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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC: 5,4 l (CNG 5,4 m3)/100 km, 127 (CNG 97) g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660
Praha 6 - Řepy
Tel.: 222 197 231 - 232
www.klokocka.cz

EKONOMICKÁ 
LOGICKÁEKONOMICKÁ 
LOGICKÁ

Nová ŠKODA Octavia G-TEC

Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu rozpočtu Vám přináší 
Octavia vybavená motorem 1,4 TSI/81 kW G-TEC. Vůz jezdí na benzin 
i na stlačený zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným palivům 
mnohem „zelenější” alternativu. CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených 
nádrží. Navíc je tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete 
až 1 330 km bez zastávky u čerpací stanice. A cena vozu? Již od 433 900 Kč. 
Náklady na provoz si můžete spočítat na online kalkulačce na octaviagtec.cz. 
Objednejte si u nás ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu.

skoda-auto.cz 

Vyzkoušejte aplikaci 
k vyhle dávání 
čerpacích stanic 
se CNG

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876
Praha 5 - Barrandov
Tel.: 251 005 112 - 115
www.klokocka.cz
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Říká se, že optimismus je jen jiný výraz pro 
nedostatek informací. V ekonomice ovšem 
informace hrají stěžejní roli a není nijak 

složité si je opatřit. Pokud tedy vývoj české ekono-
miky vyznívá podle analytiků optimisticky, možná 
je na čase tomu začít věřit. 

Předpovědi z konce minulého roku – jakési novo-
dobé věštění z křišťálové koule – předvídaly pro 
rok 2014 růst HDP v České republice o slibných 
2,2 procenta. Oblíbený makroekonomický údaj 
sice mnozí analytici nemají rádi (nevyjadřuje 
podle nich dostatečně komplexnost ekonomických 
procesů, které zdravotní stav té které ekonomiky 
utvářejí), pro názornou představu o tom, co se 
v ekonomice děje, ovšem poslouží dokonale. 

Věštění a optimistické předpovědi jsou jedna 
věc, tvrdá fakta věc druhá. Český statistický úřad 
v červnu zveřejnil zprávu, podle které HDP české 

ekonomiky vzrostlo v 1. čtvrtletí letošního roku 
meziročně o 2,5 procenta. To je nejvíce za poslední 
tři roky. Počet nezaměstnaných zároveň poklesl 
na nejnižší úroveň od 4. čtvrtletí 2011. A přebytek 
zahraničního obchodu se zbožím a službami na-
rostl v 1. čtvrtletí 2014 nominálně na rekordních 
83,9 mld. korun.

Jsou to jen čísla, ale vypadají – abych tak řekl – 
optimisticky. Restart ekonomiky trval déle, než 
mnozí čekali, a v některých odvětvích se zatím 
toužebně očekávaný bod zlomu ne a ne dostavit. 
V úhrnu je tu konečně něco konkrétního, něco, 
s čím se dá počítat. Pro podnikatele i domácnosti 
jsou to optimistické zprávy, tentokrát skutečně 
založené na informacích. 

Takže, milí čtenáři, dost bylo pesimismu. Konec-
konců, ne každé světlo na konci tunelu nutně musí 
být protijedoucím vlakem…
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VLADIMÍR DLOUHÝ: 
KOMORA BUDE HÁJIT ZÁJMY SVÝCH ČLENŮ

Udělat tlustou čáru za minulostí a dosáhnout toho, aby se do roka podnikatelé 
přestali ptát, k čemu ta Hospodářská komora je, patří mezi priority nového 

prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého. O jeho názorech a postojích čtěte na straně

12

CESTA K DIPLOMU

Nové obory, lepší zázemí či prohloubení spolupráce s praxí. 
S těmito novinkami se chystají velké české univerzity na start nového 

akademického roku.

18

HLEDÁNÍ SKUTEČNÉHO LÍDRA

Mužská a ženská energie při vedení lidí a fi rem, potenciál aktivního propojení srdce 
a hlavy a diskuze nad potřebnou proměnou stylů leadershipu do budoucna 

byly hlavními tématy 4. ročníku konference Leadership for Life.

24

SERIÁL: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 
DLE NOVÉ ÚPRAVY 

Oproti předchozím článkům publikovaným v rámci tohoto seriálu je třeba 
konstatovat, že v právní úpravě společností s ručením omezeným došlo přijetím 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 
k podstatným změnám.

34

10 LET V EU: KOMORA SE STALA VÝZNAMNÝM PARTNEREM 
I NA EVROPSKÉ SCÉNĚ

Deset let od zapojení HK ČR do Evropské asociace obchodních a průmyslových 
komor EUROCHAMBRES je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, 

co Komoře a českým podnikatelům zapojení do evropské spolupráce přineslo. 

54

VELIKÁNI ČESKÉ HISTORIE: 
VÁCLAV NEKVASIL

Přestože Václav Nekvasil patřil mezi nevýznamnější stavitele 19. století, jeho jméno 
příliš známé není. Řadu let přitom spolupracoval s Čeňkem Daňkem a spolu 

s Františkem Křižíkem stál u zrodu Jubilejní výstavy v Praze v roce 1891.
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advertorial

V roce 1995 bylo Janu Zitkovi 25 let. V té době 
už čtyři roky pomáhal s obnovou rodinné 
farmy ve Vlčnově na Chrudimsku, která se 

jim vrátila v restituci a kde jeho předci hospodařili 
od roku 1670. Využil nabídky koupit další země-
dělskou usedlost v nedaleké vesnici Orel. Nepočítal 
ale s tím, že se proti jeho plánu obnovit ve vesnici 
živočišnou výrobu postaví místní a v referendu mu 
plány překazí. Musel hledat jinou oblast podnikání 
a rozhodl se pro výrobu hliníkových oken a dveří. 
Pak přišli přátelé a požádali jej, zda by pro ně mohl 
vyrobit v Česku v té době nedostupné zastřešení 
bazénu. Obchodní intuice Jana Zitka zafungo-
vala, chopil se příležitosti a začal se posuvnému 
zastřešení bazénů věnovat naplno. Svou společnost 
pojmenoval ALUKOV a rychle se vypracoval na ev-
ropského lídra v tomto oboru.

Jak se pozná úspěch? ALUKOV zaměstnává 
přes 400 zaměstnanců, dosahuje ročního obratu 
450 mi lionů, vlastní rozsáhlý vozový park a příští 
rok oslaví 20. narozeniny. Takové jubileum přináší 
i zamyšlení nad uplynulými lety a jejich rekapitu-
laci. Získané zkušenosti jsou vhodné ke změnám 
ve struktuře fi rmy, organizačním i vizuálním. 
S první novinkou přišla společnost už na jaře. 
Na valné hromadě Evropského hospodářského 
zájmového sdružení IPC Team bylo schváleno 

nové logo tohoto společenství, které podporuje 
prodejce kvalitního zastřešení ve více než čtyřiceti 
zemích světa. 

ALUKOV dlouhodobě spojuje své jméno také 
s uměním. Společnost fi nančně podporuje několik 
divadel a třetím rokem je generálním partnerem 
Cen Th álie. 

Inovace ale přicházejí především v technologiích 
a výrobcích. Novinkou letošního roku v oblasti za-
střešení bazénů se stal model OMEGA – revoluční 
vysoké zastřešení, jehož tvar je podobný právě řec-
kému písmenu OMEGA. Při zachování rozměrů 
včetně poměrně malé výšky se kombinací oblých 
a hranatých částí dosáhlo zvětšení prostoru. Nové 
možnosti hledá společnost také ve stále žádanějším 
segmentu zastřešení teras.

Dlouhodobou strategií společnosti je přímý 
kontakt se zákazníkem. Už v loňském roce proto 

ALUKOV otvíral po celém světě showroomy, kde 
si mohou zájemci vyzkoušet lehkost posouvání 
segmentů zastřešení a prohlédnout si celou řadu 
modelů. V roce 2014 společnost otevřela v rakous-
kém Welsu největší prémiový showroom bazénů 
a zastřešení v Evropě (2 000 m2, 13 zastřešení) 
a svou pozici upevnila také na Slovensku otevře-
ním showroomu v Dunajské Lužné. Na podzim 
letošního roku připadne otevření dalšího české-
ho showroomu pro zákazníky z Moravy v jejich 
ústřední metropoli v Brně, v nejvyšší české 
budově AZ Tower. Roční výročí oslavil pražský 
showroom v Praze na Rohanském nábřeží. Rok 
také slaví nová výrobní hala v Orli, investice 
za 20 milionů korun, kterou přijel slavnostně 
otevřít prezident Václav Klaus. 

Tradičně se fi rma ALUKOV účastní podzimní-
ho veletrhu FOR ARCH, kam se chystá se zbru-
su novými modely zastřešení. Na veletrhu chce 
fi rma představit zákazníkům svůj technologický 
i designový náskok a dále budovat jejich důvěru 
v produkty, které jsou dnes již zdomácnělé a vy-
hledávané po celém světě, aniž by zapomínala 
na zákazníky z České republiky.  DOTVÁŘÍME 
DOMOV…  ■

-ALU-  

ALUKOV zastřešuje celý svět
Společnost ALUKOV a. s., je jednička na českém trhu ve vývoji, výrobě a prodeji originálního posuvného zastřešení 
bazénů, vířivých van a zastřešení teras CORSO. Ve své nabídce má více než 25 modelů zastřešení bazénů. 
V příštím roce společnost oslaví 20. narozeniny. Jaká je cesta k úspěchu generálního ředitele společnosti 
Jana Zitka? Tvrdá každodenní práce a spolehlivý tým lidí…
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Richardem  Weberem a tajemníkem 
 EUROCHAMBRES Arnaldem 
Abruzzinim. Uskutečnila se jednání 
mezi prezidentem HK ČR a předse-
dou Slovenské obchodní a průmy-
slové komory. Vladimír Dlouhý 
se s Peterem Mihókem dohodl 
na brzké návštěvě Slovenské repub-
liky a shodli se spolu na nutnosti 
obnovení činnosti Česko-slovenské 
podnikatelské rady. Dlouhý se 
rovněž sešel s Markem Morou, 
ředitelem kanceláře tajemníka 
Generálního sekretariátu Rady 
Evropské unie, který jej informoval 
o činnosti evropských institucí.  ■ 

ského prostředí.  EUROCHAMBRES 
očekává, že jednání v parlamentu 
bude nyní značně složitější vzhle-
dem ke změně váhy jednotlivých 
politických frakcí. Velká pozornost 
byla věnována přípravě zasedání 
Evropského parlamentu podniků 
dne 16. října v Bruselu, kdy v lavicích 
poslanců Evropského parlamentu 
zasednou podnikatelé, aby tlumočili 
vedoucím evropským představi-
telům své požadavky na zlepšení 
podmínek pro podnikání v EU. Při 
příležitosti pracovní cesty do Bru-
selu se prezident Dlouhý setkal 
s prezidentem  EUROCHAMBRES 

zprávy z komory a z domova

Z DOMOVA

Právě ta mají dopad na společenskou 
odpovědnost fi rem, a to ve smyslu 
zaměstnávání pracovníků či jejich 
sociálních jistot,“ řekla viceprezi-
dentka Irena Bartoňová Pálková 
a pokračovala: „Dále jsme řešili 
vzdělávání zaměstnanců a bariéry, 
jež fi rmám v této aktivitě dlouhodobě 
brání. Jedná se o jeden ze stěžejních 
bodů společenské odpovědnosti fi rem 
z pohledu fl exibility zaměstnanosti, 
která je v ČR bohužel kvůli zákoníku 
práce stále velmi nízká.“ HK ČR vní-
má společenskou odpovědnost fi rem 
jako nutnost kvalitního rozvoje pod-

Viceprezidentka 
Komory: Kvalitní 
podnikání potřebuje 
kvalitní zaměstnance 
Hospodářská komora uspořádala 
12. června 2014 ve spolupráci s Cen-
trem excelence České společnosti 
pro jakost kulatý stůl věnovaný 
aktuálním otázkám společenské 
odpovědnosti organizací v českém 
prostředí. Kulatého stolu se zúčast-
nila i viceprezidentka HK ČR Irena 
Bartoňová Pálková či ředitel odboru 

nikání. „Pokud české fi rmy nezačnou 
nějakým způsobem integrovat CSR, 
nebude možné rozvíjet slušné a kva-
litní podnikání. Kvalitní podnikání je 
především o kvalitních zaměstnancích, 
kterým nemůžeme nabídnout ani růst 
ani sociální jistoty, pokud budeme 
podnikat za nejnižší ceny bez ohledu 
na to, kdo práci vykonává. Jsem 
přesvědčena, že prvotní investice fi rem 
do kvalitních zaměstnanců se mno-
honásobně vrátí v jejich výkonnosti 
i míře fl uktuace a nepochybně se od-
razí i v jejich konkurenceschopnosti,“ 
sdělila viceprezidentka. (foto 1)

mezirezortních záležitostí MPO ČR 
a předseda Rady kvality ČR Robert 
Szurman. Vláda v dubnu schválila 
strategický dokument Národní akční 
plán společenské odpovědnosti 
organizací v ČR, na jehož přípravě 
se aktivně podílela odborná sekce 
pro společenskou odpovědnost Rady 
kvality ČR. V návaznosti na plánova-
né aktivity a rozvoj společenské od-
povědnosti v ČR se u kulatého stolu 
v sídle HK ČR sešli i zástupci státní 
správy a podnikatelské veřejnosti.
„Nejvíc diskutovaným tématem byla 
výběrová řízení s nejnižší cenou. 

Kulatého stolu se zúčastnila i viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková 
či ředitel odboru mezirezortních záležitostí MPO ČR a předseda Rady kvality ČR 
Robert Szurman.

1
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Vladimír Dlouhý, prezident 
HK ČR, se stal novým členem 

rady ředitelů na 115. plenárním 
zasedání evropské sítě komor 
 EUROCHAMBRES, které se usku-
tečnilo dne 6. června v Bruselu. 
Ve svém vystoupení informoval 
o vizi nového vedení HK ČR 
a záměrech týkajících se jejího 
zviditelnění a zlepšení její image. 

Plenární zasedání se zabývalo 
mimo jiné možným dopadem 
výsledků voleb do Evropského par-
lamentu na tvorbu evropských po-
litik včetně ovlivňování podnikatel-

Prezident Dlouhý je novým členem rady ředitelů EUROCHAMBRES

Foto: HK ČR

06-08k_kratceD.indd   6 27.06.14   16:32
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zprávy z komory a z domova

o odvětví ekonomiky mimořádně 
citlivé na počasí a na další vnější vlivy. 
Podobně opatrně HK ČR hodnotí 
příznivá data ve vývoji zahraniční-
ho obchodu. „Export zůstává stále 
hlavním zdrojem celkové poptávky 
po produkci české ekonomiky. Z našeho 
pohledu jsme však stále příliš závislí 
na ekonomickém vývoji v EU, kon-
krétně na růstu poptávky po automo-
bilech v celé Evropě. Zde však v druhé 
polovině tohoto roku očekáváme její 
zpomalení. Rádi bychom tak v blízké 
budoucnosti viděli růst exportu na třetí 
trhy,“ zmiňuje prezident Dlouhý 
a dodává: „Hospodářská komora vítá 
rychlejší ekonomický růst, který předčil 
dosavadní odhady. Předpokládáme, 
že celoroční růst ekonomiky ČR se 
v roce 2014 může pohybovat mezi 
2,5 až 3,0 procenta. HK ČR především 
vítá rychlejší výdaje domácností, 
neboť nízká poptávka spotřebitel-
ského sektoru byla jedním z důvodů 

nedávné recese. Současně však v této 
souvislosti upozorňujeme na rizika 
spojená především s nižším zájmem 
spotřebitelů o předměty dlouhodobé 
spotřeby. Rovněž vítáme skutečnost, 
že po dlouhé době česká ekonomika, 
byť jen nepatrně, rostla rychleji než 
ekonomika Slovenska.“  (foto 2)

RHK Brno: Zvyšování 
efektivity podnikání 
v ČR a SR 
Zvyšování efektivity podnikání 
v České a Slovenské republice bylo 
tématem konference konané dne 
12. června v prostorách Regio-
nální hospodářské komory Brno 
za účasti zástupců padesáti českých 
fi rem. Pozvání na akci přijala také 
Livia Klausová, velvyslankyně ČR 
na Slovensku, která diskuzní fórum 
zahájila. Mezi dalšími vystupujícími 
nechyběl ani Michal Štefl , vicepre-
zident Komory a generální ředitel 
OHL ŽS, který pohovořil o možnos-
tech spolupráce v rámci HK ČR a její 
úloze z pohledu majitele a manažera. 
Dále analyzoval středoevropské 
ekonomiky z pohledu dynamického 
růstu HDP a zmínil, že slovenský 
HDP na obyvatele se již vyrovnal 
hodnotě ČR. Jako host ze Slovenska 
přijel Igor Rattaj, partner J&T, jenž 
ve svém příspěvku rozebral záležitost 
investic, jejich efektivity a návrat-
nosti včetně praktických postřehů ze 
zkušeností v Čechách a na Slovensku: 

Prezidenti HK ČR a SP 
ČR: Hodláme navázat 
úzkou spolupráci 
Prezident Hospodářské komory ČR 
Vladimír Dlouhý a prezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 
Jaroslav Hanák se 12. června dohodli 
na tom, že jejich organizace navážou 
mnohem těsnější spolupráci, která by 
vedla k daleko efektivnějšímu pro-
sazování zájmů podnikatelské sféry. 
Shodli se na tom po jednání na půdě 
SP ČR, kam prezident HK ČR 
Dlouhý zavítal poprvé od svého 
květnového zvolení. Cílem zúžení 
spolupráce je účinněji a mnohem 
koordinovaněji prosazovat zájmy 
zaměstnavatelů a podnikatelů vůči 
politikům, státní a veřejné správě 
a odborům, než tomu bylo doposud. 
Výsledkem by tak měl být mnohem 
výraznější a jednotnější hlas byznysu 
v defi nování a hájení jeho stanovisek. 
Oba prezidenti se shodli na tom, 
že mají mimořádnou odpovědnost 
za zlepšení podnikatelského prostředí 
a zvyšování konkurenceschopnosti 
země, která se i v letošním roce v me-
zinárodním srovnání nadále propadá. 
Na setkání šéfů SP ČR a HK ČR 
naváže v letních měsících jednání už-
šího vedení, a to i na úrovni regionů, 
kde se již bude konkretizovat postup 
a jednotlivé oblasti spolupráce. 
Mělo by také dojít k navázání užších 
osobních kontaktů a posílení synergie 
na odborné úrovni.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nej-
významnější zaměstnavatelský svaz 
v zemi, hájící zájmy klíčových odvět-
ví, sdružuje 28 zejména odvětvových 
svazů a asociací. Jeho členské fi rmy 
zaměstnávají na 800 tisíc pracovníků. 

