce poradila, aby přestal označo
vat Sovětský svaz za imperium zla…

Psychotronici, jak se u nás vznešeně nazývali 
jasnovidci, nabídli své služby ministerstvu 
vnitra. Například dostali od rozvědky za úkol 
hledat některé naše zmizelé zpravodajské 
důstojníky a agenty. Neúspěch prý však 
nebyl brzdou…
•  Možná si ještě někdo vzpomene i na polis

topadového federálního ministra vnitra Ri
charda Sachera. Při hledání pachatelů, kteří 
odpálili bombu v červnu 1990 na pražském 
Staroměstském náměstí a pak na Hostivař
ské přehradě prý poté, co běžné policejní 
prostředky při pátrání po teroristech selhaly, 
spoléhal na jasnovidce. Marně. 

•  Vloni v únoru se radikálně zpřísnila bez
pečnostní opatření na pražském ruzyň
ském letišti, u terminálů se pohybovaly 
dvojice policistů se samopaly, v neprůs
třelných vestách. Důvod? Telefonické 
varování senzibilky před možným útokem 
na některá letadla...

•  Kartářka Dagmar Kludská předpověděla 
před několika týdny Vendule Svobodové, 
že se vdá a bude mít další dítě. (Vdově 
po skladateli Karlu Svobodovi kdysi prý 
karty předpověděly i narození první dcery 
Klárky a také syna Jakuba.)

•  Deana JakubiskováHorváthová v rozho
voru pro Mladou frontu Dnes přiznala, že 
vlivem různých peripetií kolem natáčení 
a výroby filmu Bathory ji největší krize 
zavedla až k „čarodějnici“ (přičemž ve filmu 
hraje čarodějnici přímo ona): „řekla mi, že 
film dokončíme a že bude mít úspěch.“

VěŠTěNí V NAŠí PRAxI

V KREMLU  
I V BíLéM DOMě

HITLER VěřIL,  
STALIN NASLOUCHAL

JAK MěLO DOPADNOUT 
EURO 2008?

jen těžko lze odolat 
nabídce „přihlaste 
se do kurzu práce 
s kyvadlem a můžete 
mít již za 40 dní zisk 
100 000 kč.“ 

Vykonávání tohoto 
„řemesla“ není 
kupodivu podmíněno 
žádnými prokázanými 
dovednostmi či snad 
vzděláním nebo praxí…

podnikání
podnikání

Rakouská věštkyně 
Rosalinde Hallerová 
„věděla“ už pár dnů 
před začátkem červ
nového fotbalového 
mistrovství Evropy jak 
to dopadne…
Věštba RH: Češi ze skupiny nepostoupí, postoupí 
Turci a Portugalci. Pravda: Žel, měla pravdu.
Věštba: ve skupině B si postup zajistí Němci 
s Chorvaty. Pravda: Ano.
Věštba: Ve skupině C se budou radovat Francouzi 
před Italy. Pravda: Nikoli, jásali Nizozemci a Itálie.
Věštba: skupinu vyhrají Španělé před Rusy. Prav
da: 100% zásah.
Pak už síla jasnovidectví paní Rosalindy sláb
la a finále jí nevyšlo vůbec… Předpovídala, že 
na 90% uspějí Francouzi, kteří porazí Portugalce… 
Pravda? Titul získalo Španělsko, které porazilo 
Německo 1:0.
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Také manažeři mají své oblíbené mýty (mantry, 
zlatá pravidla, paradigmata atd). Důsledkem 
některých mýtů v oblasti pracovní motivace 
je například vysoká fluktuace nebo nízká míra 
angažovanosti pracovníků. Jevy, které jsou v čes
kých podnicích, jak ukazují například průzkumy 
PricewaterhouseCoopers, běžné, ale nežá
doucí. Pokud dochází k rozporu mezi skutečně 
dosahovanými výsledky a těmi, které žádoucí 
jsou, je na místě odhalit mýty, které jsou za tím, 
a nahradit je něčím jiným.

mýtus 1: dobré pracovní podmínky, plat a fi-
remní výhody motivují pracovníky k lepším 
výkonům
Mýtus, který pramení z chybného předpokladu, 
že odstranění znechucení a frustrací vede k moti
vaci. Znechucení a motivace však není jedna věc 
s různou kvalitou, ale dvě různé věci. Pracovníci 
mohou být zároveň jak znechuceni (například 
špatným systémem organizace práce), tak výraz
ně motivování ke konání své práce. Musíte dělat 
obojí: odstraňovat příčiny znechucení a zároveň 

se starat o to, aby pracovníci byli motivováni. 
Většina podniků však drtivou část své činnosti vě
nuje odstraňování znechucení. A na motivaci jim 
pak již nezbývá čas nebo energie, nebo duševní 
kapacita.
Absence dobrých pracovních podmínek, dobré
ho platu a firemních výhod vede ke znechucení. 
Jejich existence však trvale nemotivuje.

mýtus 2: nenutíme lidi pracovat, přidávají se 
k nám dobrovolně 
To je poloviční pravda. Přidávají se dobrovol
ně, protože musí (= jsou nuceni) z něčeho žít. 
Ve firmách, kde lidé nemají příležitost dělat to, 
v čem jsou nejlepší a v tom, co je motivuje, ji 
pak pociťují jako donucení. Zda je k tomu nutí 
realita tržní společnosti, odměňovací systém 
nebo manažer s bičem, je vedlejší. Vnitřně se 
jedná o nutnost.

mýtus 3: znalosti, dovednosti a zkušenosti 
jsou rozhodující pro vynikající výkon
Také NASA tomu v šedesátých letech minu
lého století věřila. Proto vybírala kosmonauty 
do programu Apollo jen podle znalostí, praktic
kých dovedností a zkušeností. Důsledky? Někdy 
katastrofa, někdy průměr, někdy vynikající. 
Činnost lidí, kteří jsou motivováni a těch, kteří 
jsou nuceni nebo znechuceni, může být navenek 
shodná. Rozdíl je zejména ve vnitřním prožívání 

dané činnosti. Toto vnitřní prožívání se projevuje 
navenek, třeba i v detailech, a způsobuje rozdílné 
materiální výsledky. 

mýtus 4: jsou pozice důležité a nedůležité
Pokud ve své firmě máte nedůležité pracovní 
pozice, zrušte je! Když někdo svoji práci pova
žuje za nedůležitou, má přirozenou tendenci ji 
odbývat. 

mýtus 5: pracovníci jsou od toho, aby 
pomáhali manažerům dosáhnout firem-
ních cílů
Možná, že tací zaměstnanci, kterým leží na srd
ci váš manažerský úspěch více než úspěch 
jejich vlastní, opravdu existují. Pravděpodob
nější je však opak. Pokud spíše sázíte na prav
děpodobnost než na nepravděpodobnost, pak 
vybírejte lidi, kteří mají předpoklady být v dané 
práci excelentní a pomáhejte jim toho dosáh
nout. Ve vzájemném souladu, nikoliv mana
žerským diktátem zadání cíle, rozšiřujte kritéria 
toho, co znamená být nejlepší.

mýtus 6: manažer má vyšší plat než jeho 
podřízení
Jde to i jinak: začínající nebo podprůměrný 
manažer může mít nižší plat než jeho vynikající 
podřízený. Zvažte, co chcete svým odmě
ňovacím systémem dosáhnout. Aby se lidé 
snažili o excelentní osobní výkon, nebo aby 
se rvali o manažerskou židli bez ohledu na to, 
zda jsou schopni dělat manažerskou práci 
výborně?

mýtus 7: manažer hledá chyby a zajišťuje 
nápravná opatření
Manažer by měl denně najít a ocenit výborný 
pracovní výkon. Pokud jej nenalezne, nemusí to 
nutně být tím, že výkon vynikající nebyl.

Martin Hájek

www.vedeme.cz

pokud dochází 
k rozporu 
mezi skutečně 
dosahovanými výsledky 
a těmi, které jsou 
žádoucí, je na místě 
odhalit mýty

mýty jsou pradáVné 
příběhy, které líčí 
lidskou zkušenost, 
a to bez ohledu, zda 
tato zkušenost má 
racionální základ. mýty, 
kterým Věříme, dáVají 
našemu choVání směr. 
toto choVání VyVoláVá 
V okolí odezVu a přináší 
Výsledky, které jsou Však 
někdy jiné než ty, které 
doopraVdy chceme.

motivační 
mýty

PRAKTICKé TIPY

•  Vybírejte lidi, kteří mají emoční předpoklady 
k dané činnosti. Znalosti, dovednosti, 
zkušenosti jsou také důležité, ale 
pro vynikající výkon nestačí. Emoční 
předpoklady vynikající výkon negarantují, 
bez nich se to však nepodaří.

•  Vytvářejte lidem prostředí, ve kterém každý 
z nich může excelovat a odstraňujte příčiny 
jejich znechucení.

•  Umožňujte každému každý den dělat 
to, v čem je nejlepší, v čem se vyžívá 
a realizuje. Často tím lidem pomůžete najít 
to, v čem nejlepší jsou.

od prVního zářijoVého 
týdne se budeme opět 
praVidelně  každý čtVr-
tek Ve 22.30 setkáVat 
na obrazoVkách české 
teleVize  s jedinečným 
seriálem postřehů, ko-
mentářů a rad (nejen) 
pro žiVnostníky a podni-
katele. po prázdninoVé 
přestáVce Ve Vysílání 
čeká diVáky řada no-
Vých zajímaVých témat.

pokr

první český franchising
Simona Hanáková je už teď zvědavá na divácký 
ohlas příběhu, který v těchto dnech dotočila: „Je 
o nesmírně šikovném pánovi z vesničky nedaleko 
Prahy, který se svými nadšenými pomocníky 
vyrábí na zakázku auta. Ano – auta na zakázku! 
Kabriolety...“ Reportáž bude odvysílaná v někte
rém z podzimních POKRů.
Které příběhy ji, jakožto redaktorku a scenárist
ku, připravující reportáže pro POKR už od jeho 
začátku, zaujaly nejvíce z těch letos už odvysí
laných? „O průkopnících českého franchisingu. 
O tom, jak se dva kamarádi – inženýři Aleš Juřina 
a Jiří Šimsa – rozhodli jen tak, pro vlastní potěšení 
začít v roce 1993 nabízet čaj. Nejdříve na provi
zorním stolku a dvou židlích v nevábném sklepě 
na pražském Václaváku, posléze na čtyřech 
bednách od čaje přikrytých sklem. Postupně 
na přání hostů přidali prodej čajových konviček, 
sítek, hrníčků, atd. A dneska mají dvaadvacet 
provozoven nejen u nás, ale i na Slovensku, 
v Maďarsku, Polsku i USA! Bez jakékoli reklamní 
kampaně! Dobrá čajovna některé hosty zaujala 
prostě až do té míry, že ji chtěli provozovat 
ve svém městě či zemi.“ Simonu Hanákovou pře
kvapil i systém přípravy budoucích zaměstnanců 
Dobrých čajoven: „Zájemci absolvují intenzivní 
kurz, po jehož ukončení jsou z nich tovaryši 
s tovaryšským listem, čili certifikátem, který jim 
umožňuje pracovat v kterékoli provozovně doma 
i v zahraničí.“ Přitom k reportáži o prvním českém 
franchisingu, v jehož čajovnách se prodá ročně 
8 tun čaje, což je 1,6 mil. šálků, přivedla Simonu 

Hanákovou spíše náhoda: „Franchisingový budil 
ve mně i kolezích nejdříve trochu rozpaky a obavy 
– jestli nebude zneužitelný, zda to není tak trochu 
,letadlo‘. Ukázalo se, že nikoli a já jsem stále nad
šena, že jsem mohla divákům POKRu představit 
tak úspěšné české podnikatele.“

největší knedlíkárna v evropě
Ke kmenovým redaktorkám populárního pořadu 
patří také scenáristka Šárka Hrdličková. Který 
z příběhů podnikatelů, jež natočila během první 
půlky roku, zaujal nejvíce ji? „O velké vůli a touze 
nevzdat to především vypovídá osud pana 
Svobody, který začal podnikat až ve svých 
jednapadesáti letech. Dnes je mu přes sedm

desát a stále aktivně řídí svou výrobnu knedlíků, 
která je největší v Evropě! Milan Svoboda kdysi 
opravoval traktory v JZD, pak byl až do svých 
jednapadesáti let starostou. V listopadu ´89 pře
stal dělat starostu a nevěděl, co dál. Uměl dělat 
víno a tak začal s perlivým. Poté, co mu jeden 
vinař prodal špatné víno, zkrachoval a musel 
vracet půl milionu korun. Měl pronajatý bufet, 
nevěděl co s tím. Až do okamžiku, kdy manželka 
udělala k obědu více knedlíků nežli mohli spotře
bovat a poslala ho, zda by se mu je nepodařilo 
prodat v místní restauraci. Tam mu mohli ruce 
utrhnout a tak se rozhodl místo bufetu udělat 
výrobnu domácích knedlíků. A časem se z něho 
stal největší výrobce knedlíků v České republi
ce. Velké problémy ho však čekaly po vstupu 
do Evropské unie. Bylo nutné předělat továrnu 
podle evropských hygienických norem, jenže 
nikde ve světě žádná knedlíkárna není. Jel tedy 
do Vídně, kde si pozorně prohlídl v hamburgár
nu, v Berlíně zase preclíkárnu. Tam viděl to, jinde 
zase ono. Bystrá česká hlava a zlaté české ruce 
se nechaly inspirovat a vybraly to nejlepší. Potom 
svůj provoz modernizoval, zadlužil se, ale odrazil 
od dna a prosperuje…“

ice

pokr pro 
podnikatele

na adrese www.pokrserVis.cz diVáci naleznou odpoVědi na sVé 
otázky, týkající se podnikání protože pokr přináší zajímaVé podněty 
a informace pro současné a možná i budoucí podnikatele, praVidelně 
aVizujeme V komoře.cz nejzajímaVější připraVoVané náměty. Více na: 
http:/www:ceskateleVize.cz/program/podnikatelskyserVis

bylo nutné předělat 
továrnu podle evrop-
ských hygienických 
norem, jenže nikde ve 
světě žádná knedlíkár-
na není

Štáb POKRu při natáčení jedné ze zajímavých  

reportáží, která bude odvysílaná na podzim
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Vodní cesty 
na suchu?

lodní dopraVa
lodní dopraVa

strategická záležitost
Oproti většině evropských zemí jsme 
ve svých zdrojích vody zcela závislí na sněho
vých a dešťových srážkách. Nepřitéká k nám 
žádná vodohospodářsky významná řeka. 
Nemáme ledovce se zásobou sladké vody 
ani velká přirozená jezera. I z tohoto důvodu 
je historicky dlouhodobě sledovaný zájem 
propojení povodí Labe, Odry a Dunaje stra
tegickou záležitostí státu, stejně jako umělé 
zadržování vody, zejména v přehradách 
v době povodní a její využívání v době sucha. 
V této souvislosti další z našich odborníků, 
Ing. Jindřich Zídek připomíná:
„V současné době je středem pozornosti 
ochrana území před povodněmi a blížící se 
nedostatek vody vlivem globálního oteplování. 
Vodní koridor DunajOdraLabe právě tyto 
vodohospodářské otázky řeší nejúčinněji, nej

ekonomičtěji a nejekologičtěji. Nesmíme zapo
mínat, že jediným významným zdrojem vody, 
vhodným pro přečerpávání vody do vodo
hospodářsky deficitních oblastí střední a jižní 
Moravy, je Dunaj. Ale budemeli váhat 10 či 20 
let, tak se bude voda i z tohoto veletoku přidě
lovat jako rozhlasové frekvence nebo televizní 
kanály. Nebo se bude obchodovat s kvótami 
vody jako se znečišťováním ovzduší…“

podpora v eu
Česká republika podepsala v roce 1997 
v Helsinkách Evropskou dohodu o hlavních 
vnitrozemních cestách mezinárodního výz
namu. V úvodním prohlášení této smlouvy 
se uvádí: „Smluvní strany, majíce na paměti 
nutnost rozvoje vnitrozemských vodních cest 
v Evropě, berouce na zřetel budoucí zvý
šenou přepravu zboží vlivem růstu meziná
rodního obchodu, podtrhujíce důležitou roli 
vodní dopravy, která ve srovnání s ostatními 
druhy dopravy má ekonomické a ekologické 
přednosti, je schopna snížit společenské 
náklady a negativní vlivy na životní prostředí, 
jsouce přesvědčeny o nutnosti vytvořit práv
ní rámec rozvoje a výstavby sítě vnitrozem
ských vodních cest, se dohodly na určení 
sítě vodních cest.“
Součástí příloh této smlouvy je budoucí 
propojení Labe s Dunajem a Odrou. Dalším 
mezinárodním dokumentem, který s tímto 
propojením počítá, je Základní plán rozvoje 
vodních cest EU z roku 1993, jehož zásady, 
a tedy i požadavek na realizaci propojení 
DOL, se promítly i do Přístupové smlouvy 
ČR do EU. Z toho vyplývá i možnost využití 
fondů EU k realizaci tohoto záměru. Ale 
musíme se rozhodnout do roku 2013. Tzv. 
Fond soudržnosti EU určený na rozsáhlé 
dopravní stavby evropského významu by 
mohl být hlavní investiční příležitostí ČR. 
Dotace může být až 85 % z plánované 
investice 8 miliard euro. Přitom po obdržení 
dotace by náklady na výstavbu vodního 
koridoru DOL nepřesáhly 1,5 miliardy Kč/
ročně po dobu 27 let.
Ve hře je takřka miliarda euro, naše smluvní 
závazky k EU i fakt, že Česká republika je 
jediným státem unie, který není přímo nebo 
nepřímo spojen kvalitní vodní cestou s mořem. 
Tato skutečnost by mohla v blízké budouc
nosti vést k ekonomické izolaci ČR.

•  Vodní koridor DunajOdraLabe není jen 
jednorázovou investicí, nýbrž cílovým 
programem, jehož realizace může probíhat 
po etapách.

•  Z hlediska komplexní efektivnosti ve sféře 
dopravy, vodního hospodářství a povodňo
vé ochrany lze hlavní přínos očekávat již při 
realizaci nenáročných etap 1 ( Dunaj – jižní 
Morava) a 2 (pokračování po Přerov).

•  Oblasti, kterými prochází trasa vodního ko
ridoru, trpí nedostatkem vodních zdrojů. To 
platí zejména o jižní a střední Moravě. Oče
kávané klimatické změny v důsledku sklení
kového efektu povedou k dalšímu zhoršení 
vodohospodářské bilance. Vodní koridor 
DunajOdraLabe, který umožní podstatné 
zvýšení dosud nízkých průtoků v řekách 
a tím zlepšením kvality vody v nich, nabízí 
pojistku proti hrozícímu kolapsu.

•  Trasa vodního koridoru se téměř bez výjim
ky vyhýbá ekologicky citlivým místům kra
jiny (lužní lesy, mokřady, meandrující toky 
ve zcela přirozeném stavu ) – dotýká se jich 
pouze na necelých 2 % své délky. Zvláště 
ceněných lokalit se nedotkne vůbec!

•  V zemědělsky využívané krajině, která se 
v průběhu trasy vyskytuje nejčastěji, má být 
výstavba spojena s obnovou mokřadních 
a lesních ploch, které byly dosud civilizač
ními vlivy potlačeny – přínos vodního kori
doru DOL k ekologické hodnotě krajiny 
tak bude výrazně pozitivní.

•  Nedílnou součástí trasy jsou manipulační 
stezky vodohospodářů podél břehů, vede
né tak, aby poskytly atraktivní cyklotrasy.

•  Vodní koridor otevře nové možnosti rozvoje 
vodních sportů včetně jachtingu a dálko
vých turistických plaveb po evropské síti 
vodních cest.