Komentář HK ČR 
k ekonomickým 
ukazatelům
Hospodářská komora reagovala na in-
formace, zveřejněné v červnu, o vývoji 
průmyslové výroby, stavebnictví a za-
hraničního obchodu v dubnu 2014. 
„Statistická data o výkonu průmyslu, 
stavebnictví a zahraničního obchodu 
potvrzují solidní růst HDP publikova-
ný před dvěma dny. Průmyslová výro-
ba na úrovni 7,7 procent (bez ohledu 
na malý pokles oproti číslu z předchá-
zejícího měsíce) potvrzuje, že česká 
ekonomika se již nachází v růstové 
fázi. Významnou skutečností je to, že 
růst průmyslové výroby již není tažen 
pouze výrobou automobilů a dodávka-
mi pro automobilový průmysl, ale že 
je mnohem rovnoměrněji generován 
růstem v dalších průmyslových od-
větvích. HK ČR považuje růst nových 
zakázek na úrovni +14,7 % rovněž 
za velmi pozitivní signál, a za příslib 
pro budoucí období,“ říká Vladimír 
Dlouhý, prezident HK ČR.
Naproti tomu HK ČR zastává 
(i oproti některým jiným ana-
lytikům) opatrnější hodnocení 
vývoje ve stavebnictví. Jedná se totiž 

HK ČR zastává i oproti některým jiným analytikům opatrnější hodnocení vývoje 
ve stavebnictví. Jedná se o odvětví mimořádně citlivé na počasí a na další vnější 
vlivy.

Zvyšování efektivity podnikání v České a Slovenské republice bylo tématem 
konference konané dne 12. června v prostorách Regionální hospodářské komory. 
Pozvání přijala také Livia Klausová, velvyslankyně ČR na Slovensku.
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KVALITNÍ PODNIKÁNÍ 
JE PŘEDEVŠÍM O KVALITNÍCH 

ZAMĚSTNANCÍCH, 
KTERÝM NEMŮŽEME 

NABÍDNOUT ANI RŮST 
ANI SOCIÁLNÍ JISTOTY, 

POKUD BUDEME PODNIKAT 
ZA NEJNIŽŠÍ CENY 

BEZ OHLEDU NA TO, 
KDO PRÁCI VYKONÁVÁ.
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zprávy z komory a z domova

mobil na světě je testován právě zde 
nebo že výrobky této společnosti jsou 
používány i v leteckém průmyslu, 
tedy prakticky na všech velkých 
světových letištích. O aktuální 
situaci na trhu práce v Jihočeském 
kraji a vzdělávacích programech pro 
zaměstnavatele pohovořil Vladimír 
Brablec z Úřadu práce v Českých 
Budějovicích. (foto 4)

Průzkum: Platební 
morálka českých fi rem 
se letos zlepšila 
Pohledávky se v Česku proplácejí 
dříve. Zatímco v posledním čtvrt-
letí 2013 byly v tuzemsku faktury 
fi nancované faktoringem inkasovány 
v průměru za 77 dní, na začátku 
letošního roku to bylo 67 dní. ČR 
však v tomto ohledu stále patří mezi 
nejhorší v regionu, vyplývá z vý-

zkumu a údajů factoringové fi rmy 
Bibby Financial Services. „Na snížení 
inkasní doby se pozitivně projevuje 
především oživení fi nančních toků 
v ekonomice a zvyšující se dostupnost 
provozního kapitálu. I přes pozitivní 
trend je průměrná doba splatnosti 
stále vysoká. V našem portfoliu se 
zkrátila platební morálka o deset dní, 
ale stále se bavíme o lhůtách 65 až 
70 dní,“ uvedl ředitel fi rmy Michal 
Gabriel. Obecně jsou podle něj fi rmy 
schopné ustát 30 až 40 dní. Pokud 
je doba splatnosti delší, je to pro ně 
obtížné, dodal. Zatímco v Česku trvá 
inkaso v průměru deset dní po pů-
vodním datu splatnosti, v Německu 
jsou to dva dny před touto lhůtou. 
Řada fi rem se tak prý může kvůli ne-
dostatku provozního kapitálu dostat 
na pokraj existence. (foto 5)   ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR, 
RHK Brno, JHK, ČTK

akce Setkání Klubu personalistů, které 
se každý rok uskuteční v nějaké zají-
mavé jihočeské fi rmě a ta se zároveň 
vždy ujímá role hostitele,“ řekla Dana 
Feferlová z Jihočeské hospodářské 
komory a dodala, že letos se této role 
velmi dobře ujala společnost Rohde 
& Schwarz závod Vimperk, s. r. o. 
(R&S Vimperk).
„Úkolem hostitelské fi rmy není pouze 
poskytnout zázemí účastníkům setká-
ní, ale také umožnit exkurzi ve svých 
prostorách a představit metody 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, které 
jsou v jejich fi rmě uplatňovány. Dále 
prezentuje programy, které mají za cíl 
podporovat vzdělávání v technic-
kých oborech,“ upřesnila Lenka 
 Vohradníková z českobudějovické 
oblastní kanceláře JHK a doplnila, 
že během dne, stráveného ve spo-
lečnosti R&S Vimperk, se zúčast-
nění dozvěděli spoustu zajímavých 
informací. Například, že každý druhý 

„Slovensko je ideální jako přátelská 
země k otestování exportních možnos-
tí“. (foto 3)

Každý druhý mobilní 
telefon na světě 
testovali ve Vimperku 
Již 12. setkání Klubu personalistů, 
které tradičně organizuje Jihočeská 
hospodářská komora (JHK), se 
uskutečnilo 10. června v Českých 
Budějovicích. „Klub personalistů 
při Jihočeské hospodářské komoře 
byl založen v roce 2008 jako reakce 
na potřeby a problémy podnikatelů 
a nedostatek kvalifi kovaných zaměst-
nanců, který trápí řadu jihočeských 
fi rem. Když jsme uvažovali, jak 
nejlépe do tohoto problému vstoupit, 
uvědomili jsme si, že základem je bliž-
ší spolupráce fi rem a škol, tak vznikl 
Klub personalistů a s ním i tradiční 

Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium 
technicky zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže 
řemeslných profesí. Cílovou skupinou projektu byli žáci 8. a 9. tříd ZŠ a učitelé 
odborně zaměřených předmětů na ZŠ. Ve spolupráci s devatenácti školami 
a učilišti celého Plzeňského kraje byly připraveny ukázkové dny technických 
oborů. Žáci byli seznámeni s nabídkou studia technických oborů na jednotlivých 
středních školách a s možností uplatnění na regionálním trhu práce. 

Hlavní část byla věnována praktické činnosti v dílnách SŠ a SOU. Žáci si pod 
odborným vedením vyzkoušeli konkrétní pracovní postupy, zhotovili si různoro-
dé výrobky a mohli tak poznat, zda je dané pro ně řemeslo tou pravou volbou. 

Celkem se aktivit na podporu technického vzdělávání zúčastnilo 3 759 žáků 
8. a 9. tříd z 55 základních škol celého Plzeňského kraje. Projekt byl zástupci 
základních a středních škol hodnocen jako velmi přínosný, projektové aktivity 
prokazatelně pomohly zvýšit zájem o řemesla a došlo k navýšení počtu přihlášek 
na technicky zaměřené střední školy.   ■

4 5

Každý druhý mobil na světě je testován ve společnosti R&S Vimperk a výrobky 
této společnosti jsou používány i v leteckém průmyslu, tedy prakticky na všech 
velkých světových letištích.

Zatímco v Česku trvá inkaso v průměru deset dní po původním datu splatnosti, 
v Německu jsou to dva dny před touto lhůtou. Řada fi rem se tak může kvůli 
nedostatku provozního kapitálu dostat na pokraj existence.

PLZEŇSKÝ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ – NEJZDAŘILEJŠÍ POČIN POSLEDNÍHO OBDOBÍ

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje realizuje od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2014 projekt „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského 
kraje“. Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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podnikání nadhled
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... Google musí na požádání smazat 
minulost, která není dnes relevantní

Známé rčení, že ovlivnit můžete jen budoucnost, už neplatí. 
Nově můžete smazat i svoji minulost. Komu se nelíbí, 

že se jeho jméno objevuje ve výsledcích vyhledávání, může 
vyhledávač požádat o smazání příslušných odkazů z výsledků 
vyhledávání. Aby vyhledávač jeho požadavku vyhověl, musí 
být výsledky „... nepřiměřené, irelevantní nebo již irelevantní 
nebo přesahující míru s ohledem na účely dotčeného zpraco-
vání“. Rozhodl o tom v květnu Evropský soudní dvůr. Soud 
řešil spor španělského občana a společnosti Google. Španělo-
vi vadilo, že vyhledávač zobrazuje po zadání jeho jména staré 
novinové články, ve kterých se píše o dražbě jeho majetku 
v souvislosti s dluhy na sociálním pojištění. Dotyčný ve stíž-
nosti namítal, že dluhy již splatil a že jejich spojení s jeho 
jménem je dnes irelevantní. Celý případ se nakonec dostal 
k evropskému soudu, který překvapivě rozhodl ve prospěch 
Španěla. Nově tak vyhledávače musí evropským uživatelům 
umožnit, aby požádali o smazání svého jména z výsledků vy-
hledávání. Jak navíc určil soud, při rozhodování, zda žádosti 
vyhovět, musí vzít vyhledávač v potaz rovnováhu mezi právy 
dotčeného uživatele a právem všech uživatelů internetu, kteří 
by mohli mít na přístupu k dotyčným informacím zájem. Ne-
záleží přitom, zda jde o pravdivé, nebo nepravdivé informace. 
Rozhodující je dnešní relevance údajů. Co se tím přesně 
myslí, však už soud neupřesnil. Společnost Google každopád-
ně hned první den, kdy zveřejnila formulář, kterým mohou 
lidé žádat o vymazání z výsledků vyhledávání, evidovala přes 
12 tisíc žádostí. Při čtení soudního rozhodnutí vyvstává, zda 
by neměli mít lidé právo žádat rovněž o vymazání informací 
o své minulosti i z offl  ine světa. Musely by se pak zničit staré 
noviny, časopisy, knihy a mnoho dalších zdrojů, které v daný 
moment informovaly o aktuálním dění. Proč také zachovávat 
informace o minulosti, když dnes není relevantní, že?

... šest zemí 
odposlouchává telefonní 
hovory bez požádání

Lidem sice vadí informace o jejich 
minulosti na internetu, možná 

by ale měli přehodnotit své priority 
ohledně ochrany soukromí. Britská 
komunikační společnost Vodafone 
totiž zveřejnila na začátku června 
zprávu o tom, že úřady šesti zemí 
odposlouchávají a zaznamenávají 
hovory. V těchto státech dokážou 
prý úřady získat připojení do sítě 
operátora, aniž by o něj musely žádat. 
Konkrétní země sice fi rma Vodafone 
přímo nezveřejnila, objevily se ale 
informace, že mezi šesticí jsou i tři 
evropské země. Zatímco Albánie asi 
nikoho nevzruší, Maďarsko a Irsko 
už pozornost vyvolávají. Zajímavé 
by bylo zjistit, kolik lidí z těchto 
zemí požádalo Google o vymazání 
svých jmen z výsledků vyhledávání. 
Česko mezi země, které bez povolení 
odposlouchávají své občany, nepatří. 
Na druhou stranu ale české úřady 
v tomto ohledu ani nelelkují. Jak 
uvedl deník Guardian, v loňském 
roce přišlo na tuzemské operátory 
celkem 195 504 žádosti na metadata, 
tedy na telefonní čísla, informace 
o hovorech, adresy uživatelů či polo-
hy zařízení. 

... v jednoduchosti startu 
podnikání se Albánii 
díváme na záda

Oproti Albánii má Česko výhodu, 
že úřady automaticky nekont-

rolují obsah hovorů. Jenže v někte-
rých věcech má Česká republika 
za Albánií co dohánět. Dokládá to 
například hodnocení Doing Business 
Světové banky pro letošní rok. 
Česko má tragické postavení, co se 
startu podnikání týká. Umístilo se až 
na 146. místě ze 189. Albánii přitom 
patří v jednoduchosti založení podni-
kání 76. pozice. S Albánií se pojí ještě 
jedna zajímavost. Do této středomoř-
ské země míří za prací stále více Italů. 
Zatímco před 15 lety utíkali Albánci 
do Itálie, nyní se situace obrací. 
Tento trend pouze dokládá statistiky, 
že v Albánii není velká byrokracie 
a že začít tam podnikat je poměrně 
snadné. Přesto zatím nehrozí, že by 
Albánie s Italy vyrovnala počet svých 
občanů v Itálii. Aktuálně v Albánii 
žije okolo 19 tisíc Italů. Na Apenin-
ském poloostrově se přitom nachází 
asi půl milionu Albánců.

ŽE...
MĚLI BYSTE VĚDĚT,
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podnikání rozhovor

Vladimír Dlouhý:
Komora bude hájit zájmy svých členů
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podnikání rozhovor

budeme se zároveň snažit povýšit Hospodářskou 
komoru na základního reprezentanta podnikatelů. 
Normálním jazykem řečeno, do roka se podnikatelé 
přestanou ptát, k čemu ta Hospodářská komora je. 

Jakou by podle vás měla Komora hrát roli 
ve vztahu k vládě, případně k jednotlivým 
klíčovým ministerstvům?
Abychom byli pro vládu jedním z prvních míst, 
která vládu napadne kontaktovat, když bude mít 
potřebu něco konzultovat. To souvisí s vybudováním 
kvalitnějšího zázemí. Čímž nechci říci, že tu žádné 
zázemí není, ale je přednostně zaměřené na legisla-
tivní návrhy. 

Komora dnes slouží i jako silná servisní 
organizace v oblasti certifi kací, vývozních 
dokumentů apod. Budete tuto roli Komory 
dále rozvíjet? Jakým směrem?
Jednoznačně ano. Je to jedna z hlavních priorit 
a je to také téma, které vyplynulo z mých setkání 
s krajskými a okresními hospodářskými komorami 
i s jednotlivými cechy a oborovými společen-
stvy. Zjednodušeně tomu říkám udělat pořádek 
v podnikání včetně certifi kace profesí. Čeká nás 
nejednoduchá diskuze o tom, jak na jedné straně 
posílit vážnost profesí, kdy například cech malířů 
a lakýrníků volá po přísnějších požadavcích na to, 
aby někdo mohl tuto profesi vykonávat. Stačí se 
podívat třeba na stavebnictví. Na druhé straně 
se musí najít rovnováha, aby se tím nezvýšila ad-
ministrativní a regulativní zátěž České republiky. 
Shodou okolností jsem krátce po svém zvolení byl 
v Bruselu na zasedání Evropské organizace hospo-
dářských komor EUROCHAMBRES, kde z diskuze 
vyplynulo, že Evropská unie spíše tlačí na menší 
regulaci při vstupu do odvětví. My přitom patříme 
k zemím, které mají nejvíce regulovaných odvětví. 
Jde o to najít případy, kde můžeme liberalizovat, 
ovšem v jiných případech naopak přitvrdit.
 
Silným tématem je zaměstnanost, resp. 
nezaměstnanost. Jakou v této oblasti zvolíte 
strategii?
Řešení nezaměstnanosti není hlavní náplní práce 
Hospodářské komory České republiky, to je v prvé 
řadě úkolem vlády, parlamentu a nezastupitelnou 
roli zde mají odbory. Neznamená to, že by se 
 Hospodářská komora od tohoto problému odtaho-
vala. Hospodářská komora ale musí reprezentovat 
zájem svých členů a tím je zlepšovat podmínky 
podnikání v této zemi. Pokud budeme naplňovat 
tento cíl, přispějeme svým dílem i k řešení problé-
mu nezaměstnanosti.

Byl jste vrcholným a velmi oblíbeným po-
litikem. Jak se teď cítíte v roli prezidenta 
Hospodářské komory ČR? 

Cítím se dobře. Jsou to zhruba dva týdny, co jsem 
úřad převzal (rozhovor se uskutečnil 9. června – 
poznámka redakce). Našel jsem ho ve zhruba 
takovém stavu, jaký jsem očekával. Zdědil jsem 
tu mnoho věcí, které je třeba změnit, protože 
s sebou nesou dědictví minulosti. Na druhé straně 
jsem tu našel množství věcí, které fungují zcela 
normálně. Zmínil jste se, že jsem byl vrcholovým 
a oblíbeným politikem, ale já už se s takto dávnou 
minulostí nespojuji. Koneckonců 90. léta jsou 
v naší zemi hodnocena různě a moje nová funkce 
spojená s reprezentativní organizací podnikatelů 
je pro mne výzvou, abych některé věci, které jsem 
tenkrát dělal a nedotáhnul, dokončil teď. 

Co je pro vás prioritou na toto léto a čeho byste 
chtěl ve vedení Komory dosáhnout, řekněme 
do roka?
Chci udělat nutné změny v úřadu, které souvisí 
s tím, co podle mne nefunguje úplně dobře. Chtěl 
bych vybudovat myšlenkové zázemí k tomu, 
abychom se mohli lépe než dosud vyjadřovat 
k různým návrhům souvisejícím s hospodářskou 
politikou státu. Tedy nejen u legislativních změn, 
kde jsme povinně připomínkovým místem, ale 
i u dalších materiálů týkajících se například 
Evropské unie. Je také nutné zlepšit mediální 
obraz. Skutečnost, že relativně známá osobnost 
Vladimír Dlouhý byla zvolena do čela Hospodář-
ské komory, vyvolala jednorázově zvýšený zájem 
médií. To pochopitelně utichne a já bych chtěl 
v médiích otevřít prostor i pro další členy prezidia 
a viceprezidenty. S tím souvisí defi nitivní uzavření 
minulosti, rád bych v těchto dnech udělal tlustou 
čáru a už se k tomu nevracel. Přes léto bych si rád 
ujasnil priority tak, aby se komora dívala dopředu, 
a ne do minulosti.