Hrůzná je představa třetí světové války k vůli 
vodním zdrojům. Jako by nebylo jiných řeše
ní... „Přišel čas k využití racionálních a kom
plexních řešení,“ bije na poplach autorská 
dvojice Ing. Jaroslav Kubec, CSc. a Ing. Josef 
Podzimek, kterým před krátkým časem vyšla 
kniha Křižovatka tří moří s podtitulem Vodní 
koridor DunajOdraLabe. „Úkol zní: Zapřáh
nout slunce, vítr i řeky. A především rozumně 
hospodařit s vodou. Čím více budou vodní 
zdroje naší země klesat, tím více úsilí budeme 
muset věnovat jejich ochraně a dbát na to, aby 
ani kapka neodtekla z našeho území zbytečně. 
A využít ji současně také k dopravě!“
Již český král a císař Karel IV. podporoval 
význam plavby. Kupříkladu v roce 1348 nechal 
na Vltavě a Labi provádět regulační práce 
a zřídil propustě. Uvažoval dokonce také 
o plavebním propojení Dunaje s Vltavou, tedy 

o záměru, který se současnému koridoru – byť 
jen vzdáleně – podobá.

staronový projekt
Ještě za monarchie, 11. června 1901, bylo 
rozhodnuto o výstavbě dunajskooderského 
průplavu a spojení s Labem u Pardubic. Doba 
výstavby byla zákonem stanovena na léta 
1904 – 1924. Práce byly započaty, přišly však 
dvě světové války, dějinné a historické zvraty. 
Přestože je „vodní koridor DunajOdraLabe, 
projekt evropského významu, snadno prove
ditelný, nejvýše nutný a důležitý po stránce 
vodohospodářské, dopravní, obchodní i eko
nomické,“ nebyl coby komplexní dílo dodnes 
realizován. „A při tom je vodní cesta nejekolo
gičtější a nejlacinější způsob dopravy,“ dodává 
inženýr Kubec. „Svědčí o tom kupříkladu 
mimořádně rychle rostoucí objem přeprav 

kontejnerů na evropských vodních cestách, 
zejména na Rýnu či Seině, na belgických 
a nizozemských vodních cestách a v poslední 
době i na Dunaji.“

koridor proti záplavám
Souprava šífů nahradí až 300 nákladních auto
mobilů. Převedeno na peníze: stojíli doprava 
náklaďákem z Prahy do Hamburku za tunu 
2000 korun, v případě lodní dopravy je to 
pouhých 600 Kč. 
„Neméně důležitý je pak význam koridoru 
coby pojistky proti záplavám. Jeho protipo
vodňovou funkci nelze zpochybnit!,“ připomíná 
Josef Podzimek. “Pokud by již tenkrát fungo
val, tak jsme si naprosto jisti, že k zaplavení 
řady českých a moravských měst a obcí 
za katastrofální povodně v červenci 1997 by 
vůbec nedošlo!“

karel iV. nechal v roce 
1348 na Vltavě a labi 
provádět regulační 
práce a zřídil propustě

KAPKY ZAJíMAVOSTí

jednadVacáté století je Ve znamení nejenom dosud neVídaného 
Vědeckého, technického a ekonomického rozVoje, ale 
i problematiky, se kterou se naše ciVilizace dosud nepotýkala. 
katastrofální znečišťoVání žiVotního prostředí, VyraboVaná 
ložiska přírodního bohatstVí, V neposlední řadě i globální 
oteploVání. a hrozba celosVětoVého nedostatku Vody. 
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lodní dopraVa

šance pro desítky firem?
Podle projektu by délka celého vodního díla 
na řece Moravě, Dyji a na Labi spolu s umělými 
kanály měla dosáhnout (v závislosti na volbě va
rianty) 507 km, z toho na území ČR asi 377 km. 
V jeho rámci by mělo vzniknout 37 plavebních 
komor (v ČR 31), vybudovat by se mělo asi 120 

silničních mostů (včetně lávek a „zelených mostů“ 
pro zajištění migrace fauny) a 146 železničních 
mostů. Několik existujících mostů by bylo třeba 
zvednout. Na trase se vyskytují i průplavní mosty 
a dokonce i průplavní tunely zhruba stejné šířky 
jako současně budované třípruhové dálniční 
tunely – zkušenosti z nich by se tedy daly využít. 
Centrem celého průplavu by se stal Přerov, u ně
hož by se trasy průplavu křížily – jedna by šla přes 
Olomouc do Pardubic, kde by se napojila na již 
splavný tok Labe a druhá Bečvou přes Ostravu, 
kde by se napojila na koryto Odry. Podle odhadů 
by bylo vytvořeno 39 000 pracovních míst 
po dobu 27 let nebo 79 200 pracovních míst 
při zkrácené výstavbě 14 let. A další pracovní 
místa pro provoz DOL a při výstavbě a provozu 
nových obchodních a průmyslových oblastí. 

kanál vysoce ohleduplný k přírodě
Výstavba tohoto gigantického díla by údajně 
neohrozila ekosystémy, krajinný ráz ani životní 
prostředí. Kanál je projektován mimořádně citlivě 
a šetrně, s detailními přístupy ke specifikům 
jednotlivých regionů. 
„Odborníci konstatují, že ekologická újma 
vzniklá stavebními pracemi a úpravami bude plně 
kompenzována již v pátém roce po realizaci a že 
hodnoty nově vzniklých biotopů se během pěta

dvaceti let zvýší o 40 % proti hodnotě stávajících 
stavbou dotčených biotopů!,“ říká Ing. Miroslav 
Šefara, ředitel ředitelství vodních cest ČR.
V neposlední řadě „Pro“ je pak i fakt, že koridor 
DOL není jen chybějícím článkem již fungu
jící soustavy evropských vodních cest. Je to 
multifunkční vodohospodářské dílo zásadního 
významu pro ČR i pro Evropu. Spojuje v sobě 
výhody dopravní, energetické, vodohospodářské, 
ekonomické i krajinotvorné. Zapomínat ani nelze 
na jeho přínos k vhodnému využití volného času 
a turistice. Vodní koridor DunajOdraLabe využí
vá zásadní přednosti území ČR, kterou je nejnižší 
bod evropského rozvodí mezi Dunajem a Odrou, 
zvaným Moravská brána. Tento univerzální 

projekt evropského významu znamená i spojení 
českých zemí moderní levnou vodní dopravou 
se třemi moři. Bez nadsázky lze říci, že může být 
stejným „rodinným stříbrem“, jako je pro Panamu 
Suezský průplav. Ten, jak je jistě známo, se bude 
díky ekonomickým zájmům v blízké budoucnosti 
rozšiřovat. Zatímco výkony vodní dopravy v síti 
vodních cest EU rostou a působí jako brzda proti 
nadměrné frekvenci kamionů a růstu emisí, česká 
vodní doprava, odkázaná na problematicky 
splavné Labe pod Střekovem, klesá. A nejci
telněji na zbývající vnitrostátní labskovltavské 
kanalizované trati, jejíž splavnost je poměrně 
dokonalá. Její důslednější využívání by mohlo být 
významným faktorem působícím proti kamionové 
záplavě. Její nedokonalé spojení se sítí skuteč
ně dokonalých a moderních vodních cest EU ji 
však hendikepuje. V České republice se v roce 
1994 přepravilo 3,8 mil. tun vodní dopravou. 
Při průměrné vzdálenosti přibližně 200 km činila 
produkce emisí 25 460 tun. Při absenci vodní do
pravy by zboží převezly kamiony s produkcí emisí 
124 260 tun. V roce 1994 vodní doprava ušetřila 
ČR cca 100 000 tun emisí. V současnosti ale vý
kony vodní dopravy klesly na minimum dosahující 
25 % roku 1994 a tím narostly emise z převážně 
silniční dopravy o více než 118 000 tun.

Ivan Černý

Potkat na Labi českou nákladní loď, je 
stále vzácnější! Rejdařské firmy postupně 
přesunují své aktivity a objem jejich 
přepravy po českém území se dostal 
na nejnižší úroveň v historii. Rejdaři 
přesouvají svoje lodě na jiné evropské 
toky a od roku 2004 se objem těchto 
přeprav zvýšil sedminásobně. Ubývá 
také lodí plujících pod českou vlajkou. 
Zatímco v roce 2006 jich ještě bylo 120, 
letos je jich 107. Prodej lodí je jednou 
z možností, jak mohou rejdaři snížit ztráty 
z toho, že jejich lodě dlouhé měsíce 
nemohou plout. Ministerstvo dopravy 
zvažuje vyplácení finančních kompenzací 
za špatné plavební podmínky. Za léta 
2004 až 2007 by náhrady měly činit 
211 milionů korun. V dalších letech 
by náhrady na částečné krytí ztrát 
provozovatelů mezinárodní nákladní 
vodní dopravy v důsledku plavební 
nedostatečnosti na dolním Labi měly 
dosáhnout 53 mil. Kč/rok.   

stojí-li doprava 
náklaďákem z prahy 
do hamburku 2000 
korun za tunu, 
v případě lodní dopravy 
je to 600 kč

MíříME „KE DNU“?

české oděvnictví  
se slušivou záplatou
šaty dělají čloVěka. a kdo dělá šaty? můžeme být pyšní: oděVní 
Výroba patří k českému rodinnému stříbru! dlouhá tradice, 
Výjimečná kValita a široká rozmanitost oborů jsou jejími 
hlaVními deVizami. globální ekonomika Však s sebou přináší 
změny, které zásadně mění podmínky V oděVním průmyslu celého 
starého kontinentu. 

První oděvnická pletařská škola na světě 
byla založena v Krásné Lípě na Šluknovsku 
už v roce 1785 a tamější „jégrovky“ později 
dobyly svět. Nejinak tomu bylo i u dalších 
výrobků a na počátku 90. let dvacátého 
století české oděvní podniky zaměstnávaly 
kolem dvaceti procent obyvatel. Ale šaty 
dnes „dělá“ již jen osmnáct tisíc Čechů – 
a stále ubývají. „Oproti loňskému roku je 
zde pokles o 7,6 %,“ tvrdí ředitel Asociace 
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 
Jiří Kohoutek. Tržby domácích oděvních 
podniků klesly v loňském roce o devět 

procent a první čtvrtletí roku 2008 přines
lo propad 21%. Přesto více než polovina 
největších českých producentů oděvů letos 
hlásí nárůst tržeb. 

směr Východ!
„Prudké změny v našem oboru začaly 
po roce 1990,“ říká JUDr. Rostislav Dvořák, 
předseda představenstva společnosti Vývoj 
Třešť, založené v roce 1931. „Oděvní výroba 
patří k oborům s nejvyššími mzdovými nákla
dy, které u složitější konfekce tvoří čtyřicet 
až padesát procent z konečné ceny produk

tu. A tak ji logicky zasáhly změny ve světové 
ekonomice jako první.“ 
V rámci globalizace proto začaly ekonomic
ky silnější státy přesouvat oděvní výrobu 
do levnějších zemí. „Na počátku devade
sátých let k nám stěhovali produkci nejvíce 
němečtí a rakouští výrobci,“ pokračuje Rosti
slav Dvořák. „Ale protože v České republice 
šly osobní náklady postupně také nahoru, 
už v roce 1998 začal odliv západních firem 
od nás ještě dál na východ. V současné 
době končí v Číně, Indii a Indonésii. Pro 
představu: adekvátní výrobek z Číny včetně 

perspektiVa
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dopravy stojí 30 až 35 % ceny evropského 
výrobku.“
Podle šéfa Vývoje Třešť si Evropa nedosta
tečně chrání trhy. „V roce 2005 vstoupila 
v platnost dohoda mezi Čínou, EU a USA 
o uvolnění trhu. Tím se začaly odstraňo
vat všechny bariéry. V první řadě to byly 
exportní kvóty, dále celní poplatky. Minima
lizovaly se tak, že nehrají podstatnou roli.“ 
Toto opatření přineslo pro evropské výrobce 
často až existenční komplikace. „Český 
oděvní průmysl v původní podobě v pod
statě zaniká, a to dvěma způsoby. První je 
absolutní, kdy došlo k zavření provozu. Jako 
příklad může posloužit brněnský Kras, který 
zaměstnával tři tisíce lidí. Druhý způsob je 
částečný, kdy podniky ruší výrobní etapu 
v Čechách a přesouvají ji na východ,“ říká 
Rostislav Dvořák.

Bez eura do červených čísel
Kromě levného asijského importu tuzemské 
výrobce ohrožují další vlivy. „Především je to 
dramatické zpevňování kurzu domácí měny, 
což vyřazuje ze hry konfekční výrobu pro 
export,“ říká Milivoj Žák, obchodní náměs
tek generálního ředitele OP Profashion, a. s. 
„Stálé posilování koruny je v naší branži 
smrtící a exportní zakázky se pro naši firmu 
stávají v podstatě nerentabilní.“ Prostějov
ská společnost přitom exportovala přes tři 
čtvrtiny svojí produkce, v případě Vývoje 
Třešť je to dokonce 95 % výroby pánských 
obleků. „Proto se chceme více orientovat 
na tuzemský trh. Posledních osmnáct let 
jsme jej pouze udržovali a soustředili se 
na vývoz. Problém silné měny významně 
ovlivňuje naši strategii. Velká Británie je 
náš druhý největší odběratel, libra však 
klesla vůči koruně za poslední rok o třetinu. 
Takový pokles znamená pro firmy, které mají 
uzavřené dlouhodobé kontrakty a kalkulují 
se ziskem 0 – 15 %, osmnáctiprocentní 

posun do červených čísel! Proto musíme 
přijmout euro co nejrychleji,“ varuje Rosti
slav Dvořák. 
Milivoj Žák z OP Profashion se domnívá, že 
náš oděvní průmysl ohrožuje prohlubující 
se nedostatek kvalifikovaných pracovních 
sil, jako jsou krejčí a šičky: „Ještě palčivější 
je problém rostoucích nákladů na energie 
a mzdy.“ Konkrétněji hovoří studie publiko
vaná Asociací textilního, oděvního a ko
žedělného průmyslu: osmnáctiprocentní 
nárůst cen energií v letošním roce pro české 
oděvní firmy znamená souhrnnou ztrátu 450 
milionů korun.

Hledání receptu na úspěch
Manažeři českých textilních podniků v pos
ledních letech intenzivně hledají způsob, 

jak být úspěšnými i v nových, drsných 
podmínkách. Kdo v nich přežije? „Zůsta
nou jenom výrobci, kteří jsou schopní přijít 
na trh s produktem, který odpovídá módním 
trendům vnímaným spotřebiteli,“ domnívá 
se R. Dvořák. „Ovšem jen ti, kteří budou 
vyrábět s nižšími náklady, tedy i zčásti 
venku. Udrží se výrobci exkluzivních pro
duktů, především takových, které nebude 
možné realizovat na Dálném Východě. 
A v množstvích, která se nevyplatí dovážet.“ 
V oděvnické terminologii se těmto výrobkům 
na míru říká měřenky. Hlavně díky nim jsme 

první oděvnická 
pletařská škola 
na světě byla založena 
v krásné Lípě a tamější 
„jégrovky“ dobyly svět

konkurenceschopní. Výrobci však nesmějí 
usnout na vavřínech! „Dříve platilo, že se 
dovoz z Číny vyplatí jen v řádu desetitisíců 
kusů. To dnes není pravda. Rentabilní jsou 
řády tisíců a dokonce stovek kusů. A jsem 
si jist, že časem bude možné v Asii výhodně 
realizovat ještě menší objednávky. Proto je 
zásadním receptem na úspěch specializova
ná výroba, vysoce flexibilní k potřebám trhu.“ 
Tuto flexibilitu firmám pomáhají zajišťovat 
maloobchodní značkové sítě. 

Nezůstat na lokální úrovni
Magdalena Drsová, manažerka marketingu 
pražské společnosti pietro filipi vyzrazuje, jak 
na to: „Na začátku naše společnost fungo
vala na bázi velkoobchodu a franchisingu, 
kdy jsme dodávali zboží do partnerských 
obchodů v Čechách a později na Slovensku. 
Zásadní zlom nastal v roce 2000. Tehdy 
padlo rozhodnutí odkoupit síť obchodů v ČR 
a přetvořit ji ve vlastní síť, nad kterou bude 
mít společnost plnou kontrolu. V České 
republice máme dnes devatenáct prodejen. 
Na Slovensku jsme začali později – dosud 
jsme otevřeli šest obchodů, vlastních i fren
čízových.“ Firma, kterou založil před patnácti 
lety Petr Hendrych s manželkou, cítí velký 
potenciál na zahraničních trzích. „Cesta, jak 
být úspěšný, je nezůstat na lokální úrovni, ale 
budovat značku v evropském měřítku. Firma 
působí v Polsku, Rusku, v Pobaltí, Bulharsku 
a Rumunsku,“ vypočítává manažerka. Jak 
se daří expandovat do Ruska, které si chrání 
oděvní trh padesátiprocentním clem? „Fun
gujeme na bázi frenčízingu, a tak je dovozní 
břemeno zčásti na straně partnera. Ale velké 
problémy nám způsobuje dovoz propa
gačních materiálů, kdy musíme dokladovat 
množství certifikátů. Nástěnné obrazy i vý
lohy v obchodech měníme každou sezónu, 
proto se je snažíme vyrábět na místě. Rusko 
je vzhledem k sílící movité skupině obyvatel 

velmi perspektivní trh. I tím, že tam teprve 
vznikají obchodní centra, kdy se maloob
chod stěhuje na okraje velkých měst. Tento 
proces je velmi rychlý a je vhodná doba 
hledat dobrá místa právě v nových shopping 

centrech. Fakt, že jsme česká firma, se navíc 
v Rusku setkává s pozitivní odezvou. Česká 
republika a Praha tam mají velmi dobrý 
zvuk.“

inspirace vW
Cestou vlastní značkové maloobchodní sítě 
se vydala další porevoluční značka Blažek. 
Příběh firmy vypráví zakladatel Ladislav 
Blažek. „Představte si rok 1991, kdy šatníky 
českých mužů byly v tristním stavu a bylo 
jasné, že bude potřeba je vyměnit. To byl 
prostor pro podnikatelský záměr. Jeho 
základem bylo velmi rozvinuté oděvnictví. 
Bylo na co navazovat, byli zde zkušení 
technologové.“ A toto všechno L. Blažek 

NEJVěTší ODěVNí PODNIKy V ČR
tržby (mil. kč) vývoj počet  

zaměstnanců

1. (1) Oděvní podnik, a.s. Prostějov 1800 14,3% 3000

2. (2) Tonak, a.s. Nový Jičín  478 8,6% 830

3. (3) PRO LEN s.r.o. Praha 444 38,3% 104

4. (5) pietro filipi s.r.o. 350 19,0% 186

5. (7) Kožešnická a.s. Hlinsko 323 44,2% 189

6. (4) Blažek Praha 320 6,7% 120

7. (11) H & D, a.s. Prostějov 314 92,6% 128

8. (6) Vývoj, oděvní družstvo Třešť 250 3,8% 250

9. (9) Altreva, s.r.o. Třebíč 220 11,1% 243

10. () Deva FM.,s.r.o., Frýdek Místek 198   79

11. (10) Anita Moravia, s.r.o., Herálec 165  15,8% 148

12. (8) Koutný, s.r.o. Prostějov 160 20,0% 80

13. () Bushman, Městečko 120  

14. (14) Otavan, a.s. Třeboň 110 19,6% 227

15. (15) Triola, a.s. Praha 100 11,6% 160

16. (12) Timo, s.r.o. Praha 96 5,0% 191

17. (13) Maja, a.s. Rychnov nad Kněžnou 76 20,8% 120

18. (16) ODEX, s.r.o. Vracov 50 0% 60

Údaje za rok 2007, původní pořadí a procentuální vývoj tržeb je vztažen k roku 2006; Zdroj: TextilŽurnál

„pro módní značku 
by byla katastrofa, 
pokud by neměla 
ve své kolekci na příští 
sezonu žádný model 
ve žluté barvě.“

Dva póly Číny
Česká firma Envy se jako s. r. o. etablovala 
v roce 1995. Anglický název znamená „závist“, 
a skutečně – světová konkurence může za
kladateli firmy závidět. Úspěšně odolává kon
kurenci levnějšího sportovního oblečení z Asie 

a sama vyváží do pětadvaceti států. Navíc 
– podobně jako většina českých sportovních 
oděvních firem – ve vyšší cenové relaci. Přitom 
její hitec výrobky na první pohled paradoxně 
pocházejí z továren v Číně. „Čínský výrobní trh 
je obrovský, s nekonečnými možnostmi. Jeden 

pól jsou továrny, kde pracují div ne děti, dělají 
série o stotisících kusů od jednoho mode
lu a pak jej nabízejí na trhu jako univerzální 
produkt. Na ten našijí logo prodejcům různých 
značek nebo hypermarketů celého světa,“ 
říká majitel firmy Marcel Konečný. „Na dru

hém pólu jsou továrny, jejichž technologické 
úrovně nedosahují nejlepší závody v Evropě. 
Ty si vybíráme a máme tam výstupní kontrolu. 
Vedle levnější pracovní síly jde tedy především 
o dostupnost technologií. Pronajímáme si linky 
na určitá období a střídáme se s nejlepšími 
značkami světa, outsourcujeme si nejdražší 
technologie výroby zatavení švů a laminace.“ 

proniknout do designových center…
Také ve sportovním oblečení hrají klíčovou 
roli design a módní trendy. Někdy se zdá, 
že dokonce větší, než u casual oděvů… 
„Původně jsme dováželi design z Francie, pak 
jsme zahájili spolupráci s německým studiem. 
Dnes navíc najímáme talentované designéry 
z Čech a Slovenska. S kolegy ze západu se 
mohou směle měřit. Ale špičková designová 

studia na Západě mají blíž k trendům. Ty se 
tvoří uměle.“ Podle Marcela Konečného jde 
o neoficiální pravidlo, kterému se však mu
sejí všichni podřídit. „Určitá skupina vlivných 
designérů se shodne, co bude trendem pro 
následující období a tím směrem se pak 
všichni vydají. Pokud by totiž každý z těchto 
významných designérů udával svůj směr, nikdy 
by nedošlo ke shodě, v čem se mají dělat 
relevantní objemy výroby. My máme štěstí, že 
jsme u toho, když se trend tvoří, prostřednic
tvím našich kontaktů a spolupráce se studiem 
v Německu.“
 Český zákazník je ve srovnání se západo
evropským více konzervativní. „Dá se říci, že 
jsme na módní periferii, ale já to neberu jako 
negativum. Přestože dělám v módním byz
nysu, uznávám konzervativní přístup v módě. 

to ovšem neznamená že nejdeme cestou 
špičkové světové módy – naopak právě pro 
export je to naše nejúspěšnější zboží. Trendo
vost je produkována přesyceností trhu, kde se 
člověk musí lišit za každou cenu. A je to také 
o ekonomice – v Itálii je člověk schopen koupit 
na každý rok novou bundu. A mít ji v trendové 
barvě. Kdežto u nás si ji člověk kupuje na tři 
roky, nechce jít tolik s trendem.“

Dosáhnout na úvěr…
Přesto i český zákazník dnes ochotněji sahá 
hlouběji do kapsy. „Průměrná cena prodaných 
výrobků u nás roste. Například bundy. Před 
pěti lety byla průměrná cena naší prodané 
bundy okolo 3900 korun a dnes je to šest 
tisíc,“ říká Marcel Konečný. Společnost Envy 
však musí čelit i méně příjemným skutečnos

technical fashion a safari styl  
– to je opravdu dobrý byznys!
Na kompLikovaNý evropský trH s oDěvy jsme DokázaLi prora-
zit NejeNom se spoLeČeNskými oBLeky a kostýmy. veLice DoB-
rou pozici si vyBojovaLy i spoLeČNosti vyráBějící sportovNí 
a tzv. safari oBLeČeNí. opět vysokou kvaLitou, a také DoBrým 
NápaDem a marketiNgem.
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TAJEMSTVí „CIZíCH“ ZNAČEK
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VýVOZ A DOVOZ ODěVNíCH  
VýROBKů (V MLD. KČ)

rok Dovoz vývoz

1999 13,38 21,55

2000 14,72 22,56

2001 16,33 22,28

2002 16,43 18,91

2003 16,17 18,18

2004 26,42 25,04

2005 29,47 28,56

2006 27,08 24,30

2007 29,11 27,07

Zdroj: ČSÚ

Mnohé české značky se schovávají za cizo
jazyčná jména. U Vývoje Třešť je to značka 
Chairman Style, pod kterou společnost 
prodává pánské obleky od r. 1995. „V té době 
jsem prosazoval český název,“ říká předseda 
představenstva R. Dvořák. „Ale naši obchod
níci mě přesvědčili jednoduchým pokusem. 
Jeden kus stejného výrobklu adjustovali 
jako český a druhý, totožný, označili anglicky 
a zdražili jej o 500 korun. Byl prodán dřív...“ 
Existuje řada značek, o kterých si Češi myslí, 
že jsou zahraniční. Např. jablonecký Wildcat, 
William & Delvin z Prostějova, Ponte Vecchio 
z Písku… A také pietro filipi. „Jméno vy
myslel zakladatel Petr Hendrych. Je tvořeno 
poitalštěnými jmény – jeho a synovým,“ říká 
M. Drsová. Pro české jméno se naopak hned 
v roce 1991 rozhodl Ladislav Blažek. „Vybrat 
rodové jméno považuji za jedno z nejdůleži
tějších rozhodnutí. Móda je o životním stylu 
a o příběhu, proto nevím, jak bych zákazníkovi 
vysvětlil, že mám cizí jméno. I když jsem se 
v době založení společnosti setkal s názory, 
že to nemůže fungovat...“

DOVOZ Z ČíNy (V MLD. KČ)
1999 2,13

2000 2,67

2001 3,38

2002 3,83

2003 3,42

2004 4,93

2005 6,53

2006 6,30

2007 8,40

2008 (I.IV.) 2,91

Zdroj: ČSÚ 

OBCHODNí BILANCE ČR:  
PáNSKé OBLEKy (V TIS. KČ)

1999 3 955 721

2000 3 953 195

2001 3 472 515

2002 2 511 732

2003 2 348 682

2004 1 972 723

2005 3 060 595

2006 2 998 326

2007 3 740 250

Zdroj: ČSÚ

spojil dohromady: „Problém tehdejší výroby 
spočíval v tom, že se všechno dělalo ve vel
kém, z nevhodných materiálů, zastaralých 
střihů. Změnili jsme přístup, začali jsme 
budovat vlastní značku a používat materiály 
ze zahraničí.“ Zakladatel firmy byl v té době 
studentem strojní fakulty ČVUT! „Když jsem 
končil studia, probíhala privatizace mla
doboleslavské škodovky. Setkal jsem se 
s organizací německého VW. To byla velká 
inspirace.“ Ladislav Blažek se zhlédl v modelu 

vertikální společnosti, fungující v síťové struktu
ře na bázi řady subdodavatelů, ne nepodobné 
systému fungujícímu v automobilkách. „V naší 
podnikatelské síti je asi sto partnerských firem 
a institucí. Českých je přibližně pět procent, 
například Výzkumný ústav textilní v Brně.“ 
Ovšem vybudovat tento koncept trvalo sedm
náct let. „Naše první kolekce obsahovala dva
cet modelů. Mohli jsme ji realizovat s pomocí 
obchodních úvěrů od dodavatelů materiálu. 
Později banky pochopily, že náš podnik je 
životaschopný a byly ochotné financovat vý
robu.“ V posledních letech obrat firmy vzrostl 
o třicet procent. „Proto jsme potřebovali finan
ce. Jelikož 95 % procent prodeje realizujeme 
v naší síti a máme pod kontrolou cashflow, 
nemáme s hledáním úvěrů potíže.“ Také firma 
Blažek zpočátku prodávala svoje kolekce 
u obchodníků. „Měli jsme značné problémy 
s pohledávkami, a to byl jeden z impulzů 
vybudovat vlastní síť. Každoročně otevíráme 

čtyři až pět obchodů. Značkové obchody nám 
umožňují lépe reflektovat potřeby trhu. Tím, že 
máme informace z první ruky, od zákazníka, 
víme, co vyžaduje.“

Česká cesta
Jaká jsou vlastně dnešní přání českého 
zákazníka? „Doba, kdy byla mezi českými 
podnikateli móda širokých sak a střihů 
od těla, „nejlépe“ ve fialové barvě, je naštěs
tí dávno pryč,“ usmívá se Magdaléna Dr
sová z firmy pietro filipi. „Dnes panuje trend 
zeštíhlování siluety, nosí se velmi úzká saka 
a kalhoty. Ale na tuto vlnu si čeští zákazníci 
teprve začínají zvykat. Situace pořád není 
úplně optimální. Český byznysmen nejdříve 
myslí na auto, hodinky a mobil, a oblečení 
u něho stále pokulhává. Neuvědomuje si, že 
jde o velmi výraznou součást jeho prezenta
ce. Ale časy se mění.“ To potvrzuje i Milivoj 
Žák z OP Profashion: „Vývoj k pozitivnímu 
vnímání oblečení a dobrému oblékání je 
patrný na první pohled. Ale španělsko, Itálii 
nebo Anglii, kde existuje vysoká úroveň 
oblékání, stále ještě doháníme.

Naproti tomu obecná úroveň oblékání napří
klad v Americe již není lepší než u nás.“ Přitom 
umět okamžitě reagovat na módní trendy, zna
mená obstát v tvrdé konkurenci módního byz
nysu. „Všechny trhy jsou globalizované, tomu 
napomáhají mezinárodní časopisy. Prezentují 
módní trendy stejně v Čechách, ve španělsku 
nebo Rusku,“ říká M. Drsová. „Kolekce se 
začínají navrhovat s velkým předstihem a je 
nutné mít správné informace o tom, co se 
bude nosit za rok.“ Módní knowhow návrháři 
čerpají na prestižních veletrzích oděvních 
materiálů. „Klíčový je pařížský Premiere Vision. 
Z nabídek jednotlivých textilních společností je 
zde patrné, jaký bude trend. Chybět na ve
letrhu by pro firmu znamenalo fatální chybu. 
Druhý zdroj, který využíváme, je specializovaný 
server wgsn.com,“ prozrazuje manažerka. 
„Slouží návrhářům po celém světě, aby měli 
okamžitě přehled o dění v módní branži. 
Téměř okamžitě zveřejňuje reporty z předních 
přehlídek světa. S blížícím se začátkem sezony 
se trendy zpřesňují, objevují se první ukázky, 
co se bude nosit. Konkrétně tuto sezonu je 
výraznou barvou v dámské módě žlutá. Pro 

módní značku by byla katastrofa, pokud by 
neměla ve své kolekci žádný model v této bar
vě.“ Jaká je poté životnost modelu? „Připravu
jeme čtyři kolekce do roka. Životnost modelu 
je jedna sezona, maximálně dvě, což je půl 

roku,“ vysvětluje Ladislav Blažek. „Hodnota 
zboží se v čase mění. Co se týká střihů, může 
se objevit úspěšný střih, který – podobně jako 
u automobilů facelift – se může objevit v další 
sezoně v jisté obměně, v jiném materiálu. 
Ovšem u pánských kolekcí se konzistentně 
navazuje na osvědčené tvary, vyladění střihu 
je dlouhodobá záležitost a výsledek se potom 
nezahazuje. Ale i tady panují trendy – uzpůso
bují se šířky a délky klop, počty knoflíků, šířka 
nohavic… Silueta obleku následuje trendy, ale 
každá část světa si je uzpůsobuje – například 
tolik populární v Itálii úzké kalhoty by čeští 
muži ani neoblékli, nebo těžká klasika z Anglie, 
ta by byla pro naše zákazníky příliš usedlá, 
a ani materiály používané v Anglii by se k nám 
nehodily. Myslím, že naše situace připomíná 
Itálii na začátku minulého století, kdy určovala 
trendy v pánské módě Anglie. V té době se 
začala tvořit svébytná móda v Itálii. Ostatní 
svět ji bral s rezervou, ale Italové si svoje místo 
na slunci vydobyli a dnes přicházejí trendy 
především odtamtud. U nás je to v něčem po
dobné, ohlížíme se do designových centrech, 
,jak to tam dělají‘, ale máme svoji cestu.“ 

Mikuláš Černý

tem. „Jsme speciální značka, jejíž hlavní pro
dukt je technické zimní oblečení jak do města, 
tak i na lyže a snowboard. A máme za sebou 
dvě zimy bez sněhu! Povědomí masírované 
médii zapříčinilo to, že si lidé myslí, že kvůli 
globálnímu oteplování už nikdy nebude zima. 
Lidé bohužel přestávají kupovat věci na zimu. 
Proto přecházíme k fashionu. Módní oblečení 
do města nebo vycházkové zimní věci u nás 
dříve tvořily 5 % zimní kolekce, dnes je to 
30 %. Navíc jsme nově rozšířili produktové 
řady o obuv a doplňky.“ Hlavní strategií firmy je 
dnes stabilizace na místních trzích, především 
prostřednictvím specializovaných obchodů. 
„Za poslední dva roky totálně kolabuje trh 
klasických malých sportovních obchodů. Velké 
řetězce bohužel popravují malé podnikatele 

nabídkou a cenou. Takže nám tam zůstává 
spousta nezaplacených pohledávek a jediná 
možnost na našem silném trhu byla vytvořit 
si specializovanou síť. Stabilizaci jsme završili 
na padesáti značkových obchodech a teď 
se znova vracíme do exportu.“ Budování sítě 
vlastních prodejen se neobešlo bez potíží. 
„I když se situace zlepšuje, dosud v Čechách 
nemáme dostatečný přístup k financím z banky. 
Jako firma, která od začátku funguje směrem 
expanze, kam směřuje všechen zisk a nikoli 
do hmotných statků, jsme neměli dostatečné 
kapitálové rezervy, kterými bychom mohli ručit. 
A české banky na rozdíl od západních slyší 
pouze na stabilní projekty. Fungovat s rizikovým 
kapitálem, který je v expanzi, je tu stále ještě 
problém,“ uzavírá Marcel Konečný.

odepínací nohavice dobyly svět
Na začátku byl klukovský sen o cestě kolem svě
ta. Pozdější zakladatelé firmy Bushman se vydali 
na rok a půl přes všechny rovnoběžky, aby si 
po návratu splnili další sen. Podnikatelský. Příběh 
majitelů značky Bushman (přáli si zůstat v anony
mitě) vypráví manažer firmy Tomáš Bičák. „Během 
své cesty zjistili, že oblečení, které používali, nespl
ňovalo jejich požadavky. A protože se pohybovali 
v oděvním byznysu a věděli ,jak‘, začali po ná
vratu oděvy navrhovat a vytvářet sami pro sebe.“ 
Na základě efektu world of mouth přišel později 
nápad vyrábět oblečení pro známé a také – na
bízet je v obchodech. „Díru do světa“ prorazila 
trojice kromě jiného originálním nápadem, který si 
rychle našel mnoho zákazníků. Cestovatelskými 
kalhotami s odepínacími nohavicemi. 

„První zárodky kolekce jsme dodávali do mul
tibrandových obchodů. Ale časem bylo již 
produktů více a značka dospěla do fáze, kdy 
chtěla mít nějakého reprezentanta mezi obchody. 
Tak přišel první značkový obchod a v něm také 
diametrálně odlišné tržby,“ vysvětluje T. Bičák. 
Brzy vznikly další obchody a byly také úspěšné. 
Nakonec se potvrdilo, že koncept monoznač
kového exkluzivního obchodu je silný a že je 
možné provozovat jej v rámci franchisingového 
partnerství. „Dnes je více než ¾ sítě provozová
no na bázi franchisingových obchodů. I na Slo
vensku.“

Naše? australské?
„Vycházeli jsme z fenomenálního postavení 
ČR v textilním průmyslu, dobrého zázemí.“ 

Ale značka se česky „netvářila“ a budovala si 
australskou image. „Nikdo se na původ značky 
neptal a my to tak nechali být. Nápad vyšel 
z Austrálie, majitelé využili toho, že věděli, jak 
šít, používali české materiály na bázi přírodních 
surovin. V obdobném stylu je několik světových 
značek – Marlboro Classic, Timberland, Jeep, 
Eddie Bauer…“ Domácí výroba zajišťovala 
dokonalou kontrolu nad kvalitou a tím zpětně 
pouto se zákazníky. Dnes Bushman kvůli vyso
kým tlakům na marže také postupně přenáší 
výrobu na východ.
Aby firma prosperovala, snaží se expandovat. 
„Exportujeme třetím rokem, s úspěchy i neúspě
chy. Každý krok na zahraničním trhu je krokem 
do neznáma. Výhodu známého jména ztrácíte,“ 
říká Tomáš Bičák. „Proto je velmi nutné pořád 

promýšlet strategii. Expanze ven v budoucnosti 
bude jedním z hlavních zdrojů dynamického 
růstu. Ale nesmějí se dělat chyby. I v ČR je ještě 
prostor. Například penetrace obchodními centry 
není stále ve všech regionech stoprocentní. 
Potenciál je také v rozšiřování produktového 
portfolia.“ Posledním mezníkem v životě firmy 
bylo vybudování stylového centra, ve kterém sídlí 
administrativní a marketingové oddělení, desig
nérské studio a logistické objekty. Jaké jsou další 
plány? „Chceme během dvou – tří let rozvinut 
exportní aktivity na takovou úroveň, aby se staly 
druhou silnou, nekulhající nohou.“ Za každou 
cenu udržovat „australský mýtus“ již ve firmě ne
chtějí. „Delší dobu akcentujeme, že jsme česká 
značka. A vyplácí se to,“ uzavírá manažer.

Mikuláš Černý

„pro představu  
– adekvátní výrobek 
z Číny včetně dopravy 
stojí 30 až 35 % ceny 
evropského výrobku.“

„Český byznysmen 
nejdříve myslí na auto, 
hodinky a mobil, 
a oblečení u něho ještě 
stále pokulhává.“

perspektiva
perspektiva

Ladislav Blažek se svojí firmou stal synonymem ele

gatního a kvalitního oblečení pro české muže
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Popsané bankovky, špinavé bankovky, 
ohořelé bankovky, natržené či klidně napůl 
přetržené bankovky. To všechno můžete 
spatřit v některých státech. A nebude to 
ojedinělá zkušenost. I u nás se s podobnými 
úkazy samozřejmě občas setkáváme. Není 
to ale zdaleka tak často a „vandalizmus 
bankovek“ bývá nižšího stupně. Na otázku 
proč tomu tak je, odpověděl Pavel Palivec 
z odboru komunikace ČNB: „Jednak máme 
kvalitní stroje a jednak se Češi chovají 
k bankovkám lépe než v jiných zemích.“ 

Do obchodů ne!
Někdy se však stane, že se nám bankovka 
poškodí a potřebujeme ji vyměnit. Asi 
první, co nás napadne, je zkusit bankovku 
udat u některého obchodníka. Ale pozor! 
Již čtrnáct let platná vyhláška ČNB říká, 
že povinnost přijmout poničené oběživo 
mají pouze banky. Zda vám je tedy vezme 
obchod, záleží pouze na benevolenci 
člověka za pokladnou. Či spíše na jeho 
nepozornosti… 

Otázka, která se nabízí hned dále, zní, jestli 
můžeme s takovými „opotřebovanými“ penězi 
zamířit do kterékoli komerční banky. Ano. 
Vyhovět by vám tedy měla jakákoliv banka 

provádějící pokladní operace, jinak řečeno 
mající pokladní službu. 

Banky neodpouštějí
Pokud si někdo myslí, že když si 
na bankovce vybije zlost a přivede ji do stavu 
připomínajícího zmláceného fotbalového 
fanouška, dostane od banky zpátky celou 
hodnotu, plete se. Bankovní domy mají 
právo uplatnit srážku za chybějící část 
necelé bankovky a rovněž srážkové poplatky 
za danou službu. Výše náhrady, která vám 
náleží, je stanovena vyhláškou 37 z roku 
1994. Dostanete: 
•  plnou hodnotu bankovky – jestliže je celá, 

nebo její předložený zbytek je větší než tři 
čtvrtiny původní plochy bankovky; 

•  polovinu hodnoty bankovky – činíli 
předložený zbytek polovinu až tři čtvrtiny 

původní plochy bankovky; 
•  jednu čtvrtinu hodnoty bankovky – činíli 

předložený zbytek nejméně čtvrtinu a méně 
než polovinu původní plochy bankovky; 

•  nic – za zbytek bankovky menší než čtvrtina 
původní plochy. 

přirozená ne/trvanlivost bankovek 
I při šetrném užívání a klidném placení se 
může stát, že bankovka dojde újmy. Její 
trvanlivost, tzn., jak dlouho vydrží v oběhu, 
se podle průzkumů pohybuje od několika 
měsíců po několik málo let. Číselně vyjádřeno 
se jedná o 524 měsíců. Přesné statistiky 
k této problematice neexistují, neboť 
účetní evidence ČNB eviduje bankovky 
neupotřebitelné. Tedy ty, které již nelze vrátit 
do oběhu. Není možné rozlišovat, které z nich 
byly opotřebovány běžným oběhem, a které 
poškozené jiným způsobem.
K oběživu patří kromě bankovek i mince. 
Ty se vyznačují podstatně vyšší trvanlivostí. 
Proto jsme byli třeba svědky stahování 
papírových padesátikorun. Tímto krokem 
však aktivity ČNB na poli českého oběživa 
zřejmě končí. Že by nás v budoucnu čekaly 
i kovové stokoruny je sciencefiction. Důvod? 
Zavedení eura dříve nebo později. 
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první krok učiní leasingová společnost
Leasingové společnosti obvykle postupují tak, že 
klientům několik týdnů až měsíců před koncem 
smlouvy posílají dopis, ve kterém shrnují vše 
podstatné:
• číslo smlouvy, 
• datum uplynutí smlouvy, 
• dluh (přeplatek) na smlouvě, 
• zůstatková cena, 
•  datum přípisu poslední korektně realizované 

splátky. 
Z vaší strany je nezbytně nutné vše překontro
lovat a dále se řídit instrukcemi v tomto dopi
su. Ve správném termínu pak musíte uhradit 
zůstatkovou cenu a případně další dlužné částky. 
Po připsání všech peněz na účet leasingové 
společnosti a po uplynutí data ukončení smlouvy 
vám bude poslán daňový doklad na posled
ní splátku, ale hlavně velký technický průkaz 
od vozidla. Teprve okamžikem zaplacení a dnem 
uplynutí smlouvy se stáváte majitelem vozidla.

Hlídejte si pojištění
Leasingová společnost jakožto majitel motorové
ho vozidla si svůj majetek chrání prostřednictvím 
havarijního pojištění. Soukromý vlastník, fyzická 
osoba, již tak obezřetný často není a ne vždy si 
havarijní pojištění sjednává. Uzavřená pojistná 
smlouva mezi leasingovou společností a pojiš
ťovnou na havarijní pojištění dle ustanovení § 812 

občanského zákoníku změnou v osobě vlastníka 
pojištěné věci zaniká. Obdobně jako u havarijního 
pojištění je to s pojištěním odpovědnosti z pro
vozu motorového vozidla, tedy tzv. povinným 
ručením. Zde jsou dvě možnosti. Pokud jste měli 
uzavřeno povinné ručení individuálně, je nutné 
nahlásit pojišťovně změnu vlastníka vozidla. 
Pokud jste ručení měli sjednané prostřednictvím 
leasingové společnosti, toto zaniká stejně jako 
pojištění havarijní, tedy okamžikem ukončení 
leasingové smlouvy. Je vaší povinností uzavřít 
pojištění nové. To můžete udělat i bez originálu 
velkého technického průkazu (ten je stále ještě 
uložen u leasingové společnosti), pojišťovně 
postačí kopie.

vítejte mezi vlastníky!
Co se děje dál po vyřízení pojištění? Nové po
vinné ručení jste uzavřeli, resp. jste pojišťovně 
nahlásili změnu vlastníka. Vzhledem k tomu, 
že havarijní pojištění už po vás nikdo požado
vat nebude, jeho uzavření je zcela ve vašich 
rukou. Co vás však nemine, je tento formální 
administrativní úkon: na orgánu evidence mo
torových vozidel vám zapíší změnu vlastníka 
vozidla. Posledním dopisem, který od lea
singové společnosti dostanete, je informace 
o splnění všech podmínek ukončení smlouvy. 
Přílohou dopisu bude:
• originál velkého technického průkazu, 
• plná moc, 
•  faktura – vyúčtování zálohové platby poslední 

leasingové splátky, resp. zaplacení zůstatkové 
ceny vozu. 

Praxe bývá taková, že ve velkém technickém 
průkazu je v kolonce Úřední záznamy uvede
na jako majitel vozidla leasingová společnost. 
Máteli tento zápis v technickém průkazu, je vaší 
povinností dle zákona 56/2001 Sb., do deseti 
dnů provést změnu v zápisu na orgánu evidence. 
Tímto orgánem jsou v současné době odbory 
dopravy vám místně příslušného magistrátu nebo 
obecního úřadu.