To je tedy krátkodobý horizont. 
A co plánujete do roka? 
Rád bych dosáhl toho, aby si podnikatelé uvědomili, 
že hospodářská komora je základní organizací, 
která ze zákona reprezentuje české podnikatele jak 
ve vztahu k místní vládě, tak v zahraničí. Jistěže jsou 
tady další profesní sdružení, Svaz průmyslu a do-
pravy, Asociace malých a středních podnikatelů, 
Konfederace zaměstnavatelských a průmyslových 
svazů a další. Ty mají své významné, nicméně spe-
cifi cké okruhy zájmu. My jsme ale spolu s Agrární 
komorou obecnými reprezentanty ze zákona. 
S obecnými sdruženími chceme spolupracovat, ale 

Udělat tlustou čáru 
za minulostí a dosáhnout toho, 
aby se do roka podnikatelé 
přestali ptát, k čemu ta 
Hospodářská komora je, patří 
mezi priority nového prezidenta 
HK ČR Vladimíra Dlouhého. 
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číslech minulých týdnů. Hospodářská komora by 
proto chtěla podpořit export do zemí skupiny BRICS, 
do Arabského zálivu nebo jihovýchodní Asie.

Jaký je váš postoj k Evropské unii? 
Jste spíš optimista nebo skeptik?
Rozlišovat, zda jsem eurooptimista nebo euroskeptik, 
není důležité. Podstatné je na úrovni Hospodářské ko-
mory získat maximální přístup k možnostem podpory 
podnikání našich členů. To je citlivá věc i s ohledem 
na zprávu Ernst & Young, která hýbala Hospodářskou 
komorou a kterou chci co nejdříve uzavřít. Problémy tu 
vznikly právě kolem čerpání fondů EU. Ale zpět k vaší 
otázce. Podle mne je nutné vidět Evropskou unii, jaká 
je. Nejsem příznivcem radikálního řešení, abych chtěl 
rozpad eurozóny nebo zastavení evropské integrace. 
Ale podívejte se třeba do Polska. Poláci dokáží chirur-
gicky přesně a efektivně využívat možností, které jim 
členství v EU dává. My jsme byli v minulosti častými 
a oprávněnými kritiky některých věcí v EU, ale nic 
podstatného jsme tím nezískali. 

Potřebujeme podle vás euro? Pokud ano, kdy?
V tuto chvíli euro nepotřebujeme. Pochopitelně výjimku 
tvoří podnikatelé vyvážející do – zdůrazňuji stabilizo-
vaných – zemí eurozóny. Pro ně by euro bylo přínosem. 
Musíme si ale uvědomit, že euro není jen zúčtovací 
jednotka, je to zásadní změna v politickém postavení 
země a změna ve vnímání společnosti, co to jednotná 
měna vlastně znamená. S tím už se členské země eu-
rozóny vyrovnaly, ale ani z jejich pohledu ještě nenastal 
čas rozšířit eurozónu o další země, jako je třeba Polsko, 
Česká republika nebo Maďarsko. Zároveň si myslím, 
že z hlediska domácí ekonomické politiky bychom se 
měli chovat tak, jako kdybychom členy eurozóny byli. 
Pokud se eurozóna dlouhodobě stabilizuje a pokud dojde 
k růstové konvergenci mezi námi a eurozónou, dovedu si 
představit zavedení eura kolem roku 2020 nebo 2021.

A ještě něco o vás. Máte za sebou několik 
maratonských tratí – běháte ještě?
Běhám, zrovna teď jsem v Českých Budějovicích 
uběhl půlmaraton. Bylo dost velké vedro, takže to zase 
tak příjemné nebylo. Běhání mě baví, ale vzhledem 
k tomu, že je mi přes šedesát, už s klasickým mara-
tonem moc nepočítám. Dělám ale i další sporty – 
chodím občas do posilovny, hraji golf, v zimě lyžuji, 
jezdím na kole, občas plavu. Asi to souvisí s tím, že 
jsem byl takový ten kluk z pomezí Vinohrad a Žižkova, 
který vyrůstal na dohled vinohradské sokolovny.   ■

MIROSLAV HONSŮ

Které obory jsou podle vás perspektivní, tedy na co 
by se měla například zaměřit vzdělávací soustava?
Pro nás musí být perspektivní každý obor, protože 
 Hospodářská komora sdružuje reprezentanty všech obo-
rů od Unie kosmetiček až po Národní strojírenský klastr, 
ve kterém najdete podniky, jako jsou Vítkovice nebo 
Třinecké železárny. Jiná otázka je v případě vzdělávací 
soustavy. Na tento problém jsem narážel všude při svých 
cestách, kdy jsem zaregistroval silnou, dlouhodobou, ale 
málo vyslyšenou zpětnou vazbu od podnikatelské sféry. 
V tuto chvíli mohu říci jen hlavní směry. Je nutné zastavit 
pokles kvality základního školství, řešit problematiku 
učňovského školství a středních odborných učilišť, začít 
více tlačit na ministerstvo školství v tom smyslu, že v ČR 
máme podle mého názoru příliš mnoho gymnázií. Ta 
sice poskytují v průměru relativně kvalitní výuku, všichni 
si ale stěžují, že tato kvalita klesá a absolventi mají hlavně 
obecné vzdělání bez konkrétní specializace. Poslední, 
o čem mluví všichni, ale málo se kolem toho děje, je 
nedostatek absolventů vysokých škol technického směru. 

Podnikatele, které Komora zastupuje, zajímá, 
podle jakého klíče budou příští rok platit daně, 
zda musejí odvádět DPH i z neproplacených faktur, 
a vůbec další vývoj daňové soustavy. Jak jim může 
Komora pomoci?
Stanoviska k návrhu změn zákona o dani z příjmu 
nebo obecně k návrhům hospodářské politiky při-
pravujeme a chtěli bychom je mít v příštích týdnech. 
Uvnitř komory se tím zabývá pracovní skupina, já sám 
jsem se sešel s komorou daňových poradců a rád bych 
zajistil i možnost tvorby připomínek od naší členské 
základny formou reakcí prostřednictvím internetu.

Často zmiňovaným lékem na krizi je podpora 
exportu. Do kterých regionů nebo zemí chcete 
napřít svou energii?
Podpora exportu je oblast, kde stát musí spolupraco-
vat s dalšími profesními svazy, především se Svazem 
průmyslu a obchodu. Pro Hospodářskou komoru je 
pak důležité získat více z přeshraniční spolupráce – 
koneckonců množství našich okresních a regionál-
ních komor spolupracuje s dolnosaskou, bavorskou 
nebo rakouskou komorou. Pokud jde o teritoriální 
hledisko, měl by vývoz směřovat mimo Evropu. 
Export do Evropské unie je do značné míry v krátkém 
a středním období předurčen nastavením vztahů mezi 
našimi hlavními vývozci a poptávkou v zahraničí 
a je realizován na trhu, který je hodně liberalizovaný. 
Jakmile se zpomalí hospodářský růst některých zemí 
eurozóny, klesá i poptávka po našem exportu. Platí 
to ovšem i naopak, jak naštěstí vidíme na pozitivních 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MUSÍ REPREZENTOVAT ZÁJEM SVÝCH ČLENŮ 
A TÍM JE ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PODNIKÁNÍ V TÉTO ZEMI.

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc.

Vladimír Dlouhý je od května 
2014 prezidentem Hospodářské 
komory České republiky. 
V letech 1989–1992 byl 
ministrem hospodářství ČSFR, 
od roku 1992 do června 
1997 ministrem průmyslu 
a obchodu ČR. Mezi lety 
1997 až 2012 pracoval jako 
mezinárodní poradce investiční 
banky Goldman Sachs. 
Od roku 2000 učí na Fakultě 
sociálních věd Univerzity 
Karlovy, v letech 2004–2010 
působil na VŠE v Praze jako 
vyučující a jako člen Vědecké 
rady Nádohospodářské fakulty. 
Je členem Dozorčí rady 
Illinois Institute of Technology 
v Chicagu, místopředsedou 
Evropské skupiny Trilaterální 
komise a byl v letech 
2010–2013 členem Evropské 
skupiny poradců výkonného 
ředitele Mezinárodního 
měnového fondu. Autor 
řady vědeckých publikací 
a populárních článků. Hovoří 
anglicky, německy, francouzsky, 
rusky a španělsky.
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Nabízíme služby již od roku 1918
a s hrdostí můžeme říct, že jsme jedničkou
v  pojištění pohledávek, která širokou
škálou řešení pomáhá klidně spát tisícům
podnikatelů v mnoha zemích. 

Právě jsme vytvořili pojistku, která
rozšiřuje výhody pojištění pohledávek 
pro malé společnosti.
S naším „konfekčním“ řešením, kdy jedno
fi xní pojistné kryje Vaše obchodní
partnery bez nutnosti úvěrových limitů, 
což znamená – pokud nezaplatí, jste kryti. 

To je SIMPLICITY.

Pro více informací navštivte naše webové 
stránky.

Euler Hermes Europe SA, organizační složka

SIMPLICITY

Rychlé a spolehlivé řešení 
pojištění pohledávek
pro malé společnosti

www.eulerhermes.cz
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Náš minulý rozhovor jsme uzavřeli vaší 
vizí pozice Milety v dalších dvou třech 
letech. Pokud se obrátíte zpět, povedlo 

se tuto vizi naplnit?
Jednoznačně ano. Pokračujeme v nastoupené cestě 
a postupně naplňujeme naše strategické plány sta-
novené v roce 2012. Funguje nám produktový mix 
s individuálním přístupem k různým trhům, stejně 
jako důraz na kvalitu a spolehlivost v dodávkách. 
Inovujeme nejen v obchodních přístupech, ale ze-
jména v oblasti nových produktů podle požadavků 
našich zákazníků.

Ještě bych se vrátil zpět. Po požáru o Vánocích 
roku 2012 jste byli několik dnů jedním 
z mediálních témat a v diskuzích se objevovaly 
komentáře o další končící textilce...
S následky požáru se pereme dodnes. Minulý 
týden jsem tuto problematiku vysvětloval na pre-
zentaci našim bankovním partnerům; likvidace 
následků až do kolaudace kompletně vybavené 
nové haly nám bude trvat téměř dva roky. Při 
požáru jsme přišli o část rozpracovaných zakázek, 
zásob a výrobní haly se strojním vybavením. Bez 
pomoci konkurentů, u kterých ostatně část výroby 

outsourcujeme dodnes, nebo férového přístupu 
České pojišťovny či podpory Raiff eisenbank by 
nám ale proces obnovy trval mnohem déle.

Jak se na vaši situaci dívali a dívají vaši indičtí 
vlastníci?
Jejich pohled byl jednoznačný. Co nejdříve obnovit 
výrobu a začít stavět znovu. Alok je velká, zejména 
výrobní korporace, takže podobné situace znají 
bohužel i z vlastní zkušenosti velmi dobře. Oni 
s nadsázkou tvrdí, že textilní fabrika musí statistic-
ky čas od času vyhořet, jinak nevyrábí s dostateč-

Textilní výroba jako příležitost pro odvážné
Před dvěma lety jsme navštívili společnost MILETA v Hořicích a povídali si s jejím předsedou představenstva 
Otakarem Petráčkem na téma vývoj a revitalizace českého textilu. Několik měsíců po našem rozhovoru si MILETA 
prošla situací, která přímo ohrožovala její existenci.

Otakar Petráček (vpravo) a Gopinath Kamath, zástupce Alok Industries, mezi nově pořízenými žakárovými stavy Foto: Roman Albrecht

16_17k_mileta.indd   16 27.06.14   10:52



www.komora.cz  17

podnikání lidské zdroje

patřit i exkluzívní kapesník. Papírový kapesník se sice 
nemusí prát, ale na nedělní oběd také většinou necho-
díme do fast foodu.

Ústředním tématem tohoto čísla jsou investice 
do lidských zdrojů a vzdělávání. Nejsou to 
v současné post krizové době vyhozené peníze?
Peníze do vzdělávání nejsou nikdy vyhozené. Když 
jsem stavěl tým v Miletě, hledal jsem motivované 
a kompetentní kolegy. Jsou vzdělaní a vysoce kva-
lifi kovaní a zvyšování jejich kvalifi kace je jednou 
z nutných podmínek udržování jejich motivace. 
Na druhou stranu, jsou zde nejen tito lidé, ale i jejich 
záloha, mladší zaměstnanci, u kterých investujeme 
poměrně velké částky do jejich jazykového i odbor-
ného vzdělávání, a to v řádu několika procent našeho 
obratu. Snažíme se získávat i peníze z jiných zdrojů, 
ale investice do vzdělávání zaměstnanců nemůže být 
tažena dotací a obráceně, získání dotace nemůže být 
účelem dalšího vzdělávání. V současnosti jsme pře-
svědčeni o potřebě získat několik vysokoškoláků či 
středoškoláků se zájmem o textilní výrobu a připra-
vujeme ke spuštění tento náborový projekt. Mediální 
klišé umírajícího textilu a extrémně nízkých mezd 
bohužel zabilo střední odborné vzdělávání v textil-
ních oborech a my dnes jen velmi těžce sháníme tka-
dleny a seřizovače, stejně jako další odborné zaměst-
nance. Ze zkušenosti ale musím říct, že s problémem 
kvality vzdělávání se setkáváme třeba i u absolventů 
ekonomických oborů.

V textilní branži se o vás mluví ve dvou polohách. 
Jedna oceňuje váš drive při obnově, druhá mluví 
o vaší výhodě dané zahraničním vlastníkem 
za zády. Jak byste to komentoval?
Silný zahraniční vlastník je skvělý, ale požaduje 
po vás odpovědnost za svěřenou investici. Máme díky 
synergiím s ním přístup k dodavatelům materiálu 
i technologií. Co se týče fi nancování, je dnes Mileta 
standardním podnikem a násobně více se fi nancujeme 
z bankovních zdrojů než z úvěrů od Aloku. Je to tak, 
že každá mince má dvě strany. Kapitálově silný vlastník 
z oboru je jednoznačně dobrý, ale je též velmi náročný 
v plnění úkolů, protože přesně ví, na co se vás ptá, 
co po vás chce, zná globální souvislosti.

Jaké máte plány na léto?
Nejdříve absolvuji několik tradičních služebních cest 
jako každý rok. Zákazníci vás potřebují vidět, mluvit 
s vámi, osahat si vaše produkty. Pak se chystám také 
trochu odpočívat, ale nejsem si jist jak mnoho. Čeká 
nás totiž kolaudace nové výrobní haly a stěhování 
technologie. Rád bych si udělal pár týdnů volna, 
ve kterých bych se rád věnoval svým nejbližším 
a aktivně odpočíval při sportu a práci na zahradě 
a dobíjel tak baterky na podzimní sezonu a rozjetí 
nové haly na plný výkon.  ■

MIROSLAV HONSŮ

ným využitím. Součástí našeho manažerského týmu je 
i místopředseda představenstva pan Kamath, indický 
kolega, který přišel jako jeden z prvních s Alokem. 
Od samého počátku odpovídá za nákup materiálu 
a jeho logistiku a vztahy s mateřskou společností. Náš 
tým doplňuje o další rozměr a pohled a současně nám 
umožňuje eliminovat případné problémy v komunikaci 
dané kulturními rozdíly v řízení společnosti.

Díky vašim výsledkům v posledních letech jste 
byl mezi nominovanými na Manažera roku 2013. 
Co považujete za kritický faktor úspěchu ve vaší 
práci?
Naše současná situace vyžaduje jak obrovské poro-
zumění lidem, tak schopnost udržovat tah na branku 
i v okamžiku, kdy ostatní již prostě nemohou. Povedlo 
se mi dát dohromady tým zajímavých osobností s vel-
kými odbornými znalostmi. Tak jako mluvím o diver-
zitě produktové, jsme zde dosáhli i diverzity lidské, 
neboť členy vedení jsou sotva třicátníci stejně jako 
šedesátníci a podíl žen ve vedení naší společnosti je 
zhruba 50 %. Občas je to opravdu velká výzva pracovat 
s týmem plným individualit s tak obrovskými zkuše-
nostmi. Ta práce vyžaduje kombinaci maximálního 
respektu a diplomacie, stejně jako důslednosti a pokory 
k tomu, co ti lidé umí.

Dá se dnes na textilu vydělat?
Samozřejmě že dá, ale musíte se zaměřit na inovativ-
nost a kontrolu nákladů. Již delší dobu pracujeme se 
strategií zaměřující se na kvalitu a spolehlivost dodá-
vek. Netlačíme se do low-cost segmentu s dodávkami 
měřenými desítkami kilometrů v jednom dezénu, ten 
přenecháváme našim asijským konkurentům. Dodává-
me vysoce kvalitní látky v menších množstvích mnoha 
významným výrobcům oděvů doslova po celém světě. 
Například u košilovin jsou našimi zákazníky téměř 
všichni renomovaní výrobci. Naše kolekce se vyrábí 
v Čechách, ale v designu navrženém v Itálii. Patříme 
k designově konzervativnějším výrobcům pestře tka-
ných košilovin, naši zákazníci tak vědí, co od našich 
kolekcí čekat, v čem je naše síla. Pokud si v Čechách 
koupíte exkluzivní košili některého ze světových vý-
robců v ceně od 60 eur, je poměrně velká pravděpo-
dobnost, že bude z naší látky. 