„poslední cesta“ na úřad
Konečně máte před sebou poslední administra
tivní úkol – návštěvu úřadu. Pro řádné přihlášení 
vozidla na vaše jméno – tedy provedení zápisu 
změny vlastníka vozidla – je nutné vzít s sebou:
• plnou moc, 
• technický průkaz vozidla, 
•  osvědčení o registraci vozidla (malý technický 

průkaz), 
• občanský průkaz, 
• peníze na uhrazení správního poplatku. 
Leasingová společnost vám ve svém posledním 
dopise poslala plnou moc. Ta vás opravňuje 
jejím jménem provést změnu vlastníka. Tuto 
plnou moc musíte mít s sebou. Dále pak již 
máte originál velkého technického průkazu. Zde 
bude úředně zapsán nový vlastník. V malém 
technickém průkazu k žádné změně nedojde, 
ale s sebou ho mít musíte. Váš občanský průkaz 
je samozřejmostí stejně jako peníze na uhra
zení správního poplatku v aktuálně platné výši. 
Na místě vyplníte jednoduchou žádost na úřed
ním formuláři a pak již jen čekáte, až na vás přijde 
řada. Celý úřední úkon je hotov za 15 minut, 
čekání v nekonečných frontách – hlavně ve vět
ších městech – může ale celý proces protáhnout 
i na několik hodin. Pokud to váš místně příslušný 
úřad umožňuje, doporučujeme pro urychlení 
celého procesu předem stáhnout z internetu 
úřadu formulář žádosti a předem jej doma v klidu 
dle vzoru vyplnit. Jeli to možné, objednejte se 
předem na úkon v registru silničních vozidel 
a přijďte na předem stanovaný čas. Ušetříte si tím 
hodiny čekání ve frontě.            Tomáš Skolek

již čtrnáct let platná 
vyhláška ČNB říká, 
že povinnost přijmout 
poničené oběživo mají 
pouze banky

k poškozeNé BaNkovce se DostaNete 
Dvěma způsoBy: Buď vám ji NěkDo 
NeNápaDNě poDstrČí, NeBo ji Do jiNéHo 
(Než DoBréHo) stavu přiveDete vy. kam se 
v takovém přípaDě oBrátit? 

Co s poškozenou 
bankovkou?

Úřední úkon je hotov 
za 15 minut, čekání 
ve frontách však může 
celý proces protáh-
nout i na několik hodin

jezDit v autu 
Na LeasiNg NeNí Nic 
NeoBvykLéHo. jeDNou 
však přijDe okamžik, 
kDy By LeasiNgová 
smLouva měLa Být 
ukoNČeNa. co v takové 
cHvíLi poDNikNout, 
aByste NeztratiLi 
Čas zByteČNou 
aDmiNistrativou 
a zároveň uDěLaLi vše 
potřeBNé? 

konec leasingu  
– začátek  
vlastnictví 
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Stále více Čechů dává přednost zahraniční 
dovolené. Jen loni bylo v České republice pro
dáno 2,2 milionů zájezdů za 13,5 miliard korun. 
Celkově Češi utratili za dovolené v cizině 64 
miliard korun. 
Výlety jsou vždy spojeny s velkými výdaji a ne 
vždy se podaří našetřit dostatečnou sumu 
peněz. Potom nezbývá, než si na dovolenou 
půjčit. V současné době finanční trh nabízí řadu 
produktů, kterými lze chybějící finance na do
volenou dofinancovat. Podíváme se podrobněji 
na některé z nich. (Jen musím připomenout, že 
půjčit si je snadné, splácet pak podstatně horší.)

kontokorentní úvěry a kreditní karty
Pokud máte již vybranou dovolenou a finanční 
prostředky na její zaplacení chybějí, je dobré se 
zamyslet, zda již nemáte nějaký produkt, který 
by se k tomuto účelu hodil, tzn., zda již nemáte 
zřízen kontokorent či kreditní kartu. Pokud máte 
možnost je využívat, odpadá vám čas na jejich 
vyřízení. Každopádně je dobré vědět, kdy se tyto 
úvěrové nástroje vyplatí používat.
Kontokorentní úvěr je u většiny bank poskytován 
jako doplněk k běžnému účtu. Jedná se o tzv. 
revolvingový úvěr, což je v podstatě možnost, 
kdykoli v budoucnu opakovaně přečerpat účet 
do minusu, jeli již splacen. Úrokové sazby se 
aktuálně pohybují od 8 do 18 % p. a., ale je třeba 
myslet na to, že pokud překročíte stanovený limit 
kontokorentu, tj. částku, kterou můžete do minu
su vyčerpat, mohou se úroky z takto překro
čeného limitu vyšplhat až k 25 % p. a. Máteli 
tedy momentální nedostatek financí k zaplacení 
dovolené, může se pro vás stát kontokorent 

řešením. Je však dobré, využít ho, jednáli se 
především o krátkodobé překlenutí nedostatku 
prostředků. Chceteli dovolenou splácet delší 
dobu, bude výhodnější využít spotřebitelský úvěr 
či splátkový prodej.

Obdobně jako kontokorentní úvěr už řada ob
čanů vlastní kreditní kartu. Ta je rovněž vhodná 
především na krátkodobé vyřešení nedostatku 
peněz. Výhodou oproti kontokorentu je to, že 
k některým kreditním kartám není třeba mít 
veden účet a především tzv. bezúročné období. 
Bezúročné období (obvykle 45 dní) znamená, že 
pokud splatíte částku čerpanou pomocí kreditní 
karty v tomto období, navíc nezaplatíte nic. Při 
překročení bezúročného období se však úroky 
vyšplhají nad 20 % p. a. Pomoci si při placení 
dovolené kreditkou je vhodné, pokud víte, že 
půjčené prostředky do měsíce vrátíte. Tedy ještě 
jinak řečeno – kreditní karta vám pomůže rozdělit 
finanční zátěž z dovolené do dvou výplat, aniž 
byste museli platit úroky. Když však potřebujete 
půjčit na více jak měsíc, na kreditku zapomeňte. 
Prodražila by se vám.

spotřebitelské úvěry a splátkové prodeje
Banky nabízejí nespočet spotřebitelských 
úvěrů, které je možné čerpat na cokoli, tedy 
i na financování dovolené. Aktuální úrokové 
sazby spotřebitelských úvěrů se pohybují 
od 10 % p. a. Pokud se rozhodnete tento 
úvěr na dovolenou využít, stačí navštívit vy
branou banku a úvěr vyřídit. Zde ovšem mu
síte počítat s možnými poplatky. Výše splátky 
nebude záviset pouze na úrokové sazbě, ale 
také na době splácení úvěru. O spotřebi
telský úvěr doporučujeme požádat nejdříve 
banku, kam vám chodí výplata. Tímto krokem 
se někdy vyhnete mnohé administrativě při 
ověřování bonity.
Další možností je využít splátkový prodej, kde 
platí jednoduché pravidlo. Pokud se bude 
úroková sazba pohybovat nad 15 %, půjčte 
si raději jinde. Jednoznačně doporučit (nebo 
nedoporučit) splátkový prodej nelze z důvodu, 
že úrokové sazby, resp. RPSN, se pohybuje 
od 0 % u akčních nabídek až po nelidské výše 
nad procent 40. 

americké hypotéky
I když někteří z nás mohou mít hypoteční úvěr 
stále spojen pouze s pořízením nemovitosti, 
neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké 
hypotéky, lze použít třeba i na financování 
dovolené. Úrokové sazby se pohybují od 6 % 
p. a. s tím, že je třeba myslet na nutnost zajistit 
úvěr nemovitostí. Minimální výše takovéto 
půjčky se pohybuje v řádu statisíc korun. 
Doporučit ho lze snad jen na luxusní dovolené 
kolem 200 000 Kč či na cestu kolem světa… 
Ale ruku na srdce – opravdu byste se kvůli 
dovolené tolik zadlužili a zastavili svou nemo
vitost? Americké hypotéky tak zůstávají spíše 
teoretickou možností.

ts

kreditní karta vám 
pomůže rozdělit 
finanční zátěž 
z dovolené do dvou 
výplat, aniž byste 
museli platit úroky

i přesto, že zaDLužovat se kvůLi DovoLeNé NeNí 
všeoBecNě DoporuČováNo, mNozí tak praviDeLNě 
ČiNí. pokuD si Na Léto pLáNujete půjČit, NaBízí se 
vám Na fiNaNČNím trHu spousta možNostí. Některé 
výHoDNější, jiNé méNě… 

když úspory 
na dovolenou 
nestačí…

Asi před rokem, konkrétně 18. 6. 2007 byl ofi
ciální kurz české koruny vůči euru vyhlašovaný 
Českou národní bankou 28,60 Kč/EUR. Kurz 
16. 6. 2008 byl o více než čtyři koruny nižší 
– 24,21 Kč/EUR. Rekordní posilování české 
měny vnímá řada Čechů jako něco, na co by 
měli být hrdi. Vývoj kurzu koruny přináší nema
lé starosti ekonomům, kteří pro takto výrazné 

posilování nevidí reálné důvody, ale především 
českým exportérům, kterým v důsledku silné 
koruny klesají zisky.

Není důvod…
Nynější posilování koruny na nové rekord
ní hodnoty vůči euru i dolaru nemá podle 
řady analytiků žádný reálný důvod a stojí 

za ním především spekulace investorů. Podle 
analytika Next Finance Vladimíra Pikory je 
obchodování s korunou v posledních dnech 
neracionální: „K tak prudkému posílení není 
důvod. Trhy jsou ovšem občas krátkodobě ira
cionální. Nelze proto vyloučit, že některý velký 
hráč bude potřebovat ještě více nakupovat 
korunu a ta z toho důvodu ještě více posílí.“ 
Atraktivitu české měny k podobným spekula
cím podporuje podle hlavního ekonoma Patria 
Finance Davida Marka především stabilita 
české ekonomiky a její přívlastek bezpečné
ho přís tavu. Zároveň relativně nízké úrokové 
sazby umožňují dluhové financování investič
ních pozic v Česku i regionu. „Je velmi těžké 
říci, kdy skončí spekulace na další posilování 
koruny a přijde korekce, jež vrátí korunu zpět 

posiLováNí České koruNy, která Letos patří 
k Nejvíce síLícím měNám Na světě, pokraČuje. 
a poDLe všeHo i pokraČovat BuDe. máme Být 
Na vývoj kurzu vůČi DůLežitým světovým 
měNám HrDí a přát si DaLší posiLováNí, NeBo 
je již koruNa siLNá až příLiš? 

koruna láme rekordy. 
je to dobře, či špatně?

Loni bylo u nás prodáno 2,2 milionu zájezdů za 13,5 
miliard korun; Češi utratili za dovolené v cizině 64 miliard
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tip Na kNiHu:  veLká kNiHa maNažerskýcH DoveDNostí
Tento manuál po
krývá hlavní situace, 
kterým musíte čelit 
při práci. Potřebujete vybrat vhodného pracovníka, hodnotit a motivovat spolupracovníky, připravit prezentaci, projekt či rozpočet, vést týmové porady a koučovat, správně rozhodovat, nebo zvládnout velké množství práce? Dozvíte se konkrétní tipy, co a jak říkat a dělat. Budete myslet, rozhodovat a jednat efektivně, účelně a rychle. O vašem úspěchu nerozhodují jen znalosti z oboru, ve kterém působíte. 

tip měsíce:
ge money Bank – 
odměna za platbu kartou

GE Money Bank od května odmě

ňuje své klienty tím, že za každý 

nákup u obchodníka nebo na inter

netu uskutečněný platební kartou 

vydanou k některému z účtů typu 

Genius Active nebo Genius Business 

Active získají půl procenta z hodnoty 

transakce zpět. Odměna za platby 

kartou je automatickou součástí 

všech debetních platebních karet 

vydaných ke kontům typu Genius 

Active a Genius Business Active. 

Podnikatel nemusí systém odměn 

aktivovat, stačí, že kartu využívá. 

Nárok na odměnu ve výši půl 

procenta z každého nákupu 

získávají noví i stávající klienti.

tip Na firmu:  
iNvia.cz, s. r. o.

Invia vznikla v roce 2002 pod značkou 

MojeDovolená.cz. Založili ji Michal Drozd 

s Radkem Stavinohou, bývalí spolužáci 

na VšE. V r. 2004 do Invie vstoupil švý

carský investor Centralway Holding AG. 

Invia má dnes zhruba poloviční podíl 

na trhu s online prodejem dovolených 

a prodá se přes ni každý třináctý zájezd. 

Firma je tak již řadu let jedničkou mezi 

internetovými prodejci zájezdů v ČR 

a její obrat dosáhl vloni 1,03 miliardy 

korun. Kromě zájezdů Invia prodává 

i letenky, ubytování či pronajímá 

automobily. Loni jejích služeb 

využilo 87 tisíc klientů.

k jejímu rovnovážnému trendu. Může se tak 
stát zítra, příští týden, za měsíc, ale také třeba 
až za půl roku,“ řekl pro ČTK. Dlouhodobý 
trend koruny je ovšem podle D. Marka zřejmý 
a korunu čekají v příští týdnech, měsících 
a letech stále nové a nové rekordy. Důležité 
však je, aby česká měna k těmto metám 
doputovala v souladu s vývojem ekonomiky. 
Jinak totiž může posilování koruny nadělat více 
škody než užitku.

exportéři pláčí
O tom, že to nejsou jen plané hrozby, se v sou
časnosti mohou přesvědčit naši exportéři. Těm 
silná koruna páchá nemalé škody, například 
při exportu za poslední dva roky připravila silná 

koruna budějovický Budvar na tržbách o osm
desát milionů korun. Potíže mají i automobilky 
nebo jejich dodavatelé. „Už dnes se posílení 
kurzu naší měny o korunu vůči euru projevuje 
ztrátou zhruba jedné miliardy korun,“ řekl Radek 
špicar, šéf vnějších vztahů škody Auto. Proto 
někteří exportéři začínají volat po co možná 
nejrychlejším přijetí eura, a to i přes očekávaný 
růst inflace s tím spojený. „Pokud bude euro 
přijato v roce 2017 a budeli koruna posilovat 
v průměrném trendu jako v posledních pěti le
tech, bude euro za 17 korun a dolar za 9 korun, 
což nikdo z exportérů nepřežije,“ hrozí generální 
ředitel společnosti Atas elektromotory Náchod 
a člen rady asociace exportérů Otto Daněk. 
Údaje Českého statistického úřadu však zatím 
takto katastrofické scénáře nepotvrzují. Český 
export totiž stále roste a přebytek zahraničního 
obchodu za první čtyři měsíce roku se blíží 
loňským rekordním hodnotám. Přes poměrně 
pozitivní čísla však hrozbu silné koruny určitě 
nelze podceňovat. Další posilování koruny 
v tempu nastoleném od začátku roku by se už 
mělo na zpomalení růstu průmyslové výroby, 
čistých exportů a výkonnosti celého hospodář
ství začít výrazněji projevovat.
Je důležité si uvědomit, že posilování koruny 
netrápí jen exportéry, ale například i drobné 
investory. Pokud někdo investoval například 
do zahraničních cenných papírů, nebo koupil 
zahraniční podílové listy (denominované v jiné 
měně než v korunách). Jestliže totiž cenný papír 
či podílový fond posílí například o 4 %, ale koru
na ve stejném období posílí o procent pět, pak 
po konverzi peněz zpět do korun „utrpí“ takový 
investor ztrátu ve výši jednoho procenta.

Dovozci a turisté se radují
Jestliže silná koruna dělá vrásky na čele 
exportérům, pak nálada turistů je zcela 
opačná, a to především v době dovolených. 
Podle průzkumu společnosti UniCredit Bank 
letos díky silné koruně zlevnily až o pětinu 
dovolené v Turecku či Egyptě a zhruba 
o 15 % pak dovolené v Tunisku a Maďar
sku. Kromě turistů děla silná koruna radost 
i českým importérům. Ti totiž zboží nakupují 
v cizí měně, a díky posilující koruně tak 
za něj platí čím dál tím méně, což může 
na cenách dováženého zboží (zejména 
elektroniky) pozorovat i český spotřebitel. 
Nejvýraznější je tento trend u výpočetní 
techniky.

Michal Ruml

vývoj kurzu koruny 
přináší nemalé starosti 
ekonomům, ale 
především českým 
exportérům

zajištění 
kurzového 
rizika 
pomocí 
forwardu

za optimální, popř. může svou pohledávku 
nebo závazek zajistit již v okamžiku jejich vzniku. 
Forwardový kurz i datum vypořádání jsou stano
veny závazně, takže po sjednání nelze od uza
vřeného obchodu ustoupit. Uzavření forwardu 
není zadarmo; banky si za něj od svých klientů 
vybírají buď poplatek ve výší určitého procenta 
z hodnoty kontraktu (např. 0,3 %), nebo stanoví 
klientovi o něco horší kurz. Výsledné náklady 
obou způsobů jsou přibližně ve stejné výši.

pro koho fX forward:
•  pro dovozce, který opakovaně provádí úhrady 

do zahraničí v cizí měně a tudíž se obává bu
doucího zpevnění směnného kurzu cizí měny 
proti Kč; 

•  pro vývozce, který opakovaně provádí kon
verze ze zahraničí došlých prostředků do Kč 
a tudíž se obává, že koruna zpevní a jeho 
cizoměnová inkasa ztratí na hodnotě. 

jak je to v praxi?
Zkusíme si zajištění vysvětlit na jednoduchém 
příkladu. Výrobní podnik vyváží zboží do zahra
ničí a se svým obchodním partnerem si sjedná 
obchod na zboží za 100 000 eur. Tento podnik 
samozřejmě má s pomocí kalkulace přesně 
stanovenou cenu obchodu tak, aby mu přinesla 
pro něj zajímavý zisk a přirozeně také očekává, 
že dejme tomu za půl roku, kdy se celý obchod 
zrealizuje a proběhne platba za dodávku, obdrží 
od odběratele ve smlouvě sjednaných 100 000 
eur. Kurz koruny vůči euru v době sjednání 
obchodu je dejme tomu 26 CZK / EUR. To 
znamená, že pokud by se během následujícího 
půl roku vzájemný kurz obou měn nezměnil, 
podnik by získaných 100 000 eur směnil za 2,6 
milionů korun. Problém nastává v případě, že 
mezitím kurz koruny vůči euru posílil například 

na 24 CZK / EUR. Náš podnik by v tomto 
případě za svá eura dostal již jen 2,4 mil. korun. 
Jeho kurzová ztráta by tak činila 200 000 
korun. Jelikož si náš podnik hrozbu kurzového 
rizika uvědomuje, rozhodne se zajistit formou 
forwardu. Jak? Uzavře smlouvu s některou 
z bank, která tento produkt nabízí. Tato banka 
pak za 6 měsíců odkoupí od podniku 100 000 
eur za kurz, který si s podnikem domluví, což je 
většinou aktuální tržní kurz, tedy 26 CZK / EUR. 
Banka může klientovi nabídnout při jednání 
o obchodu forwardový kurz ve výši aktuálního 
tržního kurzu, ale dohoda o forwardu může znít 
na kurz slabší i silnější, než je aktuální tržní kurz 
(banky si vypočítávají forwardové kurzy, za které 
jsou ochotny s podnikem obchod uzavřít, podle 
poměrně exaktních matematických metod). 
Během 6 měsíců pak sice koruna posílí na 24 
korun za euro, ale banka bez ohledu na aktuální 
tržní kurz skutečně eura odkoupí za předem 
smluvený forwardový kurz 26 CZK / EUR. Náš 
podnik tak žádnou ztrátu nemá. 
Samozřejmě existuje také varianta, že během 
6 měsíců česká měna oslabí, pak by podnik 
realizoval nikoliv kurzovou ztrátu ale naopak 
kurzový zisk. V tomto případě je pak uzavření 
forwardu podniku spíše na škodu. Na druhou 
stranu určovat směr, jakým se bude kurz koruny 
vyvíjet, nikdo exaktně neumí a díky vývoji naší 
ekonomiky je pravděpodobnější spíše posilování 
kurzu koruny.

Michal Ruml

Základním a nejefektivnějším řešením, jak se 
bránit proti kurzovým rizikům, je zajištění pros
třednictvím finančních derivátů. Princip zajištění 
pomocí finančních derivátů není složitý – zatím
co při standardním nákupu či prodeji běžných 
finančních instrumentů (cenných papírů, měn) 
probíhá obchod za současné tržní ceny s tím, 
že zaplacení ceny a dodání instrumentu se 
uskuteční v krátkém časovém intervalu, v přípa
dě finančních derivátů dohodneme podmínky 
obchodu včetně ceny k aktuálnímu datu, 
přičemž obchod se uskuteční až v budoucnu. 
Obchod pak probíhá za předem dohodnutou 
cenu, která se označuje jako termínová. Mezi 
finanční deriváty patří forwardy, futures, swapy 
a opce. My se nyni zaměříme na forwardy.

fX forward
Nejběžnějším a nejjednodušším typem derivátu 
sloužícího k zajištění proti kurzovému riziku je 
forward. Forwardový obchod představuje zá
vazek banky, že klientovi prodá, či od něj koupí 
dohodnuté množství peněžních prostředků 
v jedné měně za dohodnutou částku v jiné 
měně v přesně sjednaném budoucím termínu. 
Obchod proběhne za předem sjednaný forwar
dový kurz (např. kurz platný na finančním trhu 
v době uzavření obchodu). Klient se naopak za
vazuje smluvené množství finančních prostřed
ků podle podmínek forwardového obchodu 
od banky odkoupit, či jí tyto prostředky prodat. 
Výhodou těchto operací je to, že ve vhodný 
okamžik může klient opatřit svou budoucí 
konverzi závazným kurzem, který považuje 

ve vhodný okamžik 
může klient opatřit 
svou budoucí konverzi 
závazným kurzem, 
který považuje 
za optimální

Naši eXportéři DNes musí 
s kurzovým rizikem poČí-
tat při kažDém jeDNotLivém 
oBcHoDu. zajištěNí proti 
kurzovým rizikům je tak pro 
Ně otázkou Bytí a NeBytí. Nej-
BěžNějším a NejjeDNoDušším 
typem Derivátu sLoužícíHo 
k zajištěNí proti kurzovému 
riziku je forWarD.