Mileta, to bylo dříve synonymum pro kapesníky, 
vyrábíte je ještě vůbec?
Začnu odzadu. Dnes kapesníky bohužel nevyrábíme. 
S příchodem Aloku byla výroba kapesníků z náklado-
vých důvodů převedena do Indie. Z pohledu Milety to 
byla jediná cesta – nebyli jsme v té době schopni inves-
tovat ani do technologie ani do vývoje produktu.
S globálními změnami v požadavcích zákazníků jsme 
objevili specifi cké produkty, které jsme začali vyvíjet. 
V současnosti máme nakoupenu technologii a opět se 
učíme efektivně vyrábět špičkový žakárový kapesník. 
Tak, jak k úspěšným lidem patří stylové boty, zava-
zadlo, hodinky či mobilní telefon, začíná k nim opět 

POKUD SI V ČECHÁCH 
KOUPÍTE EXKLUZIVNÍ 
KOŠILI NĚKTERÉHO 

ZE SVĚTOVÝCH 
VÝROBCŮ V CENĚ 

OD 60 EUR 
JE POMĚRNĚ VELKÁ 
PRAVDĚPODOBNOST, 

ŽE BUDE Z NAŠÍ LÁTKY.

OHNIVZDORNÁ MILETA

Mileta dnes patří mezi 
nejvýznamnější evropské 
výrobce bavlněných košilovin. 
Z původního výrobce kapesníků 
v Hořicích v Podkrkonoší vznikla 
moderní, dynamická a dále 
se rozvíjející fi rma, která se 
dokázala vypořádat se změnou 
poptávky a přeorientovat 
na výrobu kvalitních košilovin 
(přesněji bavlněných látek 
k výrobě košilí). Dnes v košilích 
vyrobených z materiálu z Milety 
chodí všichni, kdo nakupují 
na prestižních adresách, jako 
jsou Regent Street v Londýně 
či 5th Avenue v New Yorku.

Ani Miletě se nevyhnulo nutné 
zeštíhlení a z původních 2 156 
je dnes 428 zaměstnanců. 
Na druhou stranu tak dokázala 
zefektivnit a modernizovat 
výrobu a ve svém segmentu 
směle poráží asijskou 
konkurenci. Mileta našla 
své nové místo ve výrobě 
nejnáročnějších jemných 
bavlněných tkanin. Zásadní 
událostí v novodobé historii 
Milety byl požár, který zachvátil 
novou halu v Hořicích krátce 
před Vánoci 2012. Na strojích, 
technologiích a uskladněném 
materiálu vznikla škoda 
přesahující 200 milionů korun.
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Cesta k diplomu
Nové obory, lepší zázemí či prohloubení spolupráce s praxí. S těmito novinkami se chystají 
velké české univerzity na start nového akademického roku.
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UK se soustředí 
na navazující magisterské obory
Ve stávajícím akademickém roce se studium 
na UK uskutečňovalo v celkem 58 bakalářských, 
29 tzv. dlouhých magisterských, 60 navazujících 
magisterských studijních programech a v 161 dok-
torských studijních programech. Největší zájem 
mají uchazeči o studium tradičně o obory na práv-
nické fakultě, přírodovědecké fakultě, fi lozofi cké 
fakultě a na lékařských fakultách. UK se dlouho-
době snaží zaměřovat na pokročilá studia, u nichž 
je výuka navázána na vědeckou a výzkumnou 

Nový akademický rok sice začíná až v září, 
už nyní ale české univerzity hlásí, že jsou 
na něj připraveny. Na studenty navíc čeká 

řada novinek. Vysoké školy se totiž snaží reagovat 
na snižující se počet uchazečů o studium. Univer-
zity chystají nové obory, investují do svého zázemí 
a nabízí studentům další novinky. Připravili jsme 
souhrn, co plánují největší české vysoké školy.

Zájem o studium 
na vysokých školách klesá
Jak ukazují statistiky Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy (MŠMT), v posledních letech 
klesá počet zájemců o studium na vysokých ško-
lách. Ještě do akademického roku 2010/11 se hlá-
silo 150,6 tisíce uchazečů, do akademického roku 
2013/2014 jich bylo jen 134,3 tisíce zájemců. Ne-
snižuje se ale pouze počet uchazečů, nýbrž i množ-
ství zapsaných studentů. V akademickém roce 
2010/11 se zapsalo do studia 100,7 tisíce studentů, 
v aktuálním akademickém roce pak jenom 88,1 ti-
síce. Vysoké školy ale na pokles zájemců příliš ne-
žehrají a snaží se studentům a novým uchazečům 
nabízet co nejzajímavější novinky. Ne všem školám 
navíc počet uchazečů klesá. Například Univerzita 
Karlova (UK), nejstarší tuzemská univerzita, re-
gistrovala v loňském roce takřka 68 tisíc přihlášek, 
což je o tři tisíce více než v akademickém roce 
2010/11. Nutno ale podotknout, že se stejně jako 
u dalších univerzit snížil i UK počet uchazečů 
o bakalářské studium.

TŘI OTÁZKY PRO

ředitele Unicorn College Ing. Marka Beránka, Ph.D.
je určen těm, kteří chtějí řídit nebo navrhovat 
informační systémy. V tomto oboru vychováváme 
budoucí ředitele projektů, business architekty, ana-
lytiky. Obor Informační technologie je zase určen 
těm, kteří chtějí vytvářet (realizovat) informační 
systémy, budou z nich tedy vývojáři, testeři či další 
ICT specialisté. Absolventi obou oborů naleznou 
bez problémů uplatnění na trhu práce.

Jak využíváte zázemí společnosti Unicorn?
Díky tomu, že jsme součástí společnosti Unicorn, 
dokážeme našim studentům předávat poznatky 
a zkušenosti z oblasti vývoje soft waru. Na Unicorn 
College vyučují odborné předměty špičkoví spe-
cialisté Unicornu (soft waroví architekti, databázoví 
specialisté apod.). Část výuky rovněž probíhá 

v prostorách společnosti Unicorn. Na Unicorn 
College každý semestr pořádáme workshopy, 
v rámci kterých studenti řeší případové úlohy. 
Tyto workshopy rovněž probíhají v prostorách 
Unicornu. Studenti si tak vyzkouší řešit reálné 
úlohy z praxe v korporátním prostředí.  ■

Ing. MAREK 
BERÁNEK, Ph.D.

Ředitel Unicorn 
College

Foto: archiv Unicorn College

Jaká je šance na uplatnění vašich 
absolventů v praxi?
Naši absolventi především díky nabytým 

znalostem a získaným zkušenostem nacházejí 
široké uplatnění na trhu práce v oboru, který 
vystudovali. Přibližně třetina z nich začíná svoji 
kariéru v Unicornu, třetina si již v průběhu 
svého studia nachází zaměstnání v různých spo-
lečnostech. Třetina absolventů si během nebo 
po ukončení studia zakládá své vlastní fi rmy. 
Nemáme absolventy, kteří by opustili školu 
a neměli práci. 

Jaké nabízíte ICT obory?
Naše vysoká škola nabízí v oblasti ICT dva 
studijní obory. Obor Management ICT projektů 

činnost vyučujících. Rozšiřuje proto prakticky 
každý rok počet navazujících magisterských studij-
ních oborů. 

Ke studijní nabídce přibylo v loňském roce 2013 
celkem 13 zcela nových bakalářských a navazu-
jících magisterských studijních oborů. V baka-
lářském studiu se jednalo o studijní obory Social 
Services Focused on Diaconia and Christian Social 
Practice (Evangelická teologická fakulta) a Ochra-
na obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (Fa-
kulta tělesné výchovy a sportu). „V navazujícím 

OTÁZKA PRO
Ing. Miroslava Čertíka, CSc., jednatele Vysoké školy hotelové v Praze

S jakou nabídkou oslovujete trh pro 
příští akademický rok?
Naše škola má především kvalitní 

ekonomické a personální zajištění a je dlouho-
době fi nančně zdravá a stabilní. Studijní obory 
primárně zaměřujeme na oblast hotelnictví 
a cestovního ruchu, což zahrnuje široké spektrum 
podnikání ve službách. Svým absolventům VŠH 
poskytuje výraznou konkurenční výhodu, protože 
uplatnitelnost oborů, které nabízí, je široká, do-
statečně zajímavá a nepodléhá velkým výkyvům 
z hlediska pracovní nabídky. Absolventi také 

mohou jednodušeji než v jiných oborech vytvářet 
pracovní nabídku sami sobě zahájením vlastního 
podnikání. Vzdělávání na VŠH má mezinárodní 
charakter, studují zde studenti z patnácti zemí, 
což je podpořeno i anglickým studijním oborem 
Hospitality Management a nově také navazujícím 
magisterským oborem Hospitality and Spa Mana-
gement. Škola je intenzivně zapojena do mezi-
národního výměnného programu ERASMUS+. 
Obsah studia má podobné skladebné a kvalitativní 
znaky s dlouhodobě fungujícími a zavedenými 
vysokými hotelovými školami v zahraničí.  ■ 
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Jednodušší pravidla 
pro zaměstnávání 
cizinců

Navzdory relativně vysoké míře neza-
městnanosti řada fi rem na trhu marně 

hledá odborníky s odpovídající kvalifi kací 
či zkušenostmi. Některé situaci řeší tím, 
že si založí vlastní školu, jiné spolupracují 
s existujícími vzdělávacími institucemi. 
Stále častěji také fi rmy hledají zaměstnan-
ce v zahraničí, a to i mimo země EU. A už 
dávno se nejedná pouze o IT odborníky 
či stavební dělníky. Proto mnoho fi rem 
již několik měsíců netrpělivě očekává 
novelu zákona o pobytu cizinců. Úprava, 
která vstoupí v platnost na konci června, 
pracuje s novým institutem, tzv. zaměst-
naneckou kartou. 
Zaměstnanecká karta je pobytový titul 
duální povahy, ve kterém se snoubí 
pracovní a pobytové povolení zároveň. 
Cizinec ze země mimo EU již nebude 
žádat o pracovní povolení, ale při podání 
žádosti o zaměstnaneckou kartu musí 
prokázat, že jeho pracovní pozice byla 
podrobena 30dennímu testu trhu práce 
v ČR. Jakmile bude splněna tato podmín-
ka, cizinec si podá na některé z českých 
ambasád žádost o zaměstnaneckou kartu. 
Dalším významným přínosem novely 
je rozšíření okruhu cizinců, kteří budou 
mít volný přístup na trh práce v ČR. 
Důležitou skupinou budou vedle držitelů 
„eurounijního trvalého pobytu“ zejména 
rodinní příslušníci, kteří žijí v ČR spolu 
s cizincem, držitelem zaměstnanecké 
karty. Ti budou moci začít v ČR pracovat 
na základě dlouhodobého pobytu uděle-
ného za účelem společného soužití, aniž 
by museli čekat na vydání pracovního 
povolení, jak tomu bylo dosud. 
Je zřejmé, že legislativní úprava, jež dává 
do souladu český zákon se směrnicí EU, 
bude mít pozitivní vliv na rozvoj podni-
katelského prostředí v ČR. Zjednodušení 
a zrychlení imigračního procesu přiláká 
investory, kteří potřebují pružně praco-
vat s náborem odborníků a specialistů 
ze států mimo EU.  ■ze států mimo EU

PETRA KLEINOVÁ
Manažerka, 

Poradenství při zajišťování 
víz a pracovních povolení, 

PwC ČR
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VŠE ale neplánuje pouze otevřít nové obory. 
V příštím roce chce též otevřít klasický inkubátor, 
kde se otevře prostor pro start-upy. Spolupráci 
s fi remním sektorem chce škola i nadále posilovat. 
Mimo jiné plánuje více podpořit stáže ve fi rmách. 
Těm má pomoci také projekt Fakulty mezinárod-
ních vztahů, který je fi nancován z Evropského 
sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlav-
ního města Prahy v rámci Operačního programu 
Praha – Adaptabilita (OPPA). V jeho rámci bude 
fakulta rozvíjet systém praxí a stáží uznatelných 
do studia magisterských oborů a realizovat takové 
metody výuky, které zvýší praktické dovednosti 
jejích studentů a absolventů. Ze strany fi rem je 
o tento projekt údajně značný zájem. 

Masarykova univerzita 
otevře nové prostory
Novinky si pro příští rok připravila i Masarykova 
univerzita v Brně. V příštím akademickém roce 
se mohou studenti těšit například na zcela nové 
prostory fakulty informatiky, které začnou sloužit 
studentům i akademikům v září. „Pro studenty, kteří 
uvažují o vědecké kariéře, bude jistě atraktivní i fakt, 
že Masarykova univerzita v září otevře první část cent-
ra vědecké excelence v oblasti přírodních věd CEIEC 
v Univerzitním kampusu v Bohunicích, kde budou 
pracovat mezinárodní týmy ve špičkově vybavených 
laboratořích,“ doplnila pro časopis Komora.cz Tereza 
Fojtová, tisková mluvčí Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita též dlouhodobě usiluje 
o prohlubování spolupráce s praxí, což ale u mnoha 

magisterském studiu to byly např. Evropské kulturní 
a duchovní dějiny, Sociology in European Context, 
Učitelství pro střední školy – ochrana obyvatelstva 
a další. Jak v bakalářském, tak i v navazujícím 
magisterském studiu byly akreditovány obory Apli-
kovaná tělesná výchova a sport osob se specifi ckými 
potřebami a Medicinální chemie,“ doplnil pro časo-
pis Komora.cz Václav Hájek, tiskový mluvčí UK.

VŠE chystá inkubátor pro start-upy
Na navazující magisterské obory se v příštích le-
tech zaměří také Vysoká škola ekonomická v Praze 
(VŠE). Na příští akademický rok sice škola nové 
obory nechystá, od dalšího roku se ale mohou 
uchazeči těšit na dva nové navazující magisterské 
obory v angličtině na Fakultě informatiky a statis-
tiky. Nedávno navíc VŠE otevřela několik nových 
oborů. Jednalo se třeba o bakalářský obor v ang-
lickém jazyce – International Business na Fakultě 
mezinárodních vztahů nebo o obory Multimédia 
v ekonomické praxi a Ekonomická demografi e 
na Fakultě informatiky a statistiky. Právě obor 
Multimédia v ekonomické praxi se ihned po svém 
vypsání zařadil mezi nejoblíbenější mezi uchazeči. 
„Obecně panuje zájem o nově otevřené obory. Mezi 
obory s největším nárůstem zájmu proto patří na-
příklad bakalářský obor Multimédia v ekonomické 
praxi (poměr přihlášení / přijatí je nižší než 10/1) 
nebo bakalářský kombinovaný obor Manažer ob-
chodu, který je koncipován jako studium při za-
městnání pro uchazeče s minimálně pětiletou praxí,“ 
upřesnila pro časopis Komora.cz Julie Daňková 
z Oddělení public relations VŠE.

Ilustrace: Filip Černý
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zaměřit hlavně na zvyšování kvality stávajících 
oborů a rozšiřování studijního zázemí. 
„V současnosti se zaměřujeme na posilování spolu-
práce v oblasti jazykového vzdělávání nebo rozvoje 
našeho unikátního mezinárodního studia MBA,“ 
uzavřel Jan Červenka z Oddělení komunikace 
UJAK.  ■

DANIEL MORÁVEK

Stranou nezůstávají ani soukromé vysoké školy. 
Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK), 
která má mezi privátními univerzitami nejvíce 
studentů, také připravuje nové obory. V násle-
dujícím akademickém roce je sice ještě neotevře, 
v dalším by ale nové obory uchazečům o studium 
už nabídnout mohla. Mělo by jít o obory z oblasti 
resocializace nebo zvyšování kvality života seni-
orů. V příštím akademickém roce se škola chce 

fakult nemusí nutně znamenat fi remní sektor. V pří-
padě lékařské fakulty je například klíčová spoluprá-
ce s nemocnicemi, která v Brně funguje na výborné 
úrovni. U pedagogické fakulty jde zejména a spo-
lupráci se školami a u právnické fakulty jsou part-
nerem pro spolupráci soudní instituce. Rozvinutou 
spolupráci s fi remním sektorem má například fakul-
ta informatiky nebo ekonomicko-správní fakulta. 

Co se týče oborů, od letošního roku se mohou 
uchazeči nově hlásit na přírodovědecké fakultě 
na bakalářský dvojobor Matematika se zaměřením 

na vzdělávání a Český jazyk a literatura. Fakulta 
sociálních studií zase otevřela dvouoborové 

bakalářské kombinované studium sociální 
práce a genderových studií. „Masarykova 

univerzita nabízí uchazečům o studium 
tradičně kolem 1 400 studijních oborů 

v bakalářských, magisterských a doktor-
ských programech. S ohledem na tuto 

širokou nabídku je počet nově 
otevíraných oborů omezený. Nové 

obory jsou pak vždy otevírány s ohledem 
na uplatnitelnost absolventů na trhu práce,“ vysvět-

lila Tereza Fojtová z Masarykovy univerzity.
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OTÁZKA PRO
ředitele Vysoké školy podnikání Ing. Radana Jüngera

V září 2014 přicházíte s novým studijním 
zaměřením Mezinárodní obchod 
ve státech SNS. Jaká bude jeho náplň?

Bakalářské studium Mezinárodní obchod ve stá-
tech SNS poskytne studentům teoretické i prak-
tické znalosti v oblasti aktivního obchodování se 
zeměmi SNS. Studium je zaměřené na teritoriální 
znalosti, mezinárodní podnikání, obchod, národ-

ní ekonomiku a průmysl a absolventi se uplatní 
v podnikatelské proexportní sféře, ve státní 
správě, obchodní diplomacii, ve vládních 
i nadnárodních orgánech, v cestovním ruchu 
či jako manažeři v mezinárodních institucích.
Tímto krokem reagujeme na poptávku ze strany 
zaměstnavatelů po specialistech v problematice 
exportu a importu do zemí SNS.  ■
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Představte si, že máte možnost 
oslovit setkání fi rem a podnikatelů – 
potenciálních partnerů univerzity. Jak 

byste v několika větách charakterizoval UJAK, 
abyste je přesvědčil o výhodnosti spolupráce 
s vaší univerzitou?
UJAK je nejstarší a největší českou soukromou 
univerzitou. Nabízí studium širokého spektra 
společenskovědních oborů. Stěžejní jsou Speciální 
pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, 
Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální 
a mediální komunikace, Management cestovního 
ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Po-
jišťovnictví a Bezpečnostní studia. Skýtá možnost 
dosáhnout řady akademických titulů (Bc., Mgr., 
Ing., PhDr., Ph.D.) a také studovat v programu 
Master of Business Administration se zaměřením 
na rozvoj lidských zdrojů a Evropskou unii a získat 
titul MBA (mezinárodní akreditace FIBAA, Bonn) 
– nejedná se přitom o žádnou „franšízu“, ale o pro-
gram, který univerzita vyvinula sama – prestižní 
mezinárodní akreditace je tak dokladem jeho 
vysoké kvality. Vysokou úroveň má také výuka 
cizích jazyků – univerzita jako jediná v ČR nabízí 
možnost složit prestižní mezinárodní jazykové 
certifi káty telc, výuku cizích jazyků zajišťuje UJAK 
také pro celou řadu institucí, ať již ze soukromého, 
nebo veřejného sektoru.