Díky silné koruně 
zlevnily až o pětinu 
dovolené v turecku 
či egyptě a zhruba 
o 15 % dovolené 
v tunisku a v maďarsku 
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•  slovní (názvy firmy, výrobků, služeb, interne
tových domén, reklamní slogany apod.),

• obrazové – tvořené kresbou (abstraktní loga),
•  kombinované – kombinace slov a kresby 

(loga),
• prostorové – např. láhev s etiketou.

sama být nesmí!
Ochranná známka nikdy nemůže existovat 
sama o sobě, ale vždy pouze ve spojení 
s konkrétními výrobky nebo službami. Nejdůle
žitější vlastností ochranné známky je rozlišova
cí způsobilost, tedy schopnost odlišit konkrétní 
výrobky a služby, vyráběné nebo dodávané 
určitým dodavatelem, od podobných výrobků 
a služeb jiného dodavatele. Čím snadněji si 
spotřebitel dokáže spojit označení zboží nebo 
služeb s určitým výrobcem nebo dodavatelem, 
tím vyšší je rozlišovací způsobilost známky.
Ochranná známka neplatí absolutně, tedy pro 
všechno zboží nebo služby, ale pouze pro ty 
výrobky a služby, které její přihlašovatel vyznačí 
v přihlášce ochranné známky. Není výjimkou, 
aby vedle sebe existovalo vícero shodných 
nebo velice podobných ochranných známek, 
přičemž tyto známky mají jiného vlastníka, ale 
jsou zapsány pro odlišné výrobky nebo služby 

(např. „ORBIT“ pro žvýkačky a „ORBIT“ pro 
softwarové služby). Za tímto účelem se výrob
ky a služby zatřiďují do speciálních tříd dle tzv. 
Nicejského třídění výrobků a služeb pro účely 
registrace ochranných známek (v současné 

době 9. verze), které obsahuje celkem 45 tříd 
výrobků a služeb, rozdělených podle různých 
oborů lidské činnosti a jejích výsledků. Běžnou 
praxí je zatřídit označení do tří tříd, nicméně 
mnohdy je nutné zatřídění širší – vyšší počet 
tříd však zvyšuje náklady na registraci známky.
Stejně, jako neexistuje absolutní rozsah ochra
ny ochranné známky ve vztahu k výrobkům 
a službám, není absolutní ani územní ochrana – 
podle teritoriální platnosti rozlišujeme známky:

•  Národní – s platností pouze v jednom 
konkrétním státu. Registrace se provádí 
u místního Úřadu průmyslového vlastnictví 
(u nás činí správní poplatek za registraci 
ochranné známky 5000 Kč).

•  Mezinárodní – ochranná známka platí 
v těch zemích, které přihlašovatel vyznačí 
v přihlášce. Registraci provádí Mezinárodní 
organizace duševního vlastnictví v Ženevě 
(WIPO). Touto formou je možné známku při
hlásit do států, které jsou členy Madridské 
dohody o mezinárodním zápisu továrních 
nebo obchodních známek, nebo Protokolu 
k této Dohodě (v současné době celkem 82 
zemí z celého světa). Základní správní po
platek za registraci takové známky činí 653 
CHF + 73 CHF za každý vyznačený stát.

•  ochranná známka Společenství (EU)  platí 
ve všech členských státech Evropské Unie, 
a to i v případě rozšíření EU o další státy. 
Registrace se provádí u Úřadu pro harmo
nizaci na vnitřním trhu (OHIM) se sídlem 
ve španělském Alicante. Správní poplatky 
za registraci této známky činí celkem 1600 
Euro.

V českém právním řádu upravuje problema
tiku ochranných známek zákon č. 441/2003 
o ochranných známkách. Tento zákon 
v důsledku harmonizace právních předpisů 
s právem Evropských společenství převzal 

ocHraNNou zNámkou je jakékoLi ozNaČeNí scHopNé 
grafickéHo zNázorNěNí, teDy tvořeNé sLovem, 
sLovem ve zvLáštNím písmu, oBrázkem, jakoukoLi 
komBiNací grafiky a sLova, za urČitýcH poDmíNek 
i samotNou Barvou NeBo tvarem výroBku. ocHraNNé 
zNámky tak můžeme DěLit Na Čtyři zákLaDNí DruHy:

právo a DaNě
právo a DaNě

známka, která 
na vysvědčení 
nebývá

Proč registrovat 
ochrannou známku

ochranná známka 
požívá ochrany až 
od okamžiku definitiv-
ního zápisu do rejstříku 
ochranných známek

Co je to ochranná známka a jaké 
jsou její druhy? Jak má znít či vypadat 
ochranná známka? K čemu ochranná 
známka slouží a má vůbec smysl si 
ji registrovat? Je dostatečně silnou 
ochranou před konkurencí a jejím 
nekalosoutěžním jednáním? Co se 
stane, pokud dojde k zásahu do práv 
k ochranné známce a na co má její 
vlastník v takovém případě nárok? 
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známky, pokud z důvodu shodnosti či 
podobnosti se starší ochrannou známkou 
a shodnosti nebo podobnosti výrobků či 
služeb, na něž se přihlašované označení 
a ochranná známka vztahují, existuje prav
děpodobnost záměny na straně veřejnosti; 
za pravděpodobnost záměny se považu
je i pravděpodobnost asociace se starší 
ochrannou známkou,

•  tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláš
kou, která nebyla podána v dobré víře (např. 
spekulativní zápisy).

Po zápisu známky do příslušného rejstříku 
má její vlastník výlučné právo známku užívat 
ve spojení s výrobky a službami, pro něž je 
chráněna. Dále je oprávněn používat spolu 
s ochrannou známkou značku ® (anglicky 
registered). Zde však pozor – používání značky 
® s neregistrovaným označením bývá považo
váno za nekalosoutěžní jednání! 
Žádný jiný subjekt nesmí v obchodním styku 
užívat:
•  označení shodné s ochrannou známkou 

pro výrobky nebo služby, které jsou shodné 
s těmi, pro které je ochranná známka 
zapsána,

•  označení, u něhož existuje pravděpodob
nost záměny na straně veřejnosti, včetně 
pravděpodobnosti asociace mezi označením 
a ochrannou známkou,

•  označení shodné s ochrannou známkou 
nebo jí podobné, která má dobré jméno 
v České republice, a jeho užívání by nepoc
tivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo 
dobrého jména ochranné známky, nebo jí 
bylo na újmu (zde se tedy jedná o určitou 
výjimku – ochranné známky s dobrým jmé
nem požívají ochrany napříč všemi třídami 
výrobků a služeb!).

Ochranná známka je dnes velmi silným práv
ním prostředkem ochrany označení výrobků 
nebo služeb. V případě jakéhokoli porušení 
práv k této známce má vlastník jednoznačný 
titul k uplatnění svých nároků před soudem, 
a snadnější pozici než v obdobných přípa
dech, v nichž není možno se opřít o zapsanou 
ochrannou známku a je nutno dokazovat 
nekalosoutěžní jednání druhé strany.

JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Mališ 

(sekce www.trademarks.cz),

advokátní kancelářJansa, Mokrý, Otevřel & partneři, v.o.s.

úpravu Nařízení Rady č. 40/94 o ochranné 
známce Společenství. Základní zásady, které 
platí pro zápis ochranných známek, posuzo
vání rozlišovací způsobilosti i pro posuzování 
zaměnitelnosti, jsou vzhledem k harmonizaci 
právních předpisů stejné ve všech zemích 
Evropské Unie. 
Ačkoli pozitivní definice ochranné známky 
dle těchto předpisů je poměrně stručná, tzv. 

negativní vymezení (tedy tzv. překážky zápisné 
způsobilosti) je podstatně obsáhlejší. 

co ne?
Podle těchto pravidel se za žádných okolností 
nemůže stát ochrannou známkou označení 
(tzv. absolutní překážky zápisné způsobilosti)
•  které nemůže tvořit ochrannou známku 

(ochrannou známkou může být pouze 
označení schopné grafického znázornění, 
zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, 
kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo 
jeho obal, pokud je toto označení způsobilé 
odlišit výrobky nebo služby jedné osoby 
od výrobků nebo služeb jiné osoby), 

•  které nemá rozlišovací způsobilost (např. 

druhové označení – „právní služby“, „reklam
ní agentura“ apod.), 

•  které je tvořeno výlučně označeními nebo 
údaji, které slouží v obchodu k určení druhu, 
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpis
ného původu nebo doby výroby výrobků 
nebo poskytnutí služby nebo k označení 
jiných jejich vlastností, 

•  které je v rozporu s veřejným pořádkem 
nebo dobrými mravy, 

•  které by mohlo klamat veřejnost, zejména 
pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný 
původ výrobku nebo služby, 

•  jestliže je zjevné, že přihláška ochranné 
známky nebyla podána v dobré víře,

•  pokud je shodné se starší ochrannou znám
kou, která je přihlášena nebo zapsána pro 
jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné 
výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník 
či přihlašovatel starší ochranné známky udělí 

písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné 
známky do rejstříku.

Nejčastějším problémem u přihlašovaných 
označení bývá nedostatek rozlišovací způsobi
losti (tedy nedostatek prvků, které by označení 
dostatečně individualizovaly), a použití čistě 
slovního prvku obecného významu. Z tohoto 
důvodu je nutno doporučit, aby slovní prvky 
obecnějšího významu byly doplněny domi

nantním grafickým prvkem, nebo jiným slovním 
prvkem s vyšší rozlišovací způsobilostí (např. 
názvem firmy).

kdo má přednost…
Podáním přihlášky ochranné známky vzniká 
přihlašovateli tzv. právo přednosti. Toto právo 
znamená, že žádný jiný subjekt si po datu 
podání přihlášky nemůže registrovat shodnou 
ochrannou známku. Existence práva přednosti 
v důsledku podání přihlášky ochranné známky 
ještě neznamená právo požadovat po jiné 
osobě, aby se zdržela užívání shodného ozna
čení formou registrace domény a jejího užívání. 
Ochranná známka totiž požívá ochrany až 
od okamžiku definitivního zápisu do rejstříku 
ochranných známek. Pokud k zápisu přihlá
šeného označení zatím nedošlo, musí jeho 
vlastník s uplatněním práv vyčkat konce řízení 
o registraci.

Pokud konkrétní úřad provádějící registraci 
ochranné známky (český UPV nebo 
podobný úřad v jiném státě, OHIM nebo 
WIPO) neshledá absolutní překážky zápisné 
způsobilosti, zveřejní přihlášku ve svém 
věstníku ochranných známek (zpravidla 
na dobu tří měsíců). V této době mohou 
třetí osoby podávat v rámci námitkového 
řízení své námitky proti znění navrhované 
ochranné známky. Pokud je o námitkách 
pozitivně rozhodnuto, představují pak 
relativní překážku zápisu ochranné známky. 
Relativní překážky představují námitky 
podané zejména:
•  vlastníkem starší ochranné (národní, mezi

národní, Společenství či všeobecně známé) 

právo a DaNě
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pozitivní definice 
ochranné známky je 
poměrně stručná, tzv. 
negativní vymezení je 
podstatně obsáhlejší

Vymáhání práv 
z ochranné známky

Základním kritériem pro posouzení, zda 
dochází k zásahu do práv vlastníka k jeho 
ochranné známce, je zaměnitelnost obou 
označení. Pokud vlastník zjistí, že jiný 
subjekt užívá v obchodním styku podobné 
označení, je nutno posoudit, zda je takové 
označení skutečně zaměnitelné a zda 
je používáno pro zaměnitelné výrobky 
a služby.
Posuzování zaměnitelnosti je často 
poměrně složitým problémem, kdy je 
nutno obě označení posuzovat jako 
celek, s přihlédnutím ke všem prvkům, 
které obsahují, a posoudit je z hlediska 
vizuálního, fonetického, významového 
i z hlediska celkového dojmu, který 
označení zanechají u průměrného 
spotřebitele. Předmětem srovnání 
ochranné známky a potenciálně 
zaměnitelného označení je posouzení, 
zda jsou obě označení natolik podobná, 
že mohou u běžného spotřebitele vyvolat 
možnost záměny výrobků a služeb, 
případně záměny výrobců stejného druhu 
zboží nebo poskytovatelů stejného druhu 
služeb, a uvést tak spotřebitele v omyl.
Dojdeli vlastník ochranné známky 
na základě těchto kritérií k závěru, že jiný 
subjekt skutečně jeho práva k ochranné 
známce porušuje, nezbývá než uplatnit 
veškeré nároky, jejichž uplatnění zákon 
umožňuje. Za tímto účelem jednoznačně 
doporučujeme obrátit se na právníky 
specializující se na vymáhání práv 
z průmyslového vlastnictví, neboť se 
ve většině případů jedná o případy právně 
složité. Nejdříve je vhodné protistranu 
kontaktovat s výzvou ke zdržení se dalšího 
porušování práv vlastníka k ochranné 
známce, stažení veškerých závadně 

označených výrobků nebo služeb z trhu, 
zničení zboží nesoucího závadné označení, 
a není vyloučeno ani uplatnění finančních 
nároků v podobě náhrady škody 
a přiměřeného zadostiučinění. V mnoha 
případech je možno na základě takové 
výzvy vyřešit celou situaci dohodou stran.
Pokud protistrana nevyhoví požadavkům 
vlastníka ochranné známky, nezbývá, 
než se obrátit na soud. Věcně příslušným 
k projednání sporů z ochranných známek 
je Městský soud v Praze. 
Pokud vlastník prokáže okamžitou potřebu 
řešit celou situaci z důvodu neustále 
narůstající škody, je možno podat návrh 
na vydání předběžného opatření, kterým 
soud až do konečného rozhodnutí ve věci 
zakáže protistraně užívání sporného 
označení. Návrh na vydání předběžného 
označení však musí být následován 
žalobou, v níž mohou být uplatněny tyto 
nároky:
•  zdržení se porušování nebo ohrožování 

práva z ochranné známky,
• odstranění závadného stavu,
•  vyplacení přiměřeného zadostiučinění 

v penězích při vzniku nemajetkové újmy,
•  vyplacení náhrady škody ve formě 

skutečné škody či ušlého zisku.
Zákon o ochranných známkách dává 
vlastníku ochranné známky rovněž právo 
požadovat informaci o původu výrobků, 
nesoucích závadné označení. 
Porušování práv k ochranné známce je 
rovněž postihováno podle trestněprávních 
předpisů jako trestný čin porušování práv 
k ochranné známce, obchodnímu jménu 
a chráněnému označení původu (§ 150 
trestního zákona).

jan

v případě jakéhokoli 
porušení práv k této 
známce má vlastník 
jednoznačný titul 
k uplatnění svých 
nároků před soudem

ochranná známka 
nikdy nemůže existo-
vat sama o sobě, ale 
vždy pouze ve spojení 
s konkrétními výrobky 
nebo službami
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Rubriku připravujeme ve spolupráci s Bright Finance, a. s., www.idane.cz.

právo a DaNě

Novela živnostenského 
zákona přinesla řadu 
změn a novinek

oD 1. ČerveNce 2008 pLatí NoveLa živNosteNskéHo 
zákoNa, která přiNáší řaDu zásaDNícH změN 
a NoviNek. NoveLa je jeDNím z DaLšícH oČekávaNýcH 
kroků, které mají sNížit aDmiNistrativNí zátěž 
poDNikáNí u Nás. mezi HLavNí změNy patří přeDevším 
zjeDNoDušeNí všeoBecNýcH poDmíNek poDNikáNí, 
sNížeNí požaDavků Na výkoN jeDNotLivýcH ČiNNostí, 
omezeNí popLatkové poviNNosti, zrušeNí místNí 
přísLušNosti a sNížeNí iNformaČNí poviNNosti.

co bude jinak
Známé pojmy, jako jsou živnosti volné, vázané 
a řemeslné, zaznamenají značnou obsahovou 
změnu. Revoluce se týká především živností 
volných, kde se současný počet 125 živností 
s 622 obory podnikání sníží na živnost jedinou 
s názvem výroba, obchod a služby. Tato nová 
živnost bude mít 80 nezpoplatněných oborů 
činnosti a umožní podnikateli provozovat 
v extrémním případě všechny obory volné 
živnosti za jeden jediný poplatek. Nejedná se 
ale o změnu jedinou, novela zasáhne i ob
last řemeslných, vázaných a koncesovaných 
živností a to s cílem zjednodušit podmínky 
výkonu podnikatelské činnosti, resp. omezit re
gulaci vstupu do vybraných oborů. Budou tak 
významně sníženy kvalifikační požadavky, které 
jsou nutné k získání živnostenského oprávnění, 
tj. délka povinné praxe a dosažené vzdělání. 
Zjednodušeně můžeme vymezit tři základní sku
piny stanovující podmínky pro zahájení výkonu 
řemeslných živností. 

•  Do první skupiny patří podnikatelé, kteří dosáhli 
vzdělání v daném oboru, ve kterém chtějí začít 
podnikat. Na tyto podnikatele již nebudou nově 
kladeny žádné požadavky na délku vykonané 
praxe.

•  Druhá skupina se týká podnikatelů, kteří mají 
vzdělání v příbuzném oboru. Za příbuzné obory 
se považují obory, které užívají stejných nebo 
obdobných pracovních postupů a odborných 
znalostí. Těmto podnikatelům bude nově stačit 
doložit jen jeden rok praxe v daném oboru. 
Vzdělání v příbuzném oboru bude možné na

hradit rekvalifikačními kurzy, čímž v krátké době 
bude jakýkoliv podnikatel moci dosáhnout stej
né výchozí pozice. Podnikatelé, kteří nebudou 
mít v daném nebo příbuzném oboru potřebné 
vzdělání a nerozhodnou se pro rekvalifikační 
kurz, budou muset pro získání živnostenského 
oprávnění doložit šestiletou praxi v daném 
oboru. U živností vázaných jsou kvalifikační 
předpoklady vymezeny pro každý obor zvlášť 
v příloze č. 2 živnostenského zákona.

•  Pro živnosti koncesované je konstrukce stejná 
s tím, že jednotlivé podmínky jsou vymezeny 
v příloze č. 3. V novele se také objeví obory, 
u kterých bude regulace zrušena zcela, a to 
přesunem mezi volné živnosti. Těmito obory 
jsou například zastupování v celním řízení nebo 
fotografické služby, přičemž v současnosti se 
jedná o živnost vázanou a řemeslnou.

zrušení živnostenských listů a koncesí
Podnikatel, který zaháji svojí činnost 
po 1. 7. 2008, již neobdrží živnostenský list či 
koncesní listinu. Nově bude sloužit jako průkaz 
podnikatelského oprávnění výpis z živnostenské
ho rejstříku, na kterém budou vyznačeny všechny 
předměty podnikání daného podnikatele. Podle 
současné úpravy je nutné prokazovat podnika
telské oprávnění u každého předmětu podnikání 
zvlášť, což s sebou nese zvýšenou poplatkovou 

zátěž. Tato změna ale pro stávající podnikate
le nebude znamenat automaticky neplatnost 
starých živnostenských listů a koncesních listin, 
a to až do doby, než sami požádají o výpis 
z živnostenského rejstříku, nebo sami nahlásí 
nějakou změnu živnostenskému úřadu. S touto 
změnou také souvisí zrušení dělení živnosten
ského rejstříku na veřejnou a neveřejnou část. 
Rejstřík bude nově veden v elektronické podobě 
jako veřejný seznam s výjimkou údajů o rodných 
číslech a uložených pokutách.

snížení správních poplatků
Správní poplatek za ohlášení živnosti nebo 
podání žádosti o vydání koncese bude nově 
jen jeden ve výši tisíc korun. V případě ohlášení 
volné živnosti bude tento poplatek stejný a to bez 
ohledu na počet oborů, které bude podnika
tel provozovat, resp. které bude mít uvedeny 
na výpisu z živnostenského rejstříku. Každé další 
ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení kon
cese bude zpoplatněno částkou 500 Kč. Pokud 
ovšem podnikatel ohlásí více živností současně, 
bude vybírán poplatek jen jeden. Aktuální výpis 
bude zpoplatněn 100 Kč. Vydání úplného nebo 
částečného výpisu z živnostenského rejstříku 
na vlastní žádost bude zpoplatněno 20 Kč 
za stránku. Naopak nově nebudou některé úkony 
podléhat poplatkové povinnosti vůbec. Mezi tyto 
úkony bude například patřit rozšíření jednotlivých 
oborů volné živnosti či první vydání výpisu z živ
nostenského rejstříku. 

ruší se místní příslušnost
Nově se ruší místní příslušnost, která je podle 
stávající platné právní úpravy určena místem 
bydliště podnikatele, místem podnikání nebo 
sídlem či místem, kde je umístěna organizační 
složka. V praxi to bude znamenat možnost 
ohlásit živnost či podat žádost o koncesi na ja
kémkoliv živnostenském úřadu na území ČR. 
Toto ovšem nebude platit absolutně, u některých 
úkonů zůstane místní příslušnost zachována, 
půjde například o řízení o zrušení či pozastavení 
provozování živnosti a dále také řízení o správních 
deliktech podnikatelů. Výhodou bude snížení 
nákladů, které podle tvůrců zákona má být 
ve střednědobém horizontu doplněno růstem 
konkurence mezi jednotlivými živnostenskými 
úřady. V současné době se případy chybných 
podání místně nepříslušnému orgánu státní sprá
vy řeší skrze § 12 správního řádu, tj. institut tzv. 
postoupení pro nepříslušnost. Tedy i nyní dochází 
k tomu, že podání jsou řádně doručena přísluš
nému živnostenskému úřadu, ale se značnou 
časovou prodlevou.

oznamovací povinnost
Snižuje se rozsah oznamovací povinnosti, 
podnikatel bude povinen oznamovat živnosten
skému úřadu už jen takové skutečnosti, které si 
nebude moci úřad zjistit sám jiným způsobem. 
Dále novela počítá se zavedením tzv. kontaktních 
míst veřejné správy tzv. CZECH POINT (Českého 
podacího ověřovacího informačního národního 
terminálu), kterými se nově stanou notáři, krajské 
úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady měst
ských částí, zastupitelské úřady, držitelé poštovní 
licence a Hospodářská komora ČR. Přijaté podá
ní na toto místo bude postoupeno na podnikate
lem předem zvolený živnostenský úřad.

odpovědný zástupce
Změny se také dotknou podnikatelů, kteří si pro 
vymezené činnosti zajišťují potřebnou způsobilost 
k provozování živnosti prostřednictvím odborných 
zástupců. Nově jsou tyto činnosti vymezeny 
v příloze č. 5 živnostenského zákona. V rámci 
nové právní úpravy je sníženo omezení vykonávat 
funkci odpovědného zástupce. Počet podni
katelů, kteří budou smět vykonávat tuto funkci, 
je nově zvýšen ze dvou na čtyři. Dále oblast 
oznamování ukončení činnosti odpovědného 
zástupce a 30denní lhůta na ukončení činnosti 
bude nově v rámci snížení administrativní zátěže 
zrušena úplně.  

Další změny
Mezi další novinky, které pozitivně ovlivní podnika
telské prostředí, patří možnost přerušit živnosten
ské oprávnění na libovolně dlouhou dobu. Jen 
pro úplnost: dle stávající úpravy je tato možnost 
limitována maximální dobou dvou let. Nově je 
také zrušena povinnost mít pro účely kontroly 
živnostenské listy na každé provozovně.

Ing. Eliška Daňková

správní poplatek 
za ohlášení živnosti 
nebo podání žádosti 
o vydání koncese bude 
nově jen jeden ve výši 
tisíc korun

podnikatel, který 
zahájí svoji činnost 
po 1. 7. 2008, již 
neobdrží živnostenský 
list či koncesní listinu

právo a DaNě

eliška Daňková

Názor daňového 
speCialisty:

JAK TO 
VIDíM Já

Pozitivní prvky novely živnostenského 
zákona rozhodně nelze přehlédnout 
a domnívám se, že v praxi převládnou nad 
problémy, které se také určitě vyskytnou. 
Z daňového pohledu má novela živnosten
ského zákona skrytý dopad do aplikace 
procentní sazby paušálních výdajů. V pří
padě, že podnikatel neuplatní skutečné 
výdaje, má možnost uplatnit výdaje 
procentem z příjmů. Zatímco se u řemesl
ných živností jedná o výdaje ve výši 60 % 
z dosažených příjmů, u ostatních živností 
je to jen 50 % z dosažených příjmů. 
Novela živnostenského zákona částeč
ně nově vymezila některé živnosti, čímž 
způsobila daňové dopady v této oblasti. 
Mezi podnikatele, kterých se tato změna 
pozitivně dotkne, budou patřit ti, kteří pro
vádějí montáže, opravy, revize a zkoušky 
plynových, tlakových a zdvihacích zařízení 
a nádob plynu. Jejich paušální výdaje 
budou moci být nově ve výši 60 % z dosa
žených příjmů. Naopak mezi ty, u kterých 
se projeví negativní daňový dopad, patří 
podnikatelé provozující polygrafickou 
výrobu a poskytující fotografické práce. 
Z těchto řemeslných živností se nově 
stávají živnosti volné. Zavedení jedné volné 
živnosti s možností bezplatně provozovat 
všech nově vymezených 80 oborů bude 
také znamenat snížení rizika v souvislosti 
s neoprávněným podnikáním, které je 
často zjištěno v rámci kontroly ze strany 
finančního úřadu.

Budou významně sníženy kvalifikační požadavky, 
které jsou nutné k získání živnostenského oprávnění Fo
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když podniká 
evropský šampion

jméNo jako zNaČka
jméNo jako zNaČka

Z ptačí perspektivy vypadá pískovna neda
leko Pardubic jako obří písmeno C. Rachot 
skrejprů tu navždy utichl po roce 1989, 
od té doby tady vládnou pouze elegantní 
rychlé čluny. Na laně za sebou táhnou vodní 
lyžaře z celé Evropy – závodníky i amatéry. 
Milovníky adrenalinu vlečou na slalom mezi 
barevné bójky i na plovoucí skokanskou 
rampu. Další zájemci zde pod vedením 
Františka Stehna trénují figurální jízdu – dis
ciplínu, ve které v sedmdesátých letech sám 
kraloval. Jedním z důvodů, proč si tenkrát 
vybral „figurálku“, bylo prý i to, že k ní byl 
potřeba „jen“ motorový člun. Slalom i skok 
jsou finančně náročnější a v pionýrských 
sedmdesátých letech nebylo peněz nazbyt.

co se v mládí naučíš...
„Jako kluk jsem dělal skoro všechny sporty, 
ale nejvíc hokej,“ vypráví František Stehno. 
„Jednou jsme s tátou viděli v televizi vodní 
lyžování. Okamžitě jsme to chtěli vyzkou
šet.“ Poprvé si vodní lyže nasadili v amatér
ském yacht klubu na Sečské přehradě. „Byl 
to tenkrát jediný pár lyží v Československu, 
dovezli je prý z Austrálie. Později jsme si vy
robili vlastní. Na upravené lyže jsme hřebíky 
natloukli tenisky…“

Spolu s otcem založil František vlastní oddíl 
vodních lyžařů a hledali pro něj nové místo. 
Tou dobou sdružovalo čtyřicet českosloven
ských oddílů neuvěřitelných osmnáct set 
vodních lyžařů! „V roce 1970 jsme objevili 
písník v Mělicích u Pardubic. Těžaři ho ještě 

více vybagrovali, a tak jsme zde už po roce 
mohli umístit slalomovou a skokanskou 
dráhu.“ Hvězdná kariéra dvacetiletého mla
díka začala. Za dva roky od přibíjení tenisek 
na lyže už stál na stupních vítězů mistrovství 
Evropy ve Francii. šampiona z ČSSR si 
oblíbilo západní publikum, přišly nabíd
ky na soustředění. Podívat se „ven“ byla 
motivace k ještě větším výkonům. „Odjel 
jsem trénovat do Anglie, kde jsem si zlepšil 

techniku i fyzičku,“ vypráví František Steh
no. Až po čtvrtstoletí však plně ocenil, co 
se na ostrovech navíc naučil: jazyk a know
how vedení soukromého klubu!

medaile – studium – podnikání
Do té doby přinesl našim barvám další čtyři 
medaile, po vystudování trenérské školy na 
FTVS začal sám trénovat ostatní. Přitom ne
opouštěl kvalitní zázemí, které poskytovala 
pískovna u Pardubic a staral se o její rozvoj. 
Jakoby tušil, že zde bude jednou podni
kat… V roce 1975 se v Mělicích uskutečnil 
první mezinárodní závod. Sportovci ocenili 
kvalitní podmínky pro ježdění a v dalších 
letech přijížděli znova a bylo jich stále více. 
Časem se malý kemp dostal do povědomí 
celého národa evropských vodních lyžařů! 
František Stehno si mezitím získal věhlas 
vynikajícího instruktora. Poslední dny soci
alistické éry ho zastihly v Itálii, kde trénoval 
jeden z klubů a podílel se i na přípravě 
národního týmu. V Mělicích se stále ještě 
těžil písek…
 „Hned po revoluci řekl majitel pozemku 
stop,“ říká dnešní podnikatel F. Stehno. 
„Právě včas – bagry naštěstí nespojily obě 
ramena vodní plochy. Vznikl tak unikátní 

prostor pro vodní lyžování, kdy mohou dva 
lyžaři trénovat v obou ramenech současně 
a neruší se navzájem vlnami.“ Hladina jako 
zrcadlo je totiž pro vodní lyžaře to nejdů
ležitější. V Evropě se však většinou trénuje 
na velkých jezerech. „Tam si sportovci 
navzájem vadí vlnobitím. Proto se každý 
snaží, co nejdříve vstát, aby byl na vodě 
sám.“ A u východočeské pískovny si mohou 
pospat. Zkušený trenér to dobře věděl 
a rozhodl se unikátní prostor využít. Pronajal 
si břeh a založil soukromý Stehno Marine 
Club.
„Na začátku tady nebylo téměř nic, ani 
pořádné elektrické vedení. Postupně jsme 
budovali kanalizaci, trafostanici...“ vrací nás 
František Stehno zpět o patnáct let. Dnes 
tu stojí restaurace, tenisový kurt, chatky 

pro hosty. A samozřejmě bytelné molo s 
moderními čluny. Koupil jsem v zahraničí 
levný, ojetý motorový člun a sám jej dával 
dokupy. Pro první sezonu jsme na ubytování 
pronajali maringotky.“ Hned první sezona 
se vydařila. „Všechny vydělané peníze jsem 
reinvestoval do infrastruktury kempu,“ pro
zrazuje podnikatel. „A tak to chodilo každý 
rok, neustálé investice.“ 

Byrokracie nevadí
Na klasické překážky v podnikání například 
v podobě byrokracie si pan Stehno příliš 
nestěžuje. „Podobných míst, jako je naše, 
by mohlo být v ČR mnohem více. Fungují 
však jenom ta založená před revolucí. Nikdo 
si na otevření nové plochy pro lyže dnes 
netroufá, překážky kladou obce a ochranáři. 

Přitom čluny přírodě neškodí, naopak tím, 
že vzdouvají vlny, filtrují vodu a čistí ji,“ vy
světluje podnikatel. „Máme tu spoustu ryb. 
Po letech to již ochránci přírody akceptovali 
a nesnaží se nám dělat potíže.“ Podnika
teli dnes dokáží více ztrpčit život rozmary 

počasí. „Normálně jsme tu tři zaměstnanci 
plus osm brigádníků – vysokoškoláků. Když 
máme chladné léto, může klesnout počet 
studentek na tři. V restauraci čekají na jedi
ného hosta třeba hodinu. Celkově se však 
podniku daří. Prosperuje a roste.“ Hlavní 
zisk však podle pardubického šampiona – 
podnikatele vodní lyže už dávno nepřinášejí. 
„Obrátilo se to. Kemp a rekreační aktivity 
dnes dotují na provoz nákladnější lyžování. 
Převažuje zahraniční klientela. Na trend 
reagujeme rozšiřováním ubytovací kapacity, 
investujeme do atrakcí, klouzaček, dětských 
hřišť. Plánuji velké přestavby našeho kem
pu. Přeji si ho povýšit na tříhvězdičkový.“ 
Klesá zájem o water skiing? „Nedá se to tak 
říci. Ale závodí se méně, méně se i trénuje. 
Jde o jeden z nejdražších sportů. Minuta 

tréninku vyjde na třicet korun a s dražším 
benzinem je to pořád více. Přitom běžně se 
trénuje hodinu denně. Vybavení je extrémně 
drahé – lyže na skákání stojí padesát až sto 
tisíc.“ 

když ne lyže, tak alespoň banán
Přestože dnes nejvíce peněz nepřinášejí 
tréninkuchtiví lyžaři, ale běžní rekreanti, tím 
nejcennějším v mělické osadě F. Stehna 
bude vždy klub vodního lyžování. Nenahra
ditelná značka budovaná tři desítky let… „Je 
to skvělá reklama. Vodní lyže táhnou – lidé 
se na ně rádi podívají. Ubytují se a potom 
se povozí alespoň na člunu nebo na obřím 
banánu.“ Jméno mistra Evropy pomohlo 
proslavit rekreační areál daleko za hranicemi 
ČR. „I když nezávodím, udržuji styky s celou 
komunitou. 
Před lety tu byl na soustředění norský 
národní tým, který vedl mistr světa. To se
kundárně pomáhá celému kempu,“ uzavírá 
František Stehno.

Mikuláš Černý

Nemáme moře, Nemáme aNi BaLatoN. přesto máme vyNikající pověst 
v tak eXotické DiscipLíNě, jako je voDNí LyžováNí. Do světové kroNiky 
toHoto sportu Nás zapsaL ČtyřNásoBNý mistr evropy fraNtišek 
steHNo. sport, kterému zasvětiL ceLý život, mu to DNes štěDře 
opLácí: mořem Hostů jeHo uNikátNíHo rekreaČNíHo poDNiku.

františek stehno (59)

Rozvedený, dcera Petra (31) se „potatila“– junior
ská mistryně Evropy a bronzová mistryně světa, 
závodit přestala v 17. Syn Radek (30) pomáhá 
otci vést podnik Stehno Marine Club, s. r. o. Další 
životní vášní F. Stehna kromě sportu je cestování. 
„Nejvíce se mi líbily Čína, Brazílie, Sicílie a Norsko. 
Největší sen? Patagonie a Nový Zéland.“

kariéra:
1972: ME, figurální jízda, 1. místo
1973: ME, figurální jízda, 1. místo
1975: ME, figurální jízda, 1. místo
1975: MS, Londýn (Anglie),  
figurální jízda, 2. místo
1976: ME, figurální jízda, 1. místo
1977: MS, Milano (Itálie),  
figurální jízda, 3. místo
1977 – 1982 vedl čs. národní tým
1982 – 1988 trénoval v Itálii

„Na začátku tady 
nebylo téměř nic, ani 
pořádné elektrické 
vedení. postupně jsme 
budovali kanalizaci, 
trafostanici...“
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LETNí TROJKOMBINACE

zDraví a reLaX

Libor Hrubý, Gym Manager, 
Balance Club Brumlovka
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co prozradí hodinky
Hodinky na své majitele vyzradí hodně, 
staly se součástí jejich prestiže. „Image 
každého muže by měla vypovídat o jeho 
charakteru, a to platí i u hodinek. U trampa 
by rolexky působily nepatřičně, stejně jako 
u muže ve smokingu by nevhodně působily 
nějaké laciné z poutě. Hodinky jsou vizitka 
člověka,“ vysvětlila v rozhovorech (např. 
pro Hospodářské noviny či MfD) Tamara 
KotvalováBendlová, majitelka několika 
obchodů s luxusním zbožím. Rčení, že 
správný muž má s sebou nůž, podle ní tak 
úplně neplatí. „Auto a hodinky jsou podle 
mě základní nutná výbava každého muže. 
Muž by měl mít minimálně troje  sportov
ní, společenské a na běžné užívání,“ míní 
Tamara KotvalováBendlová. Lidé, kteří si 
kupují hodinky věhlasných značek, tvoří za
tím zanedbatelné procento české populace. 
Potenciál je ale podle obchodního ředitele 
firmy Elton hodinářská, a. s., Jana Prokopa 
kolem 50 000 „nositelů“: „Našimi zákazníky 
jsou lidé s dobrým finančním zázemím, kteří 
mají vztah k technice a intelektuální předpo
klady k tomu, aby je tento koníček zajímal.“ 
(Hodinky od Eltonu má Nicolas Sarkozy i 
premiéří Polska, Maďarska a Slovenska.)

Důvod se vždy najde
Příležitost k nákupu luxusních hodinek se 
pro jejich milovníky najde často. „Někteří 
naši zákazníci si vyloženě hledají důvod, si 
hodinky koupit,“ říká Jan Prokop. „Když se 
jim například podaří dobrý obchod,“ dodává. 
Díky kompaktnosti časoměrného strojku sílí 

u firem tradice darování hodinek coby ohod
nocení odvedené práce. „Firmy chtějí ocenit 
práci svých top manažerů, nebo obdarovat 
svou V.I.P. klientelu. Nechají si vyrobit Pri
vate edition, sérii totožných hodinek, které 
se liší pouze výrobním číslem a případně 
vyrytým jménem obdarovaného,“ popisuje 
Jan Prokop. Záminkou ke koupi může být 
i sběratelská vášeň, křtiny potomka, synova 
promoce, zpětný svatební dar. „Manželé 
si při příležitosti výročí svatby objednají 
hodinky podobného ražení. Je to partnerská 
záležitost stejně jako snubní prstýnky.“ 

...aby mi slušely
Stejně jako oblečení i hodinky podléhají 
módním trendům. Ženské uvažování se při 
nakupování hodinek od mužského liší. „Ženy 
u nás obvykle investují řádově menší částku 
za jedny hodinky, ale koupí si jich několik, 
aby je měly k různému oblečení. Na rozdíl 
od mužů nejsou tak fixované na značku. 
Vybírají si to, co se jim líbí,“ míní Jan Prokop. 
„Značky jsou cenově náročné. Ženy si kupují 
to, co jim bude slušet,“ souhlasí Tamara 
KotvalováBendlová. 

Podle Jana Prokopa muži upřednostňují 
hodinky Omega, ženy kvůli primárnímu šper
kařskému zaměření preferují značku Cartier. 
Nejpopulárnější jsou u něžného pohlaví 
podle Tamary KotvalovéBendlové i Jana 
Prokopa hodinky s vsazenými diamanty. 
V současnosti mají prý ženy v oblibě i velké 
hodinky sportovního typu.
Mužskou libůstkou je podle Jana Prokopa 
sladění hodinek s barvou laku jejich nové
ho vozu: „Takto jsme upravovali hodinky 
k jaguáru, Aston Martinu, ke dvěma Ferrari, 
Mazdě MX5. Nyní máme zakázku na hodin
ky k Lamborghini Gallardo.“ 

Český zákazník – náročný zákazník
Mezi českými a zahraničními zákazníky je 
podle Tamary KotvalovéBendlové i Jana 
Prokopa propastný rozdíl. „Český zákazník 
je náročný zákazník. Je hodně inteligentní, 
opatrný a málo ovlivnitelný trendy. Než hodinky 
koupí, do obchodu se několikrát vrátí,“ říká 
Tamara KotvalováBendlová. „Osobně vnímám 
českého zákazníka jako nejnáročnějšího 
na světě. Pro znalce jsou hodinky srdeční 
záležitostí a výrobce bude pronásledovat 
za každou chybičku, které by si cizinec ani ne
všiml,“ přitakává Jan Prokop, který má vlastní 
teorii o důvodu specifiky českého zákazníka: 
„Za totality zde nebyl velký výběr, ale dostupné 
zboží bylo kvalitní. Po revoluci se otevřel trh 
a dostalo se sem méně kvalitní zboží vyrobené 
pod tlakem na cenu. Stalo se spotřební zále
žitostí, jeho životnost klesla. Na to Češi nebyli 
zvyklí a zklamalo je to.“

šárka Vlasáková

Nadále platí, že postačí 1015 minut – zamkněte svou kancelář zevnitř, zakažte přepojovat telefonické 
hovory a na mobilu nastavte režim: Tichý. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky (jen ve spodním 
šuplíku připravenou podložku), občas nějaký šanon... Hlavně však mějte chuť do cvičení. 
V každém čísle Komora.cz vám přinášíme tři cviky specializované na určitou oblast, které můžete 
posléze kombinovat podle vlastních představ.

zaktivujte tělo  
i mysl (vii.)

Na úvod si prověříte své lokty – přičemž 
vůbec nezáleží na tom, zda je máte dost 
ostré... Nicméně pozice na loktech je velmi 
účinná na posílení svalstva – a to se může 
hodit kdykoli... Stačí vydržet v této pozici 
pětkrát 30 vteřin a ucítíte, že to není snadné, 
ale užitečné. Zejména na břišní oblast. Dávejte 
pozor na častou chybu – prohnutí v bedrech.

A teď „leháro“. Ovšem jen zdánlivé: 
lehněte si na bok a zvedněte se 
na jedné ruce, přičemž kotníky, kyčel, 
rameno držte v jedné přímce. Cvik je 
to výborný na posílení stability těla 
a zpevnění trupu. Můžete zvolit variantu 
„na výdrž“ nebo mírné hmity po dvaceti 
opakování na každou stranu.

Nyní si sedněte na podložku, pokrčte nohy 
a pomalinku se trupem suňte o malinko níže. 
Ještě vydržte – pak se vraťte do základního 
sedu. Při výdechu se snažte přitáhnout pupík 
k páteři. Opakování není nikdy dost – což platí 
i při tomto cviku. A tak ho provádějte, dokud 
to jen jde... 

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 ať už rozHýBat 
záDa, zmírNit akutNí stres přeD jeDNáNím, 
uvoLNit ztuHLou šíji, rozprouDit eNergii Či 
zvýšit koNceNtraci atD. Nevím, zDa po DoBu 
DovoLeNýcH cviČíte ještě méNě NeBo ještě 
více Než při pLNém  pracovNím NasazeNí, aLe 
kažDopáDNě – sNažte se...