Je pro soukromou vysokou školu obtížné 
zaujmout nové studenty? Čím jste pro ně 
atraktivní?
Jak vyplývá z jedné studie Střediska vzdělávací po-
litiky, UJAK dosahuje běžné míry nezaměstnanosti 
0,9 % a standardizované míry nezaměstnanosti 

za posledních 5 let 0,8 %. Míra nezaměstnanosti 
pod 1 % je přitom podle studie zaznamenána 
pouze u čtyř fakult veřejných vysokých škol (lékař-
ské a farmaceutické fakulty) a dvou vysokých škol 
soukromých. Zdrojem údajů pro výpočty míry 
nezaměstnanosti jsou pro SVP úřady práce. Kro-
mě uplatnitelnosti je rozhodně třeba zmínit také 
atraktivní obory, výborné zázemí – pro potřeby 
výuky například využíváme vlastní špičkové audio-
vizuální studio, a řadu „nadstavbových“ aktivit – 
například besedy s významnými osobnostmi nebo 
mezinárodní vědecké konference a semináře.

Máte pro příští akademický rok připravené 
nějaké novinky?
UJAK připravuje nové, méně obvyklé, zato však per-
spektivní studijní obory. V této fázi nebudu uvádět 
detaily, lze však prozradit, že směřujeme do oblasti 
resocializace nebo zvyšování kvality života seniorů. 
Obory jsou teprve připravovány k akreditaci. Také 
postupně a s rozvahou vytváříme podmínky pro 
zvýšení počtu zahraničních studentů.

Mohou vaši studenti využívat i výměnné 
studentské pobyty? S kým v tomto směru 
spolupracujete a jaká je poptávka mezi 
studenty?
UJAK má v tomto směru velmi dobré výsledky, 
intenzivně využívá například program Erasmus, 
což je vysoce přínosný program zaměřený na vyso-
koškolské a odborné vzdělávání na vysokoškolské 
úrovni, určený posluchačům, pedagogům a za-
městnancům vysokých škol, školitelům z podniků 
a z dalších institucí. V jeho rámci má Univerzita 
Jana Amose Komenského Praha smlouvy se čty-

řiceti zahraničními partnerskými univerzitami 
ve Francii, Itálii, Německu aj. V letošním roce 
program Erasmus získal novou podobu a mírně 
změnil název na Erasmus+. Univerzita Jana Amo-
se Komenského se samozřejmě ucházela o účast 
v této nové formě. Žádosti posuzovala a schva-
lovala Evropská komise, která se rozhodla udělit 
nám listinu Erasmus Charter for Higher Education 
na celé období trvání programu Erasmus+.

Jak stabilní je váš pedagogický kádr? Daří se 
vám nacházet nové kvalitní pedagogy?
Stabilní sbor vysoce kvalifi kovaných pedagogů je 
nutnou podmínkou fungování dobré univerzity. 
K tomu v našem případě přistupují ještě výrazné 
osobnosti, které se zaměřují na vědecký rozvoj svých 
oborů, ale také osobnosti z praxe, které naše studen-
ty připravují na skutečný, nikoliv jen ten teoreticky 
vnímaný pracovní život v příslušných oborech. Když 
se každodenně probírám nabídkami odborníků 
na spolupráci s UJAK, mám pocit, že jsme pro aka-
demické pracovníky velmi atraktivní školou.

Nedílnou součástí každé univerzity je vědecký 
výzkum. Jaké má vědecká práce na UJAK 
podmínky a ve kterých oborech jste v tomto 
směru aktivní? Účastníte se i mezinárodních 
vědeckých projektů?
Samozřejmě. Univerzita pořádá celou řadu mezi-
národních odborných konferencí a také participuje 
na vědeckých projektech. UJAK například ve spolu-
práci s Masarykovým ústavem a Archivem Akade-
mie věd ČR v letošním roce získala grant na unikátní 
projekt s názvem „Liberální společnost, nebo ná-
rodní společenství? Sociální politika v protektorátu 

UJAK sází na vědu a vychovává manažery

Jsem velkým příznivcem všech 
způsobů, jak podpořit spolupráci 
vysokých škol se zaměstnavateli, 
říká rektor Univerzity Jana 
Amose Komenského (UJAK) 
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.Fo
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výuku cizího jazyka povinnou přímo v rámci studia. 
Výuku na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha 
zajišťují kvalifi kovaní čeští učitelé i rodilí mluvčí – ti 
zejména v případě angličtiny, ruštiny, španělštiny nebo 
francouzštiny. S ohledem na to, jak velká pozornost je 
zde jazykům věnována, není divu, že Univerzita Jana 
Amose Komenského je jediným místem v Česku, kde 
je možné skládat mezinárodní zkoušky Th e European 
Language Certifi cates. Ty mohou držiteli certifi kátu vý-
razně pomoci například při hledání uplatnění v zahra-
ničí, neboť jednoznačně potvrdí jeho jazykové znalosti.
Výuka na univerzitě a jazykové zkoušky však nejsou 
jedinými aktivitami Katedry cizích jazyků Univerzity 
Jana Amose Komenského Praha. Univerzita totiž nabí-
zí výuku cizích jazyků i takzvaně na klíč pro celou řadu 
společností a institucí. V současné době zajišťujeme 
výuku pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky – v tomto případě již můžeme hovořit 
o dlouhodobé spolupráci. Mezi další subjekty, pro něž 
jsme připravovali nebo připravujeme kurzy, patří na-
příklad Kancelář Senátu Parlamentu České republiky 
nebo Správa státních hmotných rezerv.

Patříte k výrazným osobnostem soukromého 
vysokého školství v Česku. Jak těžké je u nás řídit 
a provozovat soukromou univerzitu?
Řízení soukromé univerzity je profese (dá-li se to tak 
nazvat), která před tím, než se UJAK stala první sou-
kromou univerzitou v ČR, u nás vůbec neexistovala. 
Nebylo se kde učit, nebyla možnost systematicky se 
na výkon této profese připravovat. Stejně jako kolegyně 
a kolegové, kteří vedou jiné soukromé vysoké školy, 
jsem se musel učit za pochodu, poučovat se z chyb 
svých i těch druhých, po nocích studovat zahraniční 
vzory a ve dne se učit od kamenných českých univerzit. 
Vytvoření stabilního sektoru soukromého vysokého 
školství je prací pro celé generace a provozování úspěš-
né soukromé univerzity je nekončícím dobrodruž-
stvím. Jsem rád, že mohu být u toho.

Co by vám udělalo největší radost ze strany 
ministerstva, případně dalších institucí státní 
správy?
Nepatřím k těm, kteří by vehementně volali po zavede-
ní fi nanční podpory soukromého vysokého školství ze 
strany státu (kdyby k tomu však došlo, neodmítal bych 
ji). Uvítal bych vytvoření stabilního a hlavně férové-
ho legislativního prostředí pro rozvoj soukromého 
vysokého školství. Jsou mi sympatické snahy dnes už 
několikátého ministra školství o modernizaci našeho 
vysokoškolského zákona, o zavedení známých a pro 
všechny závazných akreditačních kritérií a standardů 
a o usnadnění dynamických změn v soukromém sek-
toru. A jsem velkým příznivcem všech způsobů, jak 
podpořit spolupráci vysokých škol se zaměstnavateli, 
protože my se snažíme vzdělávat studenty pro život 
a pro jejich úspěšnou a zajištěnou budoucnost.  ■

JAN ČERVENKA

Čechy a Morava 1939–1945“. Za UJAK bude tento pro-
jekt řešit Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., který 
právě nedávno získal prestižní cenu Nadačního fondu 
Neuron. Nový projekt významně obohacuje portfolio již 
řešených výzkumných, vývojových a inovačních projektů 
UJAK. V něm je oblast základního vědeckého výzkumu 
zastoupena neméně originálním projektem „Česká šlech-
ta v proměnách 20. století“ (GAČR) a projekty interní 
grantové agentury UJAK. Do sféry zahraniční výzkumné 
spolupráce náleží třeba projekty pro OECD nebo nesmír-
ně aktuální projekt s Demokritovou univerzitou v Řecku 
zaměřený na intenzitu práce v době ekonomické krize. 
Další řada rozvojových projektů fi nancovaných z fondů 
EU míří do oblasti modernizace studijních programů 
a dalšího vzdělávání. Takzvanou „třetí misi univerzit“ 
na UJAK zastupují především projekty ve spolupráci 
s městskou částí Praha 3.

Mezi žádané obory patří studium MBA. Jak je tento 
program na UJAK koncipovaný?
Program MBA na UJAK je specifi cký tím, že jde o sa-
mostatný projekt školy, který získal vlastní meziná-
rodní akreditaci od renomované zahraniční agentury 
 FIBAA. Nemuseli jsme se proto podřizovat požadav-
kům a normám nějaké jiné vzdělávací instituce, která 
by programu poskytla záštitu svého jména i reálný ob-
sah. UJAK si tak mohl vytvořit program na míru v sou-
ladu s požadavky své profesionální klientely. Za speci-
fi kum MBA na UJAK považujeme propojení standard-
ního manažersko-ekonomického zaměření programu 
s problematikou řízení lidských zdrojů v podmínkách 
integrované Evropy, což jsou oblasti, na něž se UJAK 
dlouhodobě orientuje i v rámci dalších studijních 
programů. Toto studium MBA efektivně prohlubuje 
kvalifi kaci pro vedení odborných týmů a manažerskou 
práci profesionálů pohybujících se v rámci evropského 
ekonomického a sociálního prostředí.

Kdo jsou u vás nejčastějšími studenty MBA 
a s čím k vám přicházejí? Máte nějakou zpětnou 
reakci na to, jak vzdělání spojené s tímto titulem 
využívají v praxi?
Typickým studentem našeho programu MBA je výše 
postavený manažer s vysokoškolským vzděláním, pro 
něhož je úspěšné vystudování MBA programu jakýmsi 
akcelerátorem jeho další kariéry. Jinak řečeno, naši 
studenti MBA jsou ke studiu vedeni právě požadavky 
své pracovní praxe. Jelikož je naše MBA unikátně 
orientováno na rozvoj a řízení lidských zdrojů ve vzta-
hu k teritoriu Evropské unie, přicházejí k nám zájemci 
s motivaci k získání špičkových znalostí a dovedností 
v řízení lidí a fungování trhu a struktur EU.

Jakým způsobem je na vaší škole koncepčně 
i personálně zajištěna výuka cizích jazyků?
Na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha si stu-
denti mohou vybrat z nabídky hned několika jazyků – 
angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny 
a češtiny pro cizince. Studenti některých oborů mají 

Doc. PhDr. 

LUBOŠ CHALOUPKA, CSc.

Rektor Univerzity Jana Amose 
Komenského (UJAK)
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ZA SPECIFIKUM MBA 
NA UJAK POVAŽUJEME 

PROPOJENÍ STANDARDNÍHO 
MANAŽERSKO-

-EKONOMICKÉHO 
ZAMĚŘENÍ PROGRAMU 

S PROBLEMATIKOU ŘÍZENÍ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ 
V PODMÍNKÁCH 

INTEGROVANÉ EVROPY.
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První blok letošní konference Leadership for 
Life se zabýval kombinací ženských a muž-
ských kvalit při každodenní práci s lidmi 

ve fi rmách. Liam a Dawn Forde ze společnosti 
Th e Zone směřovali své vstupní hodinové vystou-
pení k pochopení, že není podstatné, kolik mužů 
a žen v pracovním týmu je, nýbrž to, v jakém 
poměru jsou zastoupeny potřebné energie a jaký 
styl vedení převažuje. Diskuze a brainstorming 
s publikem jasně ukázaly, že styl leadershipu zalo-
žený na moci, strachu a kontrole je přežitý. Naopak 
kýženým lídrem pro rozvoj osobností i skupiny 
je empatická, důvěryhodná osobnost s vizí, která 
vede příkladem a hodnotami, a to v pracovním 
i osobním životě. Tento nový typ lídra bude stále 
významnější i ve spojení s nástupem generace Y 
(tzv. Millenials), která od své práce a šéfů očekává 
odlišný typ naplnění a motivace, než bylo charak-
teristické pro rodiče současných dvacátníků.

Nedostatkové zboží na pracovním trhu
Jan Žižka, výkonný ředitel v Mondi Štětí, se podě-
lil o zkušenosti s vedením fi rmy, která zaměstnává 
více než 600 zaměstnanců, z nichž mnozí jsou ex-
paté. Cesta k lidem podle Žižky vede přes otevřený 
a srozumitelný dialog. Základem fi remní kultury 
Mondi je odpověď na dvě otázky: čeho chceme 
dosáhnout (výsledky a ekonomické ukazatele) 
a jak toho chceme dosáhnout (hodnoty a kultura). 
Autentický lídr je podle ředitele papírenského 
závodu ten, který je sám sebou (nikoho nekopíruje 
a na nic si nehraje), jde ostatním příkladem (je 

pracovitý, ukázněný, naslouchá) a nabízí své „srdce 
na talíři“. „Při budování udržitelné fi remní kultury 
neexistuje žádné rychlé řešení, člověk si to prostě 
musí odpracovat,“ dodal Žižka.

Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojiš-
ťovny pro Českou republiku a Slovensko, která 
vyznává vedení lidí pomocí emocí a empatie, 
hovořila o výchově nových lídrů. Na osobních 
příbězích, které propojila se zkušenostmi z byzny-
sové sféry, ilustrovala, jaké základní rysy by v sobě 
měl snoubit každý lídr. Podle Mrázové je nejdůle-
žitější vůle, přístup, empatie, schopnost naslouchat 
a umění se měnit. Během úvah nad výchovou 
nových lídrů hovořila o podpoře talentů ze strany 
vedení a zároveň si neodpustila kritiku směrem 
k českému školství, které namísto kultivace talentu 
všemožně podporuje průměrnost. „Naše školy 
nevedou k lídrovství a nerespektují budoucí potřeby 
pracovního trhu,“ poznamenala.

Drahomíra Mandíková, ředitelka fi remních vzta-
hů Plzeňského Prazdroje, mluvila o zkušenostech 

s vedením v „pivním světě“, který je ve většině 
případů doménou mužů. Nezbytnou dovedností 
lídra je umění naslouchat, dále schopnost budovat 
a udržovat vztahy, realizovat změny a vtáhnout 
všechny zúčastněné do hry, aby se stali součástí 
rozhodovacího procesu, a ne jen jeho vykonava-
teli. „Autentický lídr má vizi a je schopen ji předat. 
Důležitá je sebedůvěra, ale bez arogance,“ uzavřela 
své vystoupení členka představenstva pivovarnic-
kého domu.

Jan Bílý, systemický poradce a autor knih, 
se ve svém vystoupení zaměřil na krizi záměru. 
V přímém kontrastu k dnešnímu chápání tohoto 
slova, které je podpořeno negativním diskursem 
v médiích i uvažováním elit společnosti obec-
ně, hovořil o krizi jako o nezbytné a prospěšné 
součásti v osobním i pracovním životě: „Každá 
krize je zároveň konjunkturou něčeho jiného.“ 
Jan Bílý popsal vývoj tří základních archetypů 
lídrovství – od prvotního záměru vést z pozice 
moci a síly (militantní typ) přes druhý záměr 
strhnout svým inspirativním příkladem – „vím, 
a tak mě následujte“ – až po lídra třetího stupně, 
který „jedná, jako by tu ani nebyl“. Nejdůležitější 
vlastností lídra budoucnosti je schopnost pozo-
rovat, klást správné otázky a naslouchat. A také 
umět otevřeně přiznat chyby a zůstat sám sebou: 
„Největší chyba je, když se lidé stanou svojí vlastní 
vizitkou.“  ■

KAREL HOSTKA

NEJVĚTŠÍ CHYBA JE, 
KDYŽ SE LIDÉ STANOU SVOJÍ 

VLASTNÍ VIZITKOU.

Hledání skutečného lídra
Mužská a ženská energie při vedení lidí a fi rem, potenciál aktivního propojení srdce a hlavy a diskuze nad potřeb-
nou proměnou stylů leadershipu do budoucna byly hlavními tématy 4. ročníku konference Leadership for Life, 
který se konal 4. června 2014 v pražském Břevnovském klášteře a účastnila se jej stovka zkušených manažerů 
a ředitelů z českého i mezinárodního prostředí.

Liam Forde, generální ředitel The Zone Radka Dohnalová, ATAIRU Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovna 
pro ČR a Slovensko
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téma vzdělávání

Vaše agentura přináší na trh unikátní koncept 
e-learningu. Můžete ho přiblížit?
Už od roku 2009 naše společnost vyvíjí a zdo-

konaluje vlastní on-line platformu fi remního vzdělá-
vání. Dnes je Motivp.com multifunkčním nástrojem 
nabízejícím klientům moderní psychodiagnostické, 
rozvojové i vzdělávací aplikace. Většina společností 
k on-line vzdělávání používá intranet, kam nahrávají 
školicí videa a kurzy. Často se z intranetu stává pouze 
jakási kartotéka položek, kterým nikdo nevěnuje po-
zornost. Je to jako přijít do knihovny, kde je spousta 
výtisků a vy nevíte, jak začít. Nikdo nepřijde a nepře-
čte celou knihovnu. Jednak na to není čas, přečíst vše 
je téměř nemožné. My se snažíme uživateli vzdělává-
ní usnadnit a zpříjemnit, maximálně jej motivovat. 
V rámci naší on-line akademie dostane zaměstnanec 
k dispozici úzký okruh kurzů, které jsou mu dopo-
ručeny přímo na míru. Postupně můžeme přidávat 
další podle potřeb klienta. Takový systém je přehled-
ný, ale hlavně probouzí touhu objevovat a vzdělávat 
se. Přitom se snažíme zaměstnancům nejen připomí-
nat, také jim zdarma zasíláme tematicky související 
příspěvky z konferencí, krátké edukační příběhy 
a mnohé další. 

Ve fi rmách je e-learning často formální záležitostí. 
Jakou máte na své e-learningové programy 
odezvu?
Ze všech registrovaných uživatelů on-line nástroje 
Motivp.com máme devadesát osm procent aktivních 
vstupů. Díky našim administrátorům můžeme klien-
tovi garantovat, že zaměstnanci budou nástroj vyu-
žívat. Když uživatel dokončí sérii kurzů, nabídneme 
mu nové aplikace k rozvoji dalších kompetencí. 
Je ovšem důležité připomenout, že e-learning nám 
nenahrazuje vztah tváří v tvář. Není to vztah buď – 
anebo, ideální je kombinace obojího. E-learning 
poskytuje informace, které je třeba umět správně 
aplikovat a použít v různých situacích.  Ideální 
je například kombinovat virtuální assessment 
či  development centrum s reálným AC a DC. 

Proč jste se rozhodli zaměřit právě na fi remní 
vzdělávání?
Firemnímu vzdělávání se věnujeme od roku 1996. 
Za tu dobu jsme získali nejen mnoho zkušeností, ale 
také celou řadu spokojených klientů. Mnozí z nich 
s námi spolupracují již dlouhá léta. Přitom stále hle-

díme kupředu, aktivně předvídáme trendy a neustále 
inovujeme postupy. Zatímco na západě je on-line vzdě-
lávání absolutní samozřejmostí, v České republice si 
na něj fi rmy teprve zvykají. Cílem společnosti  MotivP 
je udávat směr a být plnohodnotným soupeřem naší 
zahraniční konkurence.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Našimi klienty jsou nejen společnosti, ale i jednotlivci. 
On-line nástroj Motivp.com vznikal se záměrem stát se 
nadstandardní službou pro velké společnosti. Protože jej 
neustále upravujeme v závislosti na konkrétních do-
poručeních, podařilo se nám vytvořit opravdu funkční 
systém. Vnímali jsme, že je po něčem takovém poptávka 
nejen u velkých korporací, a tak jsme se rozhodli uvolnit 
nástroj Motivp.com k užívání i pro střední a menší pod-
niky. Od letošního roku se zaměřujeme i na jednotlivce. 
V nabídce pro ně máme široké množství virtuálních 
kurzů, které slouží k rozvoji konkrétních kompetencí. 
Jako příklad uveďme on-line kurzy manažerských do-
vedností, vedení druhých, rozvoj osobnosti a role, efek-
tivní komunikaci nebo třeba time management. 

Můžete některé klienty jmenovat?
Zajištujeme vzdělávání pro fi rmy z různých oborů 
v Čechách a na Slovensku. Například telefonní společ-
nosti, automobilky, fi rmy zabývající se bankovnictvím 
a pojišťovnictvím, ale také třeba energetikou. Je toho 
opravdu hodně, k dnešnímu dni využívá systém Mo-
tivp.com 263 fi rem. Celkově máme zaregistrovaných 
přes 25 000 uživatelů, což je pro nás velkým závazkem 
a zároveň odpovědností. Je to také výzva, abychom 
hleděli stále kupředu a drželi se nejnovějších trendů. 

V červnu se konal další ročník vaší manažerské 
konference. Co bylo jejím hlavním tématem a co 
přinesla vašemu e-learningovému programu?
Hlavním tématem naší každoroční fi remní akce byla 
inspirace, růst a jeho hranice. Konferenci navštívilo 
přes tři stovky předních českých a slovenských mana-
žerů, personálních ředitelů a majitelů fi rem. Ohlasy 
byly velmi pozitivní. I letos jsme z akce pořídili video 
záznamy včetně rozhovorů s řečníky. Chceme tento 
jedinečný zážitek sdílet i s širokou veřejností, a tak bu-
dou všechna videa již brzy k dispozici na naší on-line 
platformě MotivP.com.  ■ 

KAREL HOSTKA

Kvalitní e-learning fi rmy ocení
Zatímco na západě je on-line vzdělávání absolutní samozřejmostí, v České 
republice si na něj fi rmy teprve zvykají. „Cílem společnosti MotivP je udávat směr 
a být plnohodnotným soupeřem naší zahraniční konkurence,“ říká František 
Hroník, jednatel a ředitel personálně poradenské agentury MotivP. 

PhDr. FRANTIŠEK HRONÍK

Lektor a kouč, zakladatel 
a ředitel personálně poradenské 
agentury MotivP. Poskytuje 
know-how v oblasti Assessment 
Centre a vzdělávání a vytváří 
rozvojové programy na míru. 
V koučování používá přístup 
vycházející z kognitivně 
behaviorání terapie. Je autorem 
řady odborných publikací 
a organizuje konference, 
na kterých přednášejí vynikající 
manažeři z praxe.
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podnikání odborné soutěže

Nejen objem investice, ale také nově 
vytvořená pracovní místa a přínos pro 
region představovaly hodnoticí kritéria pro 

odbornou porotu. Ta ve třech kategoriích vybrala 
investory, kteří byli pro Českou republiku v roce 
2013 nejvýznamnější. První místo v kategorii 
Výroba patří společnosti LEGO Production, s. r. o., 
která na Kladensku vytvoří až 600 nových pra-
covních míst. Kategorii Výzkum a vývoj ovládla 
fi rma Honeywell, spol. s r. o., která rozšiřuje své 
výzkumné a vývojové centrum v Brně. V oblasti 
IT a sdílených služeb nejvíce zaujal podnik Y Soft  
Corporation, a. s., jehož produkt YSoft  SafeQ 
dokáže snížit náklady na tisk materiálů ve fi rmách. 
„Je potěšující, že zájem investorů o Českou republiku 
roste. Letos proto mohla porota vybírat z opravdu 
zajímavých projektů. Zúčastněné fi rmy kromě důle-
žitých pracovních míst přinášejí České republice také 
prestiž. Mezi investory se objevují jména známá 
po celém světě,“ říká ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek.

Zlatý věk průmyslových zón
Ceny za podnikatelské nemovitosti se udílely také 
ve třech kategoriích. Průmyslovou zónou roku se 
stal Panattoni Park Stříbro. V kategorii Nemovitost 
roku pro technologická centra a služby bodoval 
Technologický Park Brno, a. s., který se nachází 
hned vedle kampusu Vysokého učení technického 
v Brně. Brownfi eldem roku je Podnikatelská zóna 
Šternberk, která vyrostla v areálu bývalých kasáren 
ve Šternberku v Olomouckém kraji.

„Dostatečně připravená, vybavená a dostupná zóna 
je jedním z nejvýznamnějších faktorů v rozhodo-
vacím procesu drtivé většiny investorů. Je proto 
důležité upozornit veřejnost na průmyslové zóny 
a nemovitosti, které se na příchod investorů aktivně 
připravují a chtějí jim nabídnout to nejlepší zázemí. 
Význam má i oceňování brownfi eldů, které se mo-
hou z nevyužívaných objektů proměnit v živá místa, 
kde fi rmy zapustí kořeny,“ říká Ondřej Votruba, 
pověřený řízením agentury CzechInvest.

Úspěch v problémových regionech
Stejně jako v loňském roce udělilo i letos dvě 
zvláštní ocenění Sdružení pro zahraniční investi-
ce – AFI. V první kategorii uspěla fi rma Mann + 
Hummel Service, s. r. o., a v druhé společnost ON 
SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o. 
„Oba ocenění vyvíjejí v České republice aktivity 
výrobní, strategické i vývojové. Zahájit vývojové 
aktivity mimo mateřskou zemi bývá přitom velmi 
strategické rozhodnutí, kterému ve většině případů 
předchází právě výrobní činnost a seznámení se 
s místním prostředím. Obě fi rmy navíc působí 
v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. 
Německá společnost Mann + Hummel našla zjevně 
ideální prostředí pro své aktivity na Vysočině a je 
zde velmi dobře vnímána, americký ON Semi-
conductor před lety převzal bývalý výrobní areál 
TESLY v Rožnově pod Radhoštěm a vytvořil zde 
přes 1 000 pracovních míst,“ říká Kamil Blažek, 
předseda Řídicího výboru Sdružení pro zahranič-
ní investice – AFI.

V komisi, která vybírala vítěze, zasedli zástupci 
agentury CzechInvest, AFI, ministerstva průmy-
slu a obchodu a ministerstva fi nancí. Důležitými 
faktory, které rozhodovaly o oceněných mezi 
investory, byly počty přislíbených pracovních 
míst, objemy investic a také míra nezaměstnanosti 
v daném kraji. Nejlepší podnikatelské nemovitosti 
porota vybírala z databáze nemovitostí agentury 
CzechInvest. Rozhodující kritéria pro vítězství 
představovala výše investice do výstavby, nová 
pracovní místa, přínos pro společnost, zvýšení 
atraktivity regionu i technologická vybavenost. 
Ceny AFI se zaměřovaly na celorepublikový přínos 
hodnocených fi rem.

Slavnostní večer moderovala redaktorka České 
televize Marcela Augustová. Hlavním partnerem 
soutěže byla banka ČSOB, dlouhodobí partneři 
AFI – Erste Corporate Banking, realitní skupina 
CPI Group a Graft on Recruitment. Akci podpo-
řily také AC&C Public Relations a Zátiší Group. 
Mediální podporu akce zajistily týdeník Eko-
nom, magazín Trade News, Hospodářské noviny 
a webový portál IHNED.cz, časopis Komora.cz 
a Rádio ZET.

Vyhlášení výsledků soutěže Investor a podnika-
telská nemovitost roku 2013 bylo nově součástí 
Týdne investic, který se letos konal poprvé. 
Týden investic organizuje agentura CzechInvest.  ■

KAREL HOSTKA

 Technologický Park Brno a LEGO Production zvítězily v letošním, již čtrnáctém ročníku prestižní ankety Investor 
a podnikatelská nemovitost roku. Agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI 
pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka vyhlásila výsledky 18. června 2014 na pražském Žofíně.

Investor a podnikatelská nemovitost roku
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podnikání nákupní strategie

Jeho druhý ročník s tématem Nákup jako 
spolutvůrce hodnoty fi rmy se konal 20. května 
v pražském Clarion Congress Hotelu a vynikl 

nejen vyšším počtem účastníků než loni (více 
než 200), ale především neobyčejně otevřenou 
diskuzní atmosférou. Fórum se mimo jiné zamě-
řilo na přidanou hodnotu, kterou může fi remní 
oddělení nákupu vytvářet nejen v rovině zisku, 
ale i v oblasti řízení a vytváření dlouhodobého 
partnerství s dodavateli.
 
Program sestával ze dvou dopoledních částí s ná-
slednou panelovou diskuzí a odpoledních speci-
alizovaných workshopů zaměřených na nástroje 
a procesy v nákupu a případové studie výběrových 
řízení. Na tvorbě programu spolupracuje pořáda-
jící společnost Blue Events s odborným garantem 
Markem Rokoským.

Jasné cíle nákupu
První informačně velmi hutnou část Pozice ná-
kupu ve fi rmě moderoval Bronislav Pánek z EY. 
Mezi klíčová témata patřilo organizační začlenění 
nákupu v rámci společnosti, vztahy s interními zá-
kazníky a cíle nákupního oddělení. Miloš Olejník, 
ředitel nákupu RWE CZ, představil pozici a cíle 
oddělení nákupu v rámci jedné z největších evrop-
ských energetických společností, jejíž roční výdaje 
představují okolo 5,5 mld. Kč, přičemž obchoduje 
s 3 200 dodavateli. Energetika je regulované kon-
zervativní odvětví se zvýšenými požadavky na bez-
pečnost, což výrazným způsobem ovlivňuje výběr 
dodavatelů. 

Michaela Žvaková, ředitelka nákupu Vítkovice Po-
wer Engineering, mluvila o pozici oddělení v rám-
ci holdingu sestávajícího ze šesti podnikatelských 
jednotek. Engineering nakupuje převážně kom-
ponenty pro jadernou energetiku a výstavbu te-
pelných elektráren Prunéřov a turecké Ynus Emre. 
Hlouběji se věnovala možnostem elektronizace 
procesů pomocí nástrojů ePortál a eAukce. Server 
ePortál, na němž je registrováno 4 000 dodavatelů, 
přinesl pro společnost VPE zvýšení transparent-
nosti a objektivnosti a snížení nákladů nákupních 
procesů, včetně časové úspory. 

Martina Brotánková, ředitelka nákupu Pivovary 
Lobkowicz, seznámila účastníky se zvláštnostmi 
nákupu surovin pro výrobu piva v prostředí pro-

bíhajících změn. Před pěti lety se sedm samostat-
ných pivovarů situovaných po celé České republice 
sdružilo do holdingu. V procesu analýzy a postup-
ného sjednocování nákupu se členové holdingu 
chtěli vyhnout unifi kaci a podařilo se jim zachovat 
regionální charakter jednotlivých pivovarů. Dnes 
mají 70 značek piva, což s sebou ovšem přináší 
zvýšené nároky na činnost nákupního oddělení.

Jak si vybrat dodavatele
Druhá dopolední část Výběr dodavatele a řízení 
vztahu s ním moderovaná Martinem Dokoupi-
lem, konzultantem a Managing Partnerem Blue 
Strategy, měla podobu volné diskuze a inspirativ-
ního a aktivního dialogu mezi publikem a pane-
listy, kterými byli Alex Bém, ředitel nákupu a lo-
gistiky T Mobile, Tomáš Formánek, CEO Logio, 
Pavel Panchartek, Head of Investment Procure-
ment Doosan Škoda Power, a Martin Zelinka, 
ředitel nákupu Siemens Industrial Turbomachi-
nery. Odpíchli se od konstatování, že v nákupu 
dřímá potenciál posilující konkurenční výhody 
fi rmy. Další diskuzní okruh se týkal výběru do-
davatele, který je zároveň i klientem. Mimo jiné 
zaznělo, že existují dva přístupy – nákup a prodej 
musí hrát své role, barterové obchody dlouhodobě 
nefungují a jejich výsledkem je zmatečný stav, kdy 
se ani neví, kdo na tom vydělal či prodělal, nebo 

uzavírání vícestranných smluv podle komodity 
a s ohledem na ÚHOS. 

Odpolední Případové studie významných výběro-
vých řízení moderoval nezávislý konzultant Josef 
Zrník. Martin Dzúr, generální ředitel Mediaservis, 
charakterizoval poštovní trh, který vznikl liberaliza-
cí v roce 2013. Na trhu kromě Mediaservisu působí 
ještě Česká pošta a Česká distribuční. Mediaservis 
se od konkurentů odlišuje komplexním portfoliem 
služeb a důsledným trackovacím systémem s žeb-
říčkem doručovatelů. Petra Kubcová, specialistka 
strategického nákupu služeb ve fi rmě RWE, před-
stavila inovativní způsob výběru nové ATL kreativní 
agentury, kdy fi nalistům zadala úkol – během jed-
noho dne připravit komunikační strategii. 

Celodenního fóra se zúčastnilo více než 200 profe-
sionálů nákupu, kteří v živých diskuzích potvrdili 
zájem o další setkávání. „Jasně cítíme zájem českých 
nákupčích o budování komunity a máme radost, že 
Procurement Forum v tomto smyslu může nabízet 
tolik potřebnou živnou půdu,“ dodává Antonín 
Parma z pořádající společnosti Blue Events. Pro-
curement Forum podpořila řada společností v čele 
se zlatým partnerem EY.  ■ 

JITKA NÁDVORNÍKOVÁ

Nákup je výkladní skříní společnosti
Vyvrátit tři časté mýty o nákupu, podle kterých je nákup pouze o tlaku na cenu, případně jde jen o back offi ce 
činnost procesující objednávky, a především zůstává netransparentní a krade se v něm, bylo ambicí letošního 
Procurement Fóra.
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Celodenního fóra se zúčastnilo více než 200 profesionálů nákupu, kteří v živých diskuzích potvrdili zájem 
o další setkávání.
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Vinice sv. Kláry je ojedinělým místem 
v pražské Troji, kam můžete pozvat své 
přátele nebo obchodní partnery na sklen-

ku vína. Pracovní schůzku můžete zakončit 
degustací či exkurzí do vinného sklepa, kde vám 
místní odborníci prozradí detaily technologie 
výroby vína. 

Díky jižnímu svahu a bohatému oslunění dozrá-
vají hrozny na zdejší vinici do výborné kvality. 
Produkujeme zde především vína přívlastková, 
která jsou odrůdově typická, lehká, svěží, harmo-
nická a chuťově čistá.

Vinotéka skýtá pohodlí až pro třicet osob; větší 
společnosti pak rádi nabídneme prostory okol-
ních teras. Ty jsou jako stvořené pro slunečná 

odpoledne a teplé letní večery. Při nepřízni počasí 
zajistíme venkovní stany, během sychravých 
měsíců se zahřejete u sálajícího krbu.  Spolu s víny 
z místní vinice pro vás a vaše hosty nabízíme 
pohoštění na míru. 

Kapacita k sezení: 
 ■ vnitřní prostory 30 osob
 ■ spodní venkovní terasa 44 osob
 ■ horní venkovní terasa 40 osob

WWW.BOTANICKA.CZ

Vinice sv. Kláry v botanické zahradě v Troji
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Na prostorné terase, nebo 
u hřejivého krbu v barokním 
viničním domku. Pokochejte se 
netradičním pohledem na Prahu 
a vychutnejte si doušek jiskrného 
vína z prosluněného svahu nad 
řekou Vltavou. 

Pouze do 31. 8.

firemní bankovnictví

Více, než čekáte
www.equabank.cz

Skórujte 3x
během letní akce pro podnikatele a firmy. Berte všechny nebo jen jeden.

Otevřete si běžný či spořicí účet online  
za pár minut na www.equabank.cz/firmy

VŽDY NAVÍC 0,1 % p. a. ke standardní sazbě

Spořicí účet

Bonus až 10 000 Kč

Malý podnikatelský úvěr již od 2,6 % p. a.