Luxusní  
ručičky  
na ruce

ženy milují hodinky 
s vsazenými diamanty, 
mužskou libůstkou 
je sladění hodinek 
s barvou laku jejich 
nového vozu

Slabost pro hodinky mají i slavné osobnosti. 
Některé celebrity upřednostňují tuzemskou 
výrobu. Hodinky značky Prim v hodnotě téměř 
tři sta tisíc nosí třetím rokem český prezident 
Václav Klaus. Jeho předchůdce Václav Havel 
rovněž „Primky“ vlastní. Hodinkami Prim z jediné 
české manufaktury se pyšní například také 
věhlasný architekt Jan Kaplický. Vášnivým 
sběratelem hodinek je fotbalista Petr Nedvěd, 
který podle svých slov vlastní kolem padesáti 
hodinek různých značek. Nejvíce si prý cení 
svých několika starších typů značky Rolex 
a hodinek Jeager LeCoultre z padesátých let 
minulého století. Výrobky švýcarských značek 
Fortis či Maurice Lacroix vlastní například herec 
Jiří Bartoška. Slavné dámy nezůstávají v lásce 
k hodinkám pozadu. Výrobky švýcarské značky 
Maurice Lacroix se pyšní například modelka Iva 
Kubelková, herečka Chantal Poulain či herečka 
Kateřina Brožová, která vlastní i hodinky další 
švýcarské značky Raymond Weil. Sama Tamara 
KotvalováBendlová nosí značky Patek Philippe, 
Cartier, na volný čas má oblíbené velké hodinky 
značky Panerai. Svým zápěstím se od letošního 
roku chlubí i Alan Delon, jenž si odvezl do do
movské Francie hodinky Prim i se speciálně 
vydanou knížkou o vzniku hodinek ve svém 
mateřském jazyce. 

Lidé se vždy potřebovali orientovat v čase. Vy
užívali k tomu slunce a sluneční hodiny, později 
hodiny astronomické. Primitivním časoměřičem 
byla například zapálená svíce, zmenšující se 
každou hodinu o stejný úsek, čímž ukrajovala 
čas. První kapesní hodinky se objevily kolem 
roku 1500 a nejprve měly jen hodinovou ručičku. 
Natahovat se musely dvakrát denně. V Anglii se 
staly hodinky populárními v polovině 17. století 
v důsledku puritánského hnutí. V té době získaly 
hodinky minutovou ručičku. Díky přidání čtvrtého 
kolečka odpadla potřeba natahování hodinek 
dvakrát denně. Nyní stačilo jedno natažení 
za dvacetčtyři hodin. Vteřinová ručička přibyla 
do kapesních hodinek po roce 1800. Na počát
ku 19. století se ve švýcarsku rozběhla i tovární 
výroba strojků. S rozvíjející se sítí pošt a železnic 
se staly hodinky nepostradatelnou pomůckou 
nejen poštmistrů a železničářů. Roku 1904 vyro
bila firma Cartier první náramkové hodinky, které 
od doby první světové války zcela vystřídaly 
hodinky kapesní. V padesátých letech minulého 
století vznikly první hodinky s automatickým 
natahováním. Dnes rozšířené quartzové hodinky 
vznikly ve švýcarsku, sériově je ale začala vyrá
bět roku 1969 japonská firma Seiko.        vla

HISTORIE „V KOLEČKU“

PřEPyCH NA SLAVNýCH 
ZáPěSTíCH

LiDé miLující LuXus měLi oDjakživa spoustu možNostí, jak se jím 
oBkLopit. kupovaLi si DraHá auta, oBLeČeNí Či šperky. LuXus se 
postupNě přeNesL i Na zápěstí mužů a žeN. LiDí možNá vLivNýcH, 
zceLa jistě však movitýcH...
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„Dnes máme své 
konstruktéry v týmech 
u zákazníků téměř 
po celé evropě. své lidi 
máme v rusku, indii, 
Číně i v mexiku.“

TOP INVESTOřI  
JSOU ČEšI
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na vývoji a konstrukci většiny aktuálních 
modelů škodovky.
„Jednou z námi uskutečněných myšlenek byla 
také výklopná záda u sedadla spolujezdce, kde 
si pasažér na zadním sedadle může pohodlně 
natáhnout nohy až na přední sedadla. Toto 
vylepšení jsme provázeli již od fáze myšlenky, 
přes návrh konstrukčního řešení, až po reali
zaci prototypu. Můžete se s ní setkat v první 
generaci Superba,“ dodává Zuzana Stupková 
HR a PR manažerka společnosti. Společnosti 
specializované na poskytování designerských, 
vývojových, konstrukčních a prototypových 
produktů a služeb pro automobilové výrob
ce a jejich dodavatele. Kromě toho navrhuje 
i nástroje, které pak na lince v továrnách lisují 
jednotlivé plechové díly nových automobilů. Za
bývá se i pevnostními, statickými i dynamickými 
výpočty, včetně simulace srážek, crashtestů. 
Jinými slovy navrhuje všechny oblasti aut, kro
mě pohonu, včetně lisovacích nástrojů.

za Němci do mexika
„V tuto chvíli máme své konstruktéry v týmech 
u zákazníků téměř po celé Evropě. Svoje lidi 
máme v Rusku, Indii, Číně nebo v Mexiku,“ 
pokračuje Z. Stupková. „Pobočky máme v Os
travě, na Slovensku i v Indii, a v současné době 
se zakládá nová pobočka v Mexiku. „Zde se 
naše aktivity orientují zejména na Volkswagen 
a jeho dodavatele,“ doplňuje M. Zabadal. 
V zahraničí v současné době pracuje přibližně 
třetina zaměstnanců Aufeeru. „Vzhledem ke ko
lísavosti ve vývoji v automobilovém průmyslu 
se snažíme rozložit riziko vyplývající z orientace 
na regionálního výrobce a jeho dodavatele, a to 
je důvod pro posilování našich pozic v zahra
ničí. Současný trend posilování koruny se nás 
přímo negativně dotýká.“
To je jeden z důvodů expanze na východ, kde 
rychle stoupá poptávka po nových vozech. 
S tím souvisí potřeba vývoje nových modelů. 
Zároveň náklady na provoz pobočky v Indii 
jsou nižší. O odpovídající kompetence a kvalitu 
zaměstnanců a dodávaných služeb se v místě 
starají mladoboleslavští experti, kteří předávají 
Indům své zkušenosti.
Podle Martina Zabadala zatím společnosti pů
vodem z Číny nebo Indie nejsou pro evropské 
konstrukční kanceláře tak silnou konkurencí. 
„Tito vývojoví dodavatelé prozatím nedosahují 
kvalit evropských a severoamerických vývojá
řů. Do těchto oblastí bude zapotřebí v našem 
oboru investovat ještě hodně zkušeností. Naše 
společnost chce být nositelem knowhow 
a kvality a spolupodílet se na vzestupu tohoto 
odvětví v rámci asijského trhu.“

od silnice do vzduchu a vody
Vedle návrhů pro automobilový průmysl proniká 
společnost v posledních letech i do letecké
ho a lodního průmyslu. Hlavním důvodem je 
rozložení rizika podnikání tak, aby společnost 

eliminovala závislost pouze na autoprůmyslu. 
„Přestože automobilový průmysl je pro nás 
stále nejzajímavější. Je to dynamický sektor, 
rychlost vývoje nových modelů aut je stále 
vyšší. Na druhou stranu konstrukce v letectví 
je běh na dlouhou trať a vytváří dlouhodobá 
partnerství,“ vysvětluje ředitel společnosti.
V roce 2006 se Aufeer Design spojil se sloven
ským Matador Automotive, který dnes vlastní 
třetinu obchodního podílu ve firmě. Slovenský 
partner chtěl rozšířit portfolio svých služeb 
i o konstrukční práce, a oběma se tak otevřely 
další obchodní příležitosti. Československý 
podnik v Mladé Boleslavi funguje výborně.

konstruktéři prostě nejsou
„Pracovní trh s konstruktéry v České republice 
vlastně neexistuje, protože zaměstnaní jsou 
v podstatě všichni. Proto se je snažíme sami 
vychovávat. Spolupracujeme hlavně s místní 
střední průmyslovou školou, která jako opravdu 
jedna z mála vyučuje i software Catia. Každý 
rok se snažíme několik studentů provést prak
tickou maturitou a každý rok jich u nás několik 
zakotví,“ říká Z. Stupková.
A proč podle Martina Zabadala Aufeer Design 
získal ocenění za Investici s největším ino
vačním potenciálem?„Používáme nejnovější 
technologie včetně rychlých sítí, nakupujeme 
nejnovější hardware a software. Hlavně ale 
investujeme do lidí. Ve všem, co pomůže za
městnanci být rychlejší, zkušenější a šikovnější, 
vycházíme vstříc. Ať už je to například anato
mická židle, nový software nebo školení, jejichž 
náklady dosahují milionů korun ročně. Možná 
právě v tomhle jsme lepší než konkurence,“ 
uzavírá Zabadal.

Jiří Sochor

Český ÚspěcH
Český ÚspěcH

škoda Auto, Volkswagen, MercedesBenz, 
Bentley, Lamborghini nebo i Airbus a mnozí 
další. U všech těchto výrobců je k nalezení práce 
mladoboleslavské vývojové kanceláře Aufeer De
sign. „Samo nepřišlo nic, ale dneska už má naše 
jméno dobrý zvuk,“ říká Martin Zabadal, výkonný 
ředitel Aufeer Design.

klíčem jsou lidé
Firma vznikla jako vizionářský projekt dvou 
původních majitelů. Ještě před osmi lety patřila 
značka Aufeer autodopravě. Její původní 
majitel ovšem už tehdy předvídal, že tento 
druh podnikání nebude čile prosperovat 
donekonečna. Většina kamionů firmy tehdy 
jezdila pro škodu Auto, navíc jeden z majitelů 
působil v Mladé Boleslavi a dobře se orientoval 
v prostředí automobilky. Volba proto padla 
na design a konstrukční práce a první projekty 
vznikly právě ve spolupráci se škodovkou.

škodovka v té době většinu konstrukčních 
prací nakupovala od zahraničních desig
nérských kanceláří zastoupených v České 
republice. Cílem bylo nabídnout k nim při

nejmenším stejně kvalitní alternativu – ovšem 
za zajímavější ceny. „V zahraničí v té době 
pracovalo mnoho krajanů, kteří posbírali cen
né zkušeností a začali uvažovat o tom, že se 

vrátí domů. To byli naši první zaměstnanci,“ 
pokračuje M. Zabadal.
Jen investice do technologického vybavení – 
do serverů, počítačů nebo do softwaru – přišla 
na několik milionů korun na každého zaměst
nance. „Potřebovali jsme zkušené lidi. V hle
dáčku byli konkrétní specialisté, které jsme 
získávali zajímavou nabídkou projektů v České 
republice,“ dodává výkonný ředitel společnos
ti, která měla na začátku pět pracovníků, dnes 
už ovšem kolem 180.

začalo to nárazníkem
První projektovou zakázkou byla konstruk
ce plastových dílů pro Octavii II, konkrétně 
předního nárazníku. „škodovka přijala naši 
nabídku ke spolupráci jako konkurenci 
k jejich tehdejší dvojici zahraničních firem, 
které dodávaly většinu konstrukčních prací,“ 
vysvětluje M. Zabadal. Dnes se firma podílí 

Nejvýznamnějšími investory ČR v roce 2007 
byli čeští podnikatelé. Alespoň takové jsou 
výsledky tradičního ocenění Investor roku, 
které už osmým rokem organizuje agentura 
CzechInvest spolu se Sdružením pro 
zahraniční investice – AFI. Tentokrát ovšem 
většina cen zůstala doma. Mezi jedenácti 
oceněnými je celkem sedm podniků 
původem z ČR.

Vítězi pěti vyhlašovaných kategorií jsou 
tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn 
a pak už jen české firmy – vývojář softwaru 
Logos, designérská kancelář Aufeer 
Design, strojírenský Motor Jikov a ještě 
další designéři ze společnosti Swell. 
„Zatímco před patnácti lety, v začátcích 
fungování agentury CzechInvest, jasně 
dominovaly investice ze zahraničí, 
dnes to jsou původní české firmy, které 
přicházejí s největším počtem nových 
nápadů, nových projektů,“ říká Alexandra 
Rudyšarová, pověřená generální ředitelka 
agentury CzechInvest. 

Na ocenění Investor roku mohou 
dosáhnout společnosti, které se 
v uplynulém roce rozhodly investovat 
v ČR a na svém projektu spolupracovaly 
s agenturou CzechInvest. „Česká 
republika dnes investory láká v prvé 
řadě díky talentovaným lidem schopným 
maximálně využít možností nejmodernějších 
technologií,“ dodává Martin Slabý, 
předseda Sdružení pro zahraniční investice 
– AFI. „Oceněné společnosti podnikají 
v oborech, které přinášejí nejvyšší přidanou 
hodnotu a na které se ČR intenzivně 
soustřeďuje.“

„pracovní trh 
s konstruktéry v České 
republice vlastně 
neexistuje, protože 
v podstatě jsou všichni 
zaměstnaní.“

teprve osmiLetou 
Historii má za seBou 
mLaDoBoLesLavská 
DesigNérská 
a koNstrukČNí 
spoLeČNost aufeer 
DesigN. za tu DoBu 
se už aLe stiHLa stát 
jeDNím z HLavNícH 
vývojářů škoDy 
auto a za její pLáNy 
ji oceNiLa i vLáDNí 
ageNtura czecHiNvest 
za iNvestici 
s Největším iNovaČNím 
poteNciáLem 
za rok 2007.

kde mají největší 
inovační potenciál?
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Nový internet?
V roce 2004 Tim O’Reilly uspořádal konferenci 
nazvanou Web 2.0 a definitivně tak zavedl ozna
čení Web 2.0 pro novou fázi ve vývoji internetu. 
Ta nepřináší žádný významný technologický 
pokrok, ale hlavně změnu přístupu profesionálů 
i běžných uživatelů. Web 2.0 umožňuje každé
mu podílet se na tvorbě internetu. Důležitá je 
interakce mezi návštěvníky internetu. Nemusejí 
si už jenom číst cizí zprávy, mohou si teď vést 
vlastní blog. Nebo dražit a nakupovat od jiných 
uživatelů, vystavovat svoje fotky, nebo se třeba 
podílet na tvorbě Wikipedie. Výhodu internetu 
představuje jev zvaný „dlouhý ocas“ (z anglického 
originálu Long Tail), který na prostorově téměř 
neomezeném webu podporuje variabilitu nabíze
ných produktů. Ve velkém počtu připojených se 
snáze najde nějaký zákazník, než když v kamen
ném obchodu spoléháte na kolemjdoucí.
Jako vhodný slogan pak poslouží slova ředitele 
Googlu Erica Schmidta „nebojujte s internetem“. 
O’Reilly dál tvrdí: „Jde o obchodní revoluci v ob
lasti počítačů. Lidé začínají chápat internet jako 

nový prostor, kde se mohou prosadit a uspět.“ 
O’Reilly poměřuje internetové aplikace podle 
toho, jak moc naplňují myšlenku Webu 2.0. 
Rozděluje je do čtyř základních skupin. Nejvíce 
si cení těch, které fungují pouze online a využívají 

nejlépe potenciál sítě sítí. Do této třetí úrovně 
(Level3) řadí eBay, Wikipedii, del.icio.us, Skype 
a další. Služby druhé úrovně lze využívat, i když 
zrovna nejste připojení, ale přicházejí tak o různé 
funkce, viz Flickr nebo Picasa. Do nižších tříd 
se pak dostávají aplikace jako internetové mapy 

a obchod iTunes. Mezi prvky Webu 2.0 patří 
blogy, wikistránky, RSS kanály a sociální stránky 
jako Facebook.
Zkoumáním ekonomických aspektů Webu 2.0 
se v roce 2006 zabývali Don Tapscott a Anthony 
D. Williams. Nové obochodní odvětví nazvali 
Wikinomika (Wikinomics) a kladou v něm důraz 
na vzájemnou spolupráci velkého počtu lidí. 
Důležitým principem je pak sdílení, otevřenost 
a globální rozsah. Společnosti by podle nich 
měly využívat Web 2.0, aby svoje výrobky vyvíjely 
společně se zákazníky. Ulehčily by si práci a zá
roveň zajistily, že se produkty budou prodávat. 
Optimisté Tapscott a Williams si představují, že 
všichni budou spoluvytvářet hodnoty bez nutnosti 
centrálního vedení. Na internetu by pak fungovala 
jakási ekonomická svoboda.

kritika i varování
Ozývá se ale také dost kritických hlasů. Někteří 
odborníci tvrdí, že žádný nový internet neexistuje 
a jde pouze o nafouknutou bublinu. Přede
seda W3C (World Wide Web Consortium, viz 

předchozí Technománie o prohlížečích) Tim 
BernersLee říká: „Označení Web 2.0 je matoucí 
a nesrozumitelné. Nikdo vlastně neví, co si pod 
ním představit. A jestli pro vás toto heslo zname
ná blogy a wikistránky, tak nejde o nic nového.“
Další vědci varují před zbytečným nadšením. Už 
dříve komunikační prostředky a média přitaho
valy velké množství kapitálu a zklamaly. Pouka
zují na krach z roku 2000, kdy velké množství 
společností najednou zbankrotovalo kvůli 
vysokým investicím do internetového obchodu. 
Týdeník The Economist nazval rozruch kolem 
Webu 2.0 „bublinou 2.0“. Spousta firem vytváří 
stejné aplikace bez pořádného průzkumu trhu. 
Uživatel jásá, má si z čeho vybírat a může se 
zapojit do vytváření svého internetu. Kritici jsou 
ale připraveni i na takové návštěvníky a z pozice 
majitelů se jim vysmívají: „Vy (uživatelé) vytváříte 
obsah, my (vlastníci) vyděláváme peníze!“

google versus Windows Live
Nezáleží na tom, jestli si myslíte, že Web 2.0 
opravdu existuje. Změny na internetu probíhají 
i přes rozepře odborníků. Nemůžeme přehlížet 
úspěchy stránek, jako jsou Facebook nebo 
MySpace. Pozadu nechtějí zůstat ani dva velcí 
softwaroví hráči Google a Microsoft a konkuruje 
jim i yahoo!. Firmy shromažďují různé služby pod 
jeden účet.
Microsoft začal v roce 1995 s portálem MSN 
(The Microsoft Network), který nabízel Hotmail 
a Messengera a zároveň zajišťoval připojení k in
ternetu. O čtyři roky později pak spustil i vlastní 
vyhledávač. V roce 2006 se celý komplet přejme
noval na Windows Live a přibyly i nové služby. 
Přestože název napovídá spojení s operačním 
systémem Windows, funguje balíček nezávisle.
Hlavními aplikacemi jsou instant messenger, 
vyhledávač, email a prostor pro sdílení fotek, 
videí a blog. Windows Live Messenger navazuje 
na předchozí MSN Messenger a má i nové funk
ce. Sdílená složka umožňuje přenášet soubory, 
ke kterým pak máte přístup i offline. Samozřej
mostí jsou dnes videorozhovory a kompatibilta 
s yahoo! Messengerem. Pro Windows Live 
Messenger vznikají i neoficiální rozšíření, mezi 
neznámější patří muslimský APatch.
Windows Live Spaces poskytují prostor pro 
sociální interakce a psaní blogů. Microsoft si 
kvůli cenzorským zásahům vysloužil v roce 2007 
kritiku. Svůj prostor nemůžete nazvat sprostými 
slovy. Když navíc žijete v Číně, tak se musíte 
rozloučit ještě s pojmy demokracie a svoboda. 
Od 22. května u nás funguje SkyDrive – 5 GB 
internetové úložiště, jeden soubor však nesmí 
přesáhnout velikost 50 MB. Můžete si nastavit, 
s kým chcete jaký soubor sdílet, nebo si jen data 
zálohovat. Ke všem službám stačí jedno uživatel
ské jméno a heslo, přístup usnadňuje společná 
stránka home.live.com.
Google nabízí podobný komplet. Aplikace sám 
nevytváří, ale ve většině případů je skoupil. 
Tímto způsobem získal Blogger v roce 2003. 
O rok později přešla pod Google i galerie Pica
sa (podobná Flickru), ve které můžete provádět 
i základní úpravy fotografií, jako je odstranění 
rudých očí. Ani největší stránka s videi youTube 
není samostatná, Google ji koupil v říjnu 2006. 
Mezi původní aplikace patří Gmail, jehož 
součástí se roku 2006 stal instant messenger 
Google Talk. Ten není potřeba stahovat, lze ho 
používat rovnou na internetu. Historie se pak 
zapisuje rovnou do vaší emailové schránky. 
Google Talk funguje na bázi Jabberu a v sou
časnosti je kompatibilní s AIMem. Do budouc

nosti se plánuje i propojení se Skypem.
Aplikaci pro sociální interakce vymyslel turecký 
zaměstnanec Googlu Orkut Büyükkökten, který 
ji věnoval i své jméno. Orkut je nyní jednou 
z nejnavštěvovanějších stránek v Brazílii a Indii. 
Dalším programem je online textový a tabulko
vý editor GoogleDocs, ve kterém lze vytvářet 
i prezentace. Google Docs vznikly sloučením 
dvou oddělených služeb v roce 2006. Doku
menty můžete ukládat v klasických formátech 
doc, xls, pdf a dalších. Od letošního května 
si můžete na Googlu konečně nechat přeložit 
stránky do češtiny. yahoo! působí ve srovnání 
s dvěma předešlými giganty trochu chudě, ale 
poskytuje prakticky totožné služby – jen v ome
zenější míře. V únoru se ho Microsoft pokusil 
koupit za 44,6 miliard dolarů, vedení yahoo! ale 
označilo částku za příliš nízkou. V květnu proto 
Microsoft nabídku stáhl.  

Jan švelch 

Tim BernersLee sice neuznává Web 2.0, 
ale jeho koncept sémantického internetu je 
považován za hlavní pilíř Webu 3.0. Berners
Lee vidí slabinu dnešních stránek v tom, že 
se špatně určuje jejich obsah. Vyhledávání 
pak nemůže podávat uspokojivé výsledky. 
Sémantický web by spočíval v přesnějším ur
čením toho, o čem se na stránce mluví. Jako 
příklad se uvádí slovo kočka. Když napíšete 
do vyhledávače „kočka“, zobrazí se vám jen 
stránky s tímto slovem, lepší služby najdou 
slovo i v různých tvarech. Ale nezobrazí vám 
cizojazyčné články o kočkách. Sémantický 
přístup by kočku zapisoval jako zvíře, obrat
lovce, savce, šelmu – a konečně kočku. Lépe 
by se pak nacházely kýžené informace. 

PřEHLED SLUŽEB GOOGLU A WINDOWS LIVE
google microsoft

email: Gmail Windows Live Hotmail

messenger: Google Talk Windows Live Messenger

sdílení, blogy,  
sociální stránky:

Blogger, youTube, Orkut, 
Picasa

Windows Live Spaces, Windows Live 
SkyDrive

googLe postupNě skupuje oBLíBeNé iNterNetové sLužBy jako 
youtuBe NeBo BLogger a sjeDNocuje je Do jeDNoHo BaLíku. 
uživateLé si už Nemusí pamatovat spoustu přiHLašovacícH jmeN 
a HeseL, staČí jim teď pouHý jeDeN ÚČet. microsoft zase ÚspěšNě 
koNtruje oBDoBNě muLtifuNkČNím kompLetem WiNDoWs Live. 
DoČkáme se ještě DaLšícH vymožeNostí? staNeme se koNeČNě 
tvůrci iNterNetu a stojíme o to? 

Web 2.0  
pod jednou  
střechou

vědci varují před 
zbytečným nadšením. 
už dříve komunikační 
prostředky i média 
přitahovaly kapitál – 
a zklamaly

WEB 3.0

„jde o obchodní 
revoluci v oblasti 
počítačů. Lidé začínají 
chápat internet jako 
prostor, kde se mohou 
prosadit a uspět.“ 
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průkopník technologií
Nintendo je japonská firma, která je známá 
jako průkopník herních technologií. Vznikla už 
na konci devatenáctého století, kdy vyráběla 
karetní a deskové hry. V roce 1977 se ale 
vrhla na nově vznikající trh videoher a stala se 
v této oblasti legendou. Za posledních třicet let 
představila společnost pestrou škálu produktů 
a herních konzolí. Od prvních jednoduchých 
krabic přes veleúspěšnou kapesní konzoli 
Game Boy až po nejmodernější systém Nin
tendo Wii, který vtiskl hraní novou dimenzi díky 
ovládání pohybem.
Rok 1977 byl ale pro firmu Nintendo významný 
také tím, že najala herního designéra Shigeru 
Myamota. Ten totiž nese značnou část zásluh 
na tom, že zástupy dětí i dospělých po celém 
světě produktům společnosti zcela propadly. 
Vyvinul několik desítek úspěšných jedno
duchých titulů, které se v herní terminologii 
označují jako arkády. Ty se staly tahounem pro
dejnosti konzolí Nintendo. Spojení Miyamotovy 
kreativity a technických možností konzolí byly 
tím správným receptem na celosvětový úspěch.

Dětství plné fantazie
Miyamoto se narodil ve vesnici v zeměděl
ské oblasti. Od útlého dětství vynikal velkou 
představivostí a bujnou fantazií, kterou ještě 
rozvíjel častými toulkami po svém rodném 
kraji bohatém na působivé přírodní úkazy. 
Vystudoval proto design a průmyslové umění. 
Poté se prostřednictvím svého otce seznámil 
s Hiroschim yamauchim, který mu nabídl místo 
vedoucího designéra hraček ve své firmě – 
Nintendu. V té době především v Americe 
probíhající experimenty s videohrami nenechaly 
ředitele koncernu chladným. A tak jednoho dne 

yamauchi svým zaměstnancům sdělil, že plánu
je vyrábět videohry pod hlavičkou Nintenda. 
Protože ostatní zkušenější inženýři a designéři 
byli vytížení jinými projekty a Myamoto projevil 
veliké nadšení a zápal, nabídl mu yamauchi, 
aby připravil vlastní koncept hry právě on.

Po překonání nesčetných technických potíží 
vypracoval Miyamoto svou první hru – Donkey 
Kong. V té se poprvé objevuje postavička sym
patického instalatéra Maria, tentokrát ještě pod 
jménem Jumpman. Jeho úkolem bylo zachránit 

svou dívku ze spárů zlé gorily. Donkey Kong 
měl jednoduchou barevnou grafiku a skvělou 
hratelnost. Prodalo se několik tisíc kopií a hra 
vydobyla Miyamotovi reputaci. Byla však jenom 
odrazovým můstkem a Miayamoto se pustil 
do vývoje dalších her. V následujících letech vy
tvořil takovou herní klasiku jako Wild Gunman, 
Duckhunt, The Legend Of Zelda a především 
Super Mario Bros. V té se opět objevil instalatér 
Mario a svým parádním knírem si podmanil 
svět. Spolu s Mickey Mousem patřil k nejzná
mějším fiktivním postavičkám na světě.

Novodobý Disney
Miaymoto se rychle stal klíčovou postavou 
Nintenda a respektovanou osobností herního 
průmyslu. Ačkoliv například časopis Forbes 
jeho vliv na svět zábavy přirovná k vlivu Walta 
Disneye, nebyl on sám nikdy podnikavý typ. 
A tak, místo aby nastoupil sólovou kariéru, či se 
pokusil o změnu poměrů ve firmě, nadále pra
coval jako zaměstnanec. Žije spokojený život 
s manželkou a dvěma dětmi a prý ho baví jeho 
kreativní práce. Postupem času se z videoher 
stal nejlepší japonský exportní produkt v oblasti 
kultury. Není se tedy čemu divit, že z majitele 
Nintenda yamauchiho se stal podle Forbesu 
nejbohatší muž Japonska (se jměním přes 8 
miliard dolarů). 
Ale ani Miyamoto neskončil jako chuďas. 
Ačkoliv společnost Nintendo nezveřejňuje platy 
zaměstnanců, existuje „důvodné podezření“, 
že se Miyamoto  už dávno zařadil do klubu su
perboháčů. Už třicet let posouvá hranice herní 
zábavy a jeho hry baví již několikátou generaci 
lidí. I mě dost mrzí, že jsem svůj milovaný Game 
Boy Color nedávno rozšlápl.  
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tato sLova vzkázaL japoNský otec moDerNícH viDeoHer sHigeru miyamoto 
(55) miLioNům LiDí po ceLém světě. a ti Ho vysLyšeLi. jeHo tituLy mario, 
DoNkey koNg, tHe LegeND of zeLDa a mNoHo DaLšícH patří Do zLatéHo 
foNDu viDeoHer a zNá je majiteL jakékoLiv verze HerNí koNzoLe NiNteNDo. 
miyamotovy Hry Či spíše jejicH NapoDoBeNiNy si však Díky koNverzím 
můžete zaHrát také Na stoLNícH poČítaČícH a DaLšícH pLatformácH.

postupem času 
se z videoher stal 
jednoznačně nejlepší 
japonský exportní 
produkt v oblasti 
kultury
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ze samoobsluhy výstavní síň
V posledních letech úsilí o revitalizaci obce sílí. 
Ve spolupráci obecního úřadu se společností 
Linea imperata byla na jaře letošního roku 
upravena opuštěná prodejna potravin na vý
stavní prostory, zkultivováno průčelí a zajištěno 
nezbytné vnitřní vybavení včetně osvětlení. 
Uzemní pracoviště Národního památkového 
ústavu Karlovarského kraje se sídlem v Lok
ti připravilo v levé části budovy historickou 
expozici s virtuálními prvky, kde se kromě soch 

ze zámeckého parku z dílny Matyáše Bernarda 
Brauna připomínají portréty držitelů místního 
zámku. Nejdůležitější mezníky a etapy dějin 
obce zachycuje dokumentární film. Ve výklen
ku s figurínami v dobových oblecích se uplat
nily barokní sekretář a tabernákl, restaurované 
mistry uměleckého řemesla Michalem Zetkem 
a Pavlem Bouškou ml.

umělecká řemesla se představují
Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea, 

jediné specializované živnostenské spole
čenstvo s celostátní působností zastoupené 
v Hospodářské komoře ČR, se stalo pořa
datelem výstavy v pravé části adaptované 
stavby. Na její přípravu bylo velmi málo času, 
neboť následovala po nedávné účasti sdružení 
na veletrhu For Habitat v Praze–Letňanech. Vý
stavu obeslalo exponáty třiatřicet uměleckých 
řemeslníků a specializovaných firem nejrůzněj
ších oborů. 
Na poměrně malé ploše je umístěno několik 

desítek exponátů z nejrůznějších oborů, druhů 
a materiálů, restaurátorských prací i nových 
výrobků, doplněných dokumentací prací a čin
nosti firem spolu s ukázkami nářadí a výrob
ních postupů. 
Rozmanitý je také charakter exponátů, který 
svědčí o povaze rukodělné práce od „mistrov
ských kusů“ absolventů Mistrovské akademie 
uměleckých řemesel, výrobků podle návrhu, 
přes restaurátorské práce pro soukromníky 
i instituce, až po repliky historických předmětů. 

předměty hodné obdivu
Při prohlídce výstavy si člověk může připadat 
v nevelkém prostoru jako ve starém muzeu. 
Oči přecházejí z jednoho předmětu na druhý, 
vybírají si jednotlivé kusy z množství exponátů 
a obrazové dokumentace. Zřetelně vystoupí 
nejprve objekty nápadné velikostí nebo způso
bem zpracování. Vedle rozměrného gobelínu 
Souboj Františka Filipiho stojí Harpagonovo 
křeslo, mistrovská práce uměleckého kováře 
Pavla Tasovského, nápaditá symbolickým pod
textem. Proti světlu vynikají expresivní plastiky 
Pištec a Věštec Filipa Duba, kombinující kov 
se sklem. Skláři se představili výrobou replik 
a umělečtí sklenáři restaurátorskými pracemi. 
Dalibor Březina předvedl závěrečnou práci 
k absolutoriu Mistrovské akademie umělec
kých řemesel, nový benátský lustr, který kon
trastuje s restaurovaným tereziánským lustrem. 
Několika ukázkami se připomněl rytec skla 
Dalibor Nesnídal, Milan Frajt dodal malované 
repliky renesančních a barokních vítacích číší, 
podmalby na skle předvedla Barbora štísová. 
Rozměrnou historizující vitráží z kostela sv. 
Petra a Pavla v Podbořanech se připomněla 
umělecká sklenářská firma SKLO ART manželů 
Richarda a Jitky Kantových z Lubence. 
Vedle restaurátorských prací uměleckých 
truhlářů můžeme obdivovat řezby Miloslava 
Kohlíčka, Mileny Rajmanové i Pavla špeldy, 
jehož nevelká Zahražanská madona zaujme 
expresivním přetlumočením klenotu české 
gotické plastiky.
Slavnostně jsou v otevřených kazetách před
vedeny mistrovské kusy uměleckých kovářů 
a zámečníků, prvních absolventů mistrovské 
akademie: zámek Miroslava Kučery a replika 
renesančního zámku s klíčem Karla Bureše. 
Jejich úroveň stanovila vysokou laťku pro mis
trovské práce dalších absolventů tohoto studia. 

Nejcennější exponáty
Nejcennějším exponátem jsou kované 
a malované dveře se pětadvaceti marián
skými obrazy, pocházející původně z hradu 
Bezděz, kde bylo v 17. století poutní místo. 
Není možné zapomenout ani na další práce 
truhlářů Pavla Boušky, Romana Kopeckého, 
Martina Plainera, Víta štancla, čalouníka 
Josefa Slavíka, pozlacovaček Sylvie Kroupo
vé, Ivany Rašpličkové a mnoha dalších, kteří 
se představili hlavně dokumentací. Výstava 
však návštěvníkům připomene také některé 
pracovní postupy vystavením nářadí nebo 
rozpracovaných kusů. Je tu pohovka, na níž 
předvádí Michal Zetek postupy truhlářské 
a zejména čalounické práce.

kvalitní rukodělná práce
Na relativně malé ploše se tak ve Valči 
objevily předměty nejrůznějšího druhu, účelu 
a hodnoty, které mají však jedno společné: 
kvalitní rukodělnou práci, která je v součas
nosti neprávem přehlížena a podhodnoce
na nejen ve své náročnosti, ale i ve svém 
postavení v životě dnešní společnosti, pro 
kterou se, a to neprávem, stává nedůležitou, 
přebytečnou, až okrajovou. 
Podceňování řemesel se již nevyplácí. Je 
nezbytné, aby se změnil postoj společnos

ti, která dosavadním přístupem narušila 
uspokojování svých potřeb, dokonce zcela 
základních, jakými jsou třeba výrobky truhlá
řů, kovářů, práce zedníků, kdy už ani nejde 
o jedinečné práce uměleckého charakteru. 
V tom se odráží i nivelizace školství, které 
dostatečně nezajišťuje výchovu mladé ge
nerace v řemeslných a uměleckořemeslných 
oborech, jejichž existence je někdy doslova 
ohrožena. 
Výmluvnou je také skutečnost, že poslední 
přehlídka uměleckých řemesel pod názvem 
Zlaté ruce se konala v Praze v Domě U Hy
bernů v roce 1982, tedy před více než čtvrt 
stoletím. Nyní se současná úroveň umělec
kého řemesla představuje nikoli v centru, 
ale v poměrně odlehlé malebné Valči. Ale 
zvědaví, hlavně však po zajímavostech 
a kráse toužící zájemci do tohoto městečka 
na Karlovarsku cestu zajisté najdou.

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení  

pro umělecká řemesla Rudolfinea

Letní mekka desítek 
zajímavých řemesel

Na svazícH DoupovskýcH vrcHů Na karLovarsku se poD zámkem 
rozkLáDá městeČko vaLeČ, kterému vtiskLo výrazNou peČeť 
oBDoBí Baroka. zDe se také teNkrát provozovaLo NěkoLik Desítek 
NejrůzNějšícH řemeseL, vČetNě řemeseL uměLeckýcH. u příLežitosti 
650. výroČí prvNí zmíNky o oBci ByLo sLavNostNě otevřeNo muzeum, 
v jeHož prostorácH uspořáDaLo sDružeNí pro uměLecká řemesLa 
ruDoLfiNea výstavu prací uměLeckýcH řemeseL NejrůzNějšícH oBorů. 

Na výstavě je umístěno 
několik desítek expo-
nátů z nejrůznějších 
oborů, druhů a mate-
riálů, restaurátorských 
prací i nových výrobků

Nejcennějším exponá-
tem jsou kované  
a malované dveře se 
pětadvaceti mariánský-
mi obrazy, pocházející 
z hradu Bezděz
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víte kDe se 
NacHází jeDNa 
z NejDyNamiČtějšícH 
špaNěLskýcH 
viNařskýcH oBLastí, 
amBiciózNí apeLace 
D.o. somoNtaNo? 
Na Úpatí pyreNejí. 
vzNikLa přeD pouHými 
třiaDvaceti Lety, 
Čítá pouHé tři 
Desítky viNařství, 
Na špaNěLském trHu 
se však DNes řaDí mezi 
tři NejLepší oBLasti, 
spoLeČNě s rioja 
a riBera DeL Duero. 

víNo

Somontano, to je divoká krajina, do níž se zaře
zává kaňon řeky Rio Vero, jsou to i vápencové 
masivy s jeskyněmi, v nichž můžete obdivovat 
prehistorické nástěnné malby, romantická náhorní 
městečka a hrady i vynikající místní kuchyně, v níž 
dominuje zvěřina, domácí klobásky, sýry a zeleni
na. A především výborná vína.

14 milionů láhvi!
D.O. Somontano vzniklo v roce 1985, rozkládá 
se na 4500 hektarech, vinice leží v nadmořské 
výšce 350 – 650 metrů. Třicet vinařství vyrobí 
dohromady čtrnáct milionů láhví. Pěstují se vína 
třinácti odrůd, osmi modrých a pěti bílých, jak 
mezinárodních, tak místních. 
Na španělském trhu se prodá 75 % zdejších vín. 
Pokud byste si zde chtěli koupit právo na vý
sadbu vinice, cena za hektar je dvakrát vyšší než 
v jiných španělských apelacích.
Vinařství v Somontanu – to jsou jak průkopníci, 
kteří v devadesátých letech nastartovali první eta
pu rozvoje tohoto regionu (Enate, Viñas del Vero, 
Pirineos), tak i podniky nové investiční vlny po
sledních několika let (Irius, Laus), ale i malá rodin
ná vinařství, která vyrábějí třeba jen padesát tisíc 
láhví. Vinařství jsou až na výjimky moderní, i ad
justáž vín je většinou velmi současná. Průměrná 
cena láhve vína v Somontanu je 4 eura, většinou 
se ceny pohybují od 3 do 25 eur, výjimkou jsou 
opravdu mimořádná vína, srovnatelná s mnohem 
dražšími víny ze slavnějších vinařských oblastí. 
Právě poměr ceny a kvality je jednou z příčin 
úspěchu vín ze Somontana na španělském trhu. 
Výhodou Somontana je, že během několika dní 
můžete zvládnout navštívit všech třicet vinařství. 
Somontano je region s ohromným, dosud nevy
užitým potenciálem. Myslím, že o vínech z této 
oblasti bude během několika let na světovém 
trhu mnohem více slyšet.

vinařství budoucnosti – Bodega irius
Futuristické vinařství, jehož centrem je objekt 
ve tvaru krychle, stojící na jednom rohu, je 
zhmotněním kreativity. Je to víc než jen mís
to, kde se vyrábí víno. Vlastníkem Bodega 
Irius je rodina Lázaro, která podniká mimo 
jiné ve stavebnictví, patří jí jedna z největ
ších španělských firem na výrobu čistících 
prostředků a síť hotelů. Vlastní i vinařství 

v oblasti Rioja Alavesa. Investice do Bodega 
Irius, počítaná ve stovkách milionů eur, je 
důležitá pro celou oblast Somontano, vzniká 
zde pět set nových pracovních míst! Sklep, 
který dnes pojme 4 miliony lahví, bude mít 
v konečné fázi kapacitu 8 milionů lahví. 
K vinařství náleží 350 ha vinic, technologie 
na vinicích i ve sklepě jsou výkřikem nej
modernější techniky. Vína Bodega Irius jsou 
určená pro dlouhodobé zrání. Prémiová řada 
se jmenuje stejně jako vinařství – Irius.

olvena – jednička za design
Rodina Abbad založila vinařství v městečku Olve
na teprve v roce 1999, první vína vyrobila v roce 
2001. Dnes vyrábějí 700 000 láhví, kapacita je 
téměř trojnásobná. Kdybych měla udělit cenu 
za design jedinému vinařství v Somontanu, byla 
by to zcela jistě Olvena, jejíž láhve nevšedních 
tvarů, obaly a etikety navrhl výtvarník Isidro Ferrer, 
rodinný přítel. Rozehrál motiv úponku vinné révy 
do nesčetných variant na etiketách, kartonech 
i v interiéru vinařství. Krásná láhev by však byla 
k ničemu, kdyby neskrývala odpovídající obsah. 
Elegantní vína moderního stylu těží z bohaté 
vulkanické půdy vybraných parcel, na nichž se 
rozkládá dvě stě hektarů vlastních vinic. Vyrábějí 
pouze z vlastních hroznů, Chardonnay se kvůli 
horku sklízí v noci, modré odrůdy časně ráno. 
Cuvée fermentuje v sudech čtyř různých velikostí 
z nového francouzského dubu. Po několika mě
sících jsou vybrány nejlepší sudy každé odrůdy. 
Výsledné cuvée se nechává zrát v sudu dalších 
osm měsíců. Před lahvováním není stabilizováno 
ani filtrováno. Víno ze sudů, které nesplnilo přísné 
nároky v poslední fázi výběru, se zpracovává 
do prémiových řad Viñas del Vero. Cuvée z od
růd typických pro Bordeaux a španělských odrůd 
Tempranillo a Garnacha Tinta je nádherně hlubo
ké, sametové, harmonické, s aromaty tmavého 
bobulového ovoce a koření. Ročníku 2001 udělil 
španělský vinařský průvodce La Guía Proensa 98 
bodů!           šárka Dušková

průměrná cena láhve 
vína v somontanu je 
4 eura, většinou se 
ceny pohybují od 3 
do 25 eur
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somontano jednou 
překvapí vinařský svět
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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.
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•  Vychází 11x ročně.

•  Náklad 22 000 výtisků.

•  Odebírá jej více než 13 000 firem  

v České republice.
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přinášet stanoviska HK ČR  

a podnikatelů k legislativě, přispívat 
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prostředí v ČR.
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řemesla na vymření
Co už zlaté české ručičky nedělají  

a z jakého důvodu?

rubik a jeho slavná kostka
Maďarský architekt a sochař vynalezl 

geniální hlavolam už v roce 1974, ale miliony 

„skladatelů“ celého světa trápí dodneška.

téma měsíce:  
Doprava

v příštím ČísLe

rozhovor  
s evou kárníkovou,  
manažerkou roku 2007
Patří k pamětníkům zavádění platebních 

karet u nás. Má malou dceru, prestižní post 

a zajímavé názory.

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



1 8 .  M E Z I N Á R O D N Í H U D E B N Í F E S T I V A L

18. a 19.9.
ORQUESTA DE VALENCIA
TRAUB/ACHUCARRO
PALAU, RODRIGO, ALBÉNIZ,
TURINA, RAVEL, DUKAS,
RESPIGHI, STRAUSS

27. a 28.9. 
ORQUESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA
PONS/VOLODOS/FABIOLA HERRERA
RACHMANINOV, FALLA, RAVEL,
PROKOFJEV, MONTSALVATGE,
ČAJKOVSKIJ  

12. 9. – 1. 10. 2008

ŠPANĚLSKÝ
PRAŽSKÝ
PODZIM

Předprodej vstupenek zahájen od 1. dubna www.prazskypodzim.cz

Nancy Fabiola Herrera
foto: Shirin Tinati 

P A R T N E Ř I

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

spojuje Pražský podzim se světem
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