Vedení 1 rok zdarma

Běžný účet v CZK
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podnikání poradenství

V obou případech přitom platí několik zá-
kladních pravidel. Šetřit se musí smysluplně. 
Vše má svou hranici. Slevit na špatném 

místě znamená v mnoha případech zaplatit daleko 
více na jiném. A hlavně kdo ví, jak na to, má 
nespornou výhodu. „V současné kondici ekonomi-
ky, kdy se počítá každá koruna, to platí dvojnásob. 
Dobrá rada, jak efektivně uspořit, je k nezaplacení,“ 
říká Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva 
STRABAG Property and Facility Services a. s.

Koncept a dlouhodobý přístup
Tuzemský trh s realitami zažil lepší časy. Majitelé 
budov vybírají ve snaze o vyšší obsazenost objektů 
nižší nájemné a fi nanční rezervy se hledají jinde. 
A jelikož provozní náklady patří tradičně mezi 
zásadní položky v rozpočtech, jsou mezi prvními 
na ráně. „Nekoncepční ořezávání provozních ná-
kladů v rámci správy budov vždy narazí na hranici, 

pod kterou již nelze při zachování snesitelných 
standardů služeb klesnout. Daleko lepší je volit kon-
cepční přístup. Právě ten se snažíme našim klientům 
prostřednictvím našeho komplexního poradenství 
ve všech fázích provozu objektů, tedy od projektová-
ní přes realizaci až po provoz objektu, nabídnout,“ 
nastiňuje Ing. Zdeněk Švanda nový produkt spo-
lečnosti STRABAG Property and Facility Services, 
jednoho z předních tuzemských poskytovatelů 
služeb facility managementu.

In? Out? 
Dilema ve stylu tenisového arbitra často provází 
rozhodování, zdali se dané organizaci vyplatí 
vybrané podpůrné činnosti, které nesouvisí s jejím 
core businessem, outsourcovat nebo se spolehnout 
na interní zdroje. Zdaleka přitom neplatí, že out-
sourcing automaticky neznamená úsporu. „Naše 
poradenské služby mají několik úrovní. V první 

fázi poradenství se soustředíme na analýzu stáva-
jícího stavu majetku klienta. Provedeme vstupní 
technickou due diligence, pasport, energetický audit 
a analyzujeme potenciální prostor pro úspory. A to 
s ohledem na specifi ka a potřeby organizace a ob-
jektů, provedeme benchmark s objekty obdobné 
velikosti a běžnými standardy na trhu. V neposlední 
řadě připravíme analýzu rizik při přechodu služeb 
na jiný režim. Až poté navrhneme klientovi možné 
řešení, jehož výsledkem může být doporučení náku-
pu vhodných FM služeb externí cestou, ponechání si 
dané služby pod vlastními křídly, nebo naopak další 
rozšíření interních služeb,“ nastiňuje složitost celé 
problematiky Ing. Zdeněk Švanda.

Outsourcing – výborný sluha, zlý pán 
V případě, že existuje prostor pro optimalizaci 
nákladů dané organizace prostřednictvím out-
sourcingu, nastává fáze hledání nejvhodnějších 

Dobrá rada nad zlato, 
špatná může přijít na mnohem více
Snaha o úspory. Všudypřítomné zaklínadlo dnešní doby se nevyhýbá téměř žádné oblasti našeho života. 
Zasahuje mikroekonomiku domácnosti stejně jako celá průmyslová odvětví. 
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Mezi objekty ve správě STRABAG Property and Facility Services a. s. patří mimo jiné donedávna nejvyšší budova v ČR City Tower v Praze na Pankráci 
nebo administrativní budova PPF Gate v Praze 6.
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partnerů na trhu. Nejprve je nutné provést v rámci 
jednotlivých segmentů služeb průzkum trhu a iden-
tifi kovat potenciální dodavatele, zpracovat zadávací 
dokumentaci, administrovat a zejména řádně vy-
hodnotit výběrové řízení. „Klientům nedoporučujeme 
soustředit se pouze na cenu. Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího dodavatele musí mít oporu v kvalitním 
výběrovém řízení, které jasně defi novalo požadované 
služby, umožnilo porovnání nabízených řešení, ukázalo 
reference a zkušenosti uchazečů a mělo defi nována 
jasná hodnotící kritéria, přičemž cena by měla být 
pouze jedním z nich. Bez všech těchto předpokladů 
zadavatelé riskují, že outsourcované služby nebudou 
fungovat a nebudou generovat úspory a ulehčení situ-
ace, ale naopak jim outsourcing trochu přeroste přes 
hlavu a způsobí více starostí než výhod. Za pár měsíců 
mohou klidně vypisovat výběrové řízení znovu,“ upo-
zorňuje na možná úskalí Ing. Zdeněk Švanda. 

(R)evoluce 
Rozhodnutí ponechat si vybrané služby facility ma-
nagementu „uvnitř“ dané organizace nemusí nutně 
znamenat rezignaci na jakákoliv úsporná a optima-
lizační opatření. Z komplexní analýzy majetku může 
vyplynout, že není nutné vydat se revoluční cestou, 
ale postačí evoluce v podobě smysluplných investic 
do školení vlastních zaměstnanců, kteří se o správu 
majetku starají. „Leckdy dojdeme k závěru, že pro 
klienta není outsourcing výhodnější volbou, ale daleko 
lepší je zefektivnit stávající způsob práce. A tady existuje 
spousta různých řešení, například v podobě prezentace 
základních trendů ve facility managementu a související 

legislativě, ukázek, jak standardizovat jednotlivé procesy 
a dokumenty, jak je navázat na hodnotící ukazatele, 
jak využít moderních informačních technologií nebo jak 
obecně řídit dodavatele jednotlivých služeb. Finální mix 
těchto opatření je pro každého klienta individuální,“ 
vysvětluje Ing. Zdeněk Švanda.       

Co (se) má stát?
Stát s jeho obrovským portfoliem budov je samo-
zřejmě kapitolou samou o sobě. Vzhledem k absenci 
dlouhodobé strategie stát ke svému majetku ne vždy 
přistupuje s péčí řádného hospodáře. Jedním z důvo-
dů je chybějící pasportizace objektů v jeho vlastnictví 
z hlediska provozu, a nikoliv jen pouhý výčet budov, 
což dnes řeší například Centrální registr administra-
tivních budov neboli CRAB. „V praxi tak stát vypisuje 
často nekoncepční výběrová řízení, při nichž leckdy ani 
netuší, co vlastně vlastní a co poptává. Úředníci se tak 
nemají při vypisování tendrů o co opřít a bojí se pra-
covat například s více hodnotícími kritérii nebo jasně 
defi novanou hranicí příliš nízké nabídkové ceny, pod 
níž velké procento veřejných zakázek končí. A to není 
dobře ani pro veřejný sektor, dodavatele, ani pro eko-
nomiku. Stát musí začít od píky a nechat si od erudo-
vaného partnera poradit, než vypustí tendry do světa. 
V takové chvíli je již na nápravu pozdě a všechny nás 
to stojí zbytečně vynaložené peníze,“ uzavírá zkuše-
nosti společnosti STRABAG Property and Facility 
Services a. s., se státním sektorem v oblasti facility 
managementu Ing. Zdeněk Švanda.  ■

KAREL HOSTKA

Patří mezi přední tuzemské 
poskytovatele služeb 
facility managementu. 
V současnosti spravuje 
více než 200 nemovitostí, 
administrativních komplexů, 
logistických areálů, hotelů, 
nákupních center a budov státní 
správy. Mezi nejvýznamnější 
objekty ve správě se řadí 
donedávna dvě nejvyšší budovy 
v České republice City Tower 
a City Empiria v Praze nebo 
jedno z největších nákupních 
center Metropole Zličín. V rámci 
širokého portfolia služeb 
nabízí kromě služeb facility 
managementu také energetický 
management a nově komplexní 
poradenské služby v oblasti 
správy majetku.

Ing. ZDENĚK ŠVANDA

Předseda představenstva 
společnosti STRABAG Property 
and Facility Services a. s.

Avenir Business Park – Kancelářský komplex v Praze 5 – Butovicích s nájemci z řad předních nadnárodních 
společností. 
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Vaše společnost primárně funguje jako 
velkoobchod. Co předcházelo vytvoření 
vlastní značky osvětlovací techniky? 

ISC Communication Czech je historicky teleko-
munikační společnost, která nabízí všechny služby 
v oblasti telekomunikací. Zhruba před čtyřmi 
nebo pěti lety jsme hledali možnost, jak okruh 
služeb a výrobků rozšířit. Hledali jsme kategorii, 
která by byla blízko elektrotechnice, nechtěli jsme 
jít do úplně jiného oboru. Zároveň to mělo být 
blízké i našim hlavním partnerům v ČR, což jsou 
fi rmy provádějící elektromontáže a elektroinsta-
lace, v podstatě vše, co se týká slaboproudu. Jako 

jedna z možností nás napadla osvětlovací techni-
ka. Již v té době jsme začali zkoumat technologii 
osvětlení LED, což je v současné době nejprogre-
sivnější světelná technologie. Před pěti lety ale byla 
tato technologie relativně drahá. Na druhou stranu 
během těch několika let šel vývoj dál a v tuto chvíli 
je LED technologie značně rozšířená. Zároveň 
jde o technologii, se kterou mají proti konkurenci 
šanci uspět i menší dynamické společnosti. Hledali 
jsme možnost propojit naši LED technologii s ně-
jakou zavedenou značkou. A protože naše fi rma 
sídlí v objektu bývalé TESLA Holešovice, nabízela 
se možnost oživit značku TESLA pro osvětlení. 

Jak dlouho a s kým jste o tom jednali?
TESLA jako taková skončila s výrobou světelných 
zdrojů počátkem 90. let. Samotná značka TESLA 
je dnes majetkem společnosti TESLA Holding, se 
kterou jsme začali jednat o možnosti zakoupení 
licence na označení TESLA Lighting. A od března 
2013 jsme držiteli této licence.

Co všechno se pod TESLA Lighting skrývá?
Naše společnost je plně odpovědná za vše, co se 
týká osvětlení pod značkou TESLA. Sami si řídíme 
vývoj, výrobu, dovoz, distribuci, servis. Jediná 
kategorie, kterou se nezabýváme, jsou autožárovky. 

LADISLAV CÍSAŘ 
Obchodní ředitel a člen představenstva 
ISC Communication Czech

Do společnosti přišel v roce 2011 
z Philips ČR, kde působil 10 let na různých 
pozicích včetně obchodního ředitele. 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, obor ekonomika zahraničního 
obchodu.

Ve světle TESLA
Naše společnost je plně odpovědná za vše, co se týká osvětlení pod značkou TESLA. Sami si řídíme vývoj, výrobu, 
dovoz, distribuci, servis, říká Ladislav Císař, člen představenstva a obchodní ředitel ISC Communication CZECH. 
Pod značkou TESLA Lighting jeho společnost nedávno na trh uvedla kompletní škálu produktů postavenou 
na LED technologii – a sklízí jedno ocenění za druhým.

Foto: David Bruner

32_33k_isc.indd   32 27.06.14   11:39



www.komora.cz  33

podnikání inovace

váme Crystal 360˚. To číslo zdůrazňuje vlastnost 
našich žárovek, které svítí opravdu v úhlu 360˚, 
to znamená, že osvětlují celý prostor jako klasická 
žárovka. Systém byl již oceněn dvěma cenami. 
Dostali jsme cenu České stavební akademie za vý-
robek roku 2013. Technologii jsme letos přihlásili 
na veletrh FOR HABITAT, kde jsme v sekci FOR 
OFFICE získali Grand Prix. 

Čím je tato technologie tak převratná?
V běžných LED žárovkách se jednotlivé čipy leptají 
na hliníkový nosič, zatímco my používáme nosič 
krystalický. LED čip ze své podstaty svítí kolem 
dokola, a pokud je na průhledném nosiči, svítí 
i dolů. Díky tomu, že světelný výkon je distribuo-
ván v 360 stupních, umíme oproti jiným značkám 
lépe osvětlit se stejným světelným výkonem při 
nižších wattech. I když se pohybujeme v řádech 
jednotek wattů, je tento systém výkonnější. 

Jak pracujete se svými zákazníky, jaký servis 
jim nabízíte?
Menším, středním i velkým fi rmám nabízíme 
podporu v podobě případové studie osvětlení. 
Naše prodejní oddělení spolu s našimi techni-
ky dokáže zpracovat návrh v soft waru DIALux. 
Vymodelujeme prostor a spočítáme, jaké hodnoty 
osvětlení budou v tomto prostoru v okamžiku, kdy 
je nahradíme nebo vybavíme našimi typy svíti-
del. Díky tomu dokážeme přesně spočítat, jaká je 
úspora proti současnému stavu a jaká je návratnost 
investice. Pokud to klient požaduje, umíme nabíd-
nout i alternativní možnosti fi nancování. 

Kam směřujete další vývoj?
Směřujeme k aplikaci technologií, které máme 
u klasických žárovek do dalších svítidel a kategorií 
zdrojů. Technologie Crystal by se měla aplikovat 
do trubic, které by také svítily v úhlu 360˚. V tuto 
chvíli máme model, který svítí v úhlu 320˚. Dále 
se chceme vydat cestou specializovaných typů. 
Například již máme vyprojektovaný typ svítidla, 
které bude mít vysoký výkon a umožní aplikaci 
LED trubic i tam, kde jsme je dosud nemohli dát. 
Typicky jde o skladové prostory nebo velké výrob-
ní haly, kde jsou svítidla ve větších výškách a svě-
telný výkon LED trubice zatím nebyl dostatečný.

Chystáte se na zahraniční trhy?
Dosud jsme svou distribuční strategii budovali zde 
v České republice. Na druhou stranu máme v tuto 
chvíli partnery pro Slovensko a máme kontakty 
i v zemích bývalé Jugoslávie. Velmi rádi bychom 
pronikli na ruský trh. Vzhledem ke známosti 
značky a k historickým zkušenostem se nám jeví 
jako perspektivní všechna teritoria bývalého vý-
chodního bloku.  ■

MIROSLAV HONSŮ

značku od výběru sortimentu přes cenovou strate-
gii, strategii prodeje až po marketing… Výhodou 
je, že s touto značkou můžeme jako společnost růst 
a diferencovat se od ostatních. 

Daří se vám to?
Například u žárovek stavíme naši marketingovou 
a produktovou strategii na systému, který nazý-

V nabídce máme sortiment počínaje samostatnými 
zdroji, tj. žárovky všech běžných formátů, LED 
trubice, LED pásky a široký sortiment LED svíti-
del. Ten sahá od jednoduchých stropních svítidel 
až po sofi stikované systémy veřejného osvětlení. 

Jakým způsobem zajišťujete další vývoj této 
technologie?
Máme zde vlastní tým techniků, kteří se podílejí 
na vývoji a kontrole kvality. Samotný vývoj řešíme 
ve spolupráci se švýcarským inženýrem Danielem 
Muessli, který má dlouholeté zkušenosti s vývojem 
osvětlení. Jeden z jeho patentů je základem tech-
nologie, kterou používáme pro standardní žárovky 
a která nám umožňuje nabídnout něco, čím se 
lišíme od ostatních výrobců. 

Máte vlastní výrobní kapacity?
Stejně jako naprostá většina konkurence zadáváme 
výrobu na Dálném východě, konkrétně v oblasti 
Šen-čenu v Číně. Nově jsme navázali spolupráci 
s výrobním závodem v Portugalsku, kam chceme 
od druhé poloviny letošního roku část výroby pře-
nést. V budoucnu zvažujeme část produkce vyrá-
bět v Čechách. Jednalo by se především o speciální 
výrobu svítidel do jednotlivých projektů. 

Častým problémem u externě zadávané výroby 
je kvalita. Jak ji hlídáte?
Založili jsme dceřinou společnost v Hongkongu, 
kde máme vlastní pracovníky, kteří kontrolují 
kvalitu výroby přímo na místě, zajišťují logistiku 
a pomáhají nám v kontaktu s dodavateli. Právě teď 
ale pracujeme na zdokonalování naší laboratorní 
techniky, protože potřebujeme mít zázemí pro 
měření a kontrolu kvality také tady v Čechách.

Jak řešíte distribuci výrobků TESLA Lighting?
V minulosti jsme spoléhali primárně na naši dis-
tributorskou síť, ale v tuto chvíli máme vybudova-
né i vlastní obchodní oddělení. Naše strategie je 
tříkanálová. Jedním kanálem je přímý projektový 
prodej, kdy přes naše obchodníky nabízíme služby 
přímo koncovým uživatelům. Druhým kanálem je 
maloobchod, kdy oslovujeme různé partnery. V tuto 
chvíli je naším největším maloobchodním partne-
rem Bauhaus. Třetím kanálem je neopominutelný 
prodej přes internet, takže spolupracujeme s velký-
mi internetovými obchody a TESLA můžete nalézt 
třeba na Alza.cz. V rámci snižování ekologické zátě-
že jsme se rozhodli balit světelné zdroje do dvouba-
revných obalů z plně recyklovaného papíru.

S TESLA Lighing jste tedy začali budovat vlastní 
značku…
Ano, je to tak. Než jsme začali s TESLA Lighting, 
zastupovali jsme nebo distribuovali značky jiných 
výrobců. V tuto chvíli je pro nás TESLA Lighting 
kompletně nová zkušenost. Budujeme novou 

VÝHODY LED TECHNOLOGIE

 ■ Okamžitý start
 ■ Kvalita světla se v čase nemění
 ■ Úspora nákladů na svícení až 90 %
 ■ Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

KOMU JE URČENÁ LED TECHNOLOGIE?

LED technologie je vhodná pro každého. 
Pro domácnost, malé podniky, velké podniky. 
„Dokonce bych řekl, že pro některé typy 
podnikatelů přináší možnost radikálního 
snížení nákladů,“ říká Ladislav Císař ze 
společnosti ISC Communication Czech. 
Podle něj může být typickým příkladem 
reklamní agentura, jejíž provozní náklady 
v naprosté většině spočívají v platbách 
za nájem a elektřinu, z čehož významnou 
část tvoří osvětlení. „Při nahrazení klasické 
žárovky LED žárovkou jde o okamžitou 
úsporu 80 až 90 procent nákladů. Je to 
jednoduchý výpočet – 60wattová žárovka 
se nahradí šestapůlwattovou,“ vysvětluje 
Císař. Při svícení klasickými zářivkami je pak 
úspora minimálně 50 procent. „Například 
150centimetrová trubice má příkon 55 wattů 
a my ji umíme nahradit LED trubicí, která 
má příkon 23 wattů. A to nemluvím o tom, 
že trubice je zasazená do svítidla, kde je 
předřadník či tlumivka, které celkový příkon 
svítidla zvyšují. Tyto komponenty se dají 
přemostit, protože LED trubice potřebuje 
230 voltů a funguje napřímo,“ říká Císař. 

Jediným omezením použití LED technologie 
jsou prostory, kde se pracuje s vysokými 
teplotami, které snižují životnost zdroje. 
Naopak nízké teploty LED zdrojům svědčí, 
lépe se totiž chladí.
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Jak jsme již upozorňovali dříve, ustanovení 
společenských smluv, která jsou v rozporu 
s donucujícími ustanoveními ZOK, byla zru-

šena ke dni účinnosti ZOK (1. 1. 2014). Všechny 
obchodní společnosti (dále jen „společnosti“) musí 
své společenské smlouvy uvést do souladu se ZOK 
do 30. 6. 2014, a to pod sankcí zrušení společnosti. 
Zde je však třeba upozornit, že ke zrušení společ-
nosti budou soudy přistupovat pouze v mezních 
případech, zejména u společností, které dlouhodobě 
nevyvíjejí žádnou činnost. Rovněž je třeba uzpůsobit 
ZOK smlouvy o výkonu funkce jednatele, jinak 
platí, že je výkon funkce bezplatný. Podle původního 
obchodního zákoníku nebylo nutné mít sjednanou 

smlouvu o výkonu funkce. V takovém případě se 
postupovalo podle pravidla, že za výkon funkce 
náleží obvyklá odměna. ZOK toto pravidlo nepře-
vzal (§ 59 odst. 3 ZOK). Není-li odměna sjednána, 
nenáleží od 1. 7. 2014 jednateli odměna žádná. 
Vyplácí-li přesto společnost jednateli odměnu, 
jde o bezdůvodné obohacení na straně jednatele 
a daňově neuznatelný náklad na straně společnosti. 
Pro úplnost dodejme, že smlouva o výkonu funkce 
jednatele musí být schválená valnou hromadou.

ZOK ovšem také stanoví, že součástí dosavadních 
společenských smluv společností jsou i ustano-
vení původního obchodního zákoníku (zákon 

č. 513/1991 Sb. zrušený k 31. 12. 2013), která upra-
vovala práva a povinnosti společníků, ovšem opět 
pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanove-
ními ZOK nebo pokud je společníci nevyloučili. 
Například ve společenské smlouvě upravená po-
vinnost vytvářet rezervní fond platí i nadále, i když 
ZOK již tuto povinnost nestanoví. K jejímu zruše-
ní je tedy třeba změnit společenskou smlouvu. Pro 
SRO založené a existující dle původní právní úpra-
vy se tedy i nadále uplatní právní úprava obchod-
ního zákoníku, pokud do dvou let nepodřídí své 
společenské smlouvy ZOK jako celku. Tato změna 
je účinná až zápisem do obchodního rejstříku, 
nikoliv pouze změnou společenské smlouvy. 

Oproti předchozím článkům publikovaným v rámci tohoto seriálu je třeba konstatovat, že v právní úpravě 
společností s ručením omezeným (dále jen „SRO“) došlo přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), k podstatným změnám, které ovlivní především nově vznikající 
společnosti a ty společnosti, které se rozhodnou podřídit nové právní úpravě.

Seriál: Nový občanský zákoník – 7. část

Společnost s ručením 
omezeným dle nové úpravy

podnikání právo
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Založení společnosti

Stejně jako jiné právnické osoby vzniká SRO 
ve dvou fázích, tedy založení a zápis do rejstříku. 
SRO lze založit pouze společenskou smlouvou 
ve formě notářského zápisu. SRO vzniká zápisem 
do obchodního rejstříku. Nové soukromé právo 
rovněž zná tzv. notářský zápis společnosti. V tomto 
případě není nutné jít s potřebnými dokumenty 
na rejstříkový soud, ale je možné společnost zapsat 
do rejstříku přímo u notáře.
 
Tím dochází ke značnému zjednodušení veškerých 
procedur spojených se zakládáním společností. 
Notářský zápis společností by měl být plně funkční 
od září tohoto roku. Založit SRO může jedna nebo 
více fyzických osob, přičemž ZOK již nezná ome-
zení v podobě řetězení jednočlenných SRO nebo 
řetězení účasti SRO v dalších jednočlenných SRO. 
Jedna fyzická osoba si tak může založit neomezený 
počet SRO, kde bude jediným společníkem. Stejně 
tak se může stát společníkem jiné SRO s jediným 
společníkem. Rovněž padl zákaz omezení počtu 
společníků na 50. Nově může mít SRO neomezený 
počet společníků.

Základní kapitál

Základní kapitál SRO může být v libovolné výši, 
nejméně však 1 Kč. Podobnou konstrukci může-
me nalézt například v Rakousku nebo Švýcarsku. 
Důvodem pro razantní snížení výše základního 
kapitálu je fakt, že původní obchodní zákoník 
sice vyžadoval základní kapitál ve výši 200 tisíc 
korun, ovšem již nestanovil společnosti povinnost 
mít tento kapitál stále k dispozici. Tak docházelo 
k tomu, že základní kapitál byl na účtu u banky 
pouze v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku 
a následně byl proinvestován. Lze tedy očekávat 
zakládání SRO s minimálním kapitálem, proto 
v této souvislosti doporučujeme podnikatelům, 
aby dobře volili své obchodní partnery a byli obe-
zřetní při uzavírání smluv s SRO, které mají pouze 
minimální nebo podezřele nízký základní kapitál. 
Nadále totiž platí základní pravidlo ručení, a to že 
za dluhy SRO ručí její společníci společně a neroz-
dílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti 
podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku 
v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.
Pokud je vkladem do společnosti jakýkoliv ne-
peněžitý vklad, postačí jeho ocenění znalcem, 

na kterém se dohodli společníci. Původní úprava 
požadovala určení hodnoty vkladu znalcem urče-
ným soudem. 

Odpovědnost jednatelů
Je přirozené, že s celkovým uvolněním vkladové 
povinnosti vzrostla ochrana věřitelů SRO. Jak jsme 
informovali v minulém čísle, došlo k důsledněj-
šímu rozpracování konceptu řádného hospodáře 
(povinnost jednat loajálně, pečlivě a informovaně) 
a jeho doplnění o korektiv tzv. podnikatelského 
úsudku. Jednatel má právo vyvinit se z případné 
odpovědnosti za škodu, pokud prokáže, že vzhle-
dem ke všem okolnostem jednal řádně a nemohl 
újmu předpokládat (například v návaznosti na se-
lhání kapitálového trhu nebo neočekávané změny 
ceny vstupní suroviny). 

Pokud se jednatel nevyviní ze škody, kterou způ-
sobil při výkonu své funkce a kterou je povinen 
nahradit, ručí věřiteli SRO svým majetkem. 
Další pojistkou je zákaz poskytovat určitá pl-
nění, pokud by si tím SRO způsobila úpadek 
(§ 40 ZOK), tzv. test insolvence. Při nedodržení 
tohoto zákazu může soud jednatele vyzvat (pokud 

Hospodářská komora České republiky a Fond dalšího vzdělávání 
OTEVÍRAJÍ MOŽNOST ODBORNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ v rámci projektu 

„Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“.

-

 „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“

V tuto chvíli jsou plánovány dle předběžného harmonogramu tyto podzimní workshopy:

-
-

-

Termín  Místo - kraj          Místo - město       

17. 9. 2014 

září 2014 

Zaregistrujte se již nyní.

ozp@komora.cz -
 www.komora.cz/projekty
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byl osvědčen úpadek společnosti), aby až 2 roky zpětně 
vydali prospěch získaný z výkonu funkce, a může jim 
zakázat po určenou dobu (3–10 let) vykonávat funkci 
statutárního orgánu nebo jeho člena v jakékoliv ob-
chodní korporaci.
 
Dále je jednatel povinen informovat valnou hromadu 
o každém střetu zájmu, který by mohl vzniknout při 
uzavření určitého obchodu mezi ním a SRO. Lze tedy 
konstatovat, že nová právní úprava klade na jednatele 
vyšší nároky než původní obchodní zákoník.

Společenská smlouva
Při zakládání SRO je třeba rovněž dbát na obsah spole-
čenské smlouvy. Dříve bylo možné po založení společ-
nosti měnit společenskou smlouvu rozhodnutím valné 
hromady, jakožto nejvyššího orgánu společnosti, a to 
prostou většinou hlasů. Podle současné úpravy však toto 
oprávnění musí být ve společenské smlouvě výslovně 
uvedeno, jinak je její změna možná pouze se souhlasem 
všech společníků. Změny společenské smlouvy musí, až 
na výjimky, proběhnout ve formě notářského zápisu. Při 
svém rozhodování musí valná hromada vždy určit, ja-
kým způsobem se její rozhodnutí promítne do společen-
ské smlouvy (pokud vůbec) a samotné rozhodnutí musí 
obsahovat navrhované změny smlouvy a jména společní-
ků, kteří pro změnu hlasovali, jinak o konkrétních změ-
nách rozhodne jednatel v souladu s rozhodnutím valné 
hromady. I z tohoto důvodu ZOK nově vyžaduje, aby 
byl již v pozvánce na valnou hromadu uveden konkrétní 
návrh usnesení valné hromady.

Podíly 
ZOK již nepoužívá termín „obchodní podíl“, ale pouze 
obecný termín „podíl“, který představuje účast společ-
níka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této 
účasti plynoucí. Dle nové úpravy může společenská 
smlouva stanovovat více druhů podílů na SRO (původ-
ní úprava znala pouze stejné rovnocenné podíly), které 

se mohou vzájemně lišit právy a povinnostmi. Jde o zá-
sadní novinku oproti předchozí právní úpravě, která 
umožňovala jednomu společníku vlastnit pouze jeden 
podíl. Navíc pokud jeden ze společníků koupí podíl 
jiného společníka, pak tyto podíly nesplývají, ale exis-
tují samostatně vedle sebe, i když jsou stejného druhu. 
To může být výhodné zejména ve chvíli, kdy společník 
kupuje podíl se záměrem jej opětovně prodat. Lze tedy 
doporučit pečlivě studovat ustanovení společenských 
smluv, které jsou veřejně a zdarma dostupné ve sbírce 
listin obchodního rejstříku. 

Podíl společníka může nově mít též formu takzvaného 
kmenového listu. Je to cenný papír na majitele (společní-
ka SRO) převoditelný na řad (rubopisem), do kterého je 
inkorporováno právo společníka z konkrétního podílu 
na SRO. Kmenové listy lze vydat pouze u podílů, u kte-
rých není omezena či podmíněna jejich převoditelnost 
a lze je vydat i ve formě hromadné listiny. Kmenový list 
nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování 
na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném 
trhu a nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír.

Volba orgánů společnosti
ZOK umožňuje společníkům společnosti určit ve spo-
lečenské smlouvě, že volba orgánů společnosti bude 
probíhat kumulativním hlasováním. Tento způsob 
hlasování dává možnost minoritním společníkům více 
ovlivňovat volbu orgánů společnosti. Principem je, že 
počet hlasů společníka se násobí počtem volených míst 
členů orgánů společnosti. Tedy i minoritní společník tak 
získává množství hlasů, které může rozdělit mezi více 
kandidátů, nebo je udělit pouze jednomu kandidátovi. 
Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, má každý 
společník jeden hlas na každou korunu svého vkladu.

Rozhodování valné hromady
Společníci se valné hromady mohou účastnit osobně 
nebo v zastoupení, přičemž z plné moci musí vyplývat, 

DOSUD VYŠLY TYTO DÍLY 
SERIÁLU NOVÝ OBČANSKÝ 
ZÁKONÍK

1. část
 Nejpodstatnější změny v oblasti 
kupních smluv

2. část 
Nájemní smlouvy a smlouvy 
o dílo

3. část
 Právo stavby jako věc nemovitá 
a další instituty

4. část
Změny v ochraně spotřebitele

5. část
 Změny v úpravě obchodních 
podmínek

6. část 
Úprava obchodních korporací – 
základní informace

7. část
 Společnost s ručením 
omezeným dle nové úpravy

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 
KLADE NA JEDNATELE 

VYŠŠÍ NÁROKY 
NEŽ PŮVODNÍ 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK.

Pokud jeden ze společníků koupí podíl jiného společníka, pak tyto podíly nesplývají, ale existují samostatně vedle 
sebe, i když jsou stejného druhu.
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pro konkrétní pobočku nebo závod. Prokurista 
vykonává svou funkci s obdobnými povinnostmi 
jako jednatel, zejména tedy je povinen jednat 
s péčí řádného hospodáře. Prokurista nemůže 
prokuru převést na jinou osobu. Na rozdíl od jed-
natele, který může být právnickou osobou, pro-
kuru lze udělit pouze osobě fyzické. Je-li prokura 
udělena více osobám, zastupuje každá z nich SRO 
samostatně, pokud při udělení prokury nebylo 
stanoveno jinak.

Zastupování SRO na základě plné moci
V souvislosti se zastoupením SRO je třeba rovněž 
zmínit v současné době často diskutovanou otázku 
možnosti zastoupení SRO na základě plné moci 
udělené jednatelem. Obecně platí, že SRO zastupuje 
jednatel, který byl do této funkce řádně zvolen val-
nou hromadou. Pro dílčí úkony (například odprodej 
služebního vozu, který jednatel svěří obchodnímu 
řediteli) či určité oblasti (například soudní spory, 
jejichž řešení jednatel svěří advokátní kanceláři) lze 
udělit plnou moc. Jednatel však nesmí udělit gene-
rální plnou moc k zastupování ve všech záležitostech 
týkajících se společnosti, neboť by tím došlo k nezá-
konnému převedení obchodního vedení, jež přísluší 
právě a pouze jednateli.

SRO samozřejmě mohou zastupovat i její zaměst-
nanci, a to v rozsahu obvyklém k jejich zařazení. 
Tak například personální ředitel může samostatně 
podepisovat pracovní smlouvy. V této souvislosti 
upozorňujeme, že pro veřejnost je důležité, jak se 
jí daný zaměstnanec jeví. Pokud tedy třetí osoba, 
například zájemce o práci, podepíše pracovní 
smlouvu s personálním ředitelem, ačkoli dle vnitř-
ních předpisů tak smí činit pouze jednatel, je tato 
smlouva platně uzavřena, neboť zájemce vycházel 
z předpokladu, že podpis pracovních smluv je ob-
vyklý pro pracovní zařazení personálního ředitele.

Jak lze vyčíst z výše uvedeného, došlo v oblasti SRO 
k výraznému posunu, zejména k fl exibilitě jednání 
orgánů společnosti. Společníci mohou lépe refl ek-
tovat vztahy mezi nimi stanovením různých druhů 
obchodních podílů, případně vydáním kmenových 
listů. Původní do značné míry rigidní úprava byla 
nahrazena úpravou volnější, která umožňuje při-
pravit „řešení na míru“. Odstranění různých zákazů 
(řetězení jednočlenných společností) či příkazů 
(výše minimálního kapitálu) může vést k nárůstu 
počtu zakládaných společností. S touto liberalizací 
je ale spojeno zpřísnění podmínek a vyšší nároky 
na řádný výkon funkce jednatelů. Pro dobře fungu-
jící ekonomiku musí mít věřitelé prostředky právní 
ochrany, které jim umožní alespoň částečnou do-
bytnost jejich pohledávek.  ■

MARKÉTA SCHORMOVÁ, HK ČR
SAMUEL KRÁL, HK ČR

k takovému převodu nutný souhlas valné hroma-
dy. Společenská smlouva však může stanovit, že 
převod obchodního podílu je podmíněn souhla-
sem některého z orgánů společnosti (nemusí jít 
o valnou hromadu), zákon to však nevyžaduje. Pro 
tyto případy zákon stanoví několik pojistek pro 
případ, že daný orgán nejedná. Zejména pokud 
souhlas neudělí do šesti měsíců, nastávají účinky 
odstoupení od smlouvy o převodu podílu. Pokud 
orgán neudělí souhlas bez udání důvodu, může 
společník vystoupit ze společnosti do jednoho 
měsíce od neudělení souhlasu. Důležité je zmínit, 
že společníci již dle nové úpravy nemají předkupní 
právo ke svým podílům navzájem. Toto právo však 
lze sjednat smluvně.

Společník může svůj podíl převést na třetí osobu 
pouze se souhlasem valné hromady, pokud spole-
čenská smlouva aplikaci tohoto ustanovení nevylou-
čí. Valná hromada musí převod schválit dvoutřeti-
novou většinou všech společníků. Souhlas orgánu 
společnosti se však nevyžaduje v případě prodeje 
zastavených podílů při výkonu zástavního práva. 

Převod podílu je účinný až doručením smlouvy spo-
lečnosti, přičemž smlouva musí být písemná a opat-
řena úředně ověřenými podpisy. Nabytím podílu 
se nabyvatel automaticky stává stranou společenské 
smlouvy. Není tedy nutné, jak tomu bylo v minulos-
ti, výslovně přistoupit ke společenské smlouvě. Podíl 
lze rovněž, jak je uvedeno výše, převést i rubopisem 
kmenového listu, přičemž v rubopisu je třeba jedno-
značně specifi kovat nabyvatele. Nabyvatel přistupuje 
ke společenské smlouvě nabytím kmenového listu. 
Převod je opět účinný oznámením společnosti 
a předložením kmenového listu. U převodu kmeno-
vého listu tedy zákon nevyžaduje písemnou podobu 
smlouvy s úředně ověřenými podpisy jako u pře-
vodu podílu. Beze změn zůstává povinnost SRO 
bez zbytečného odkladu aktualizovat zápis údajů 
ohledně společníků do obchodního rejstříku a uložit 
případné listiny do sbírky listin.

Významnou novinkou je fakt, že převodce (tedy 
původní společník) ručí společnosti za dluhy, které 
byly s podílem na nabyvatele (nového společníka) 
převedeny. Společnost se tak může hojit na obou 
smluvních stranách, což původní právní úprava 
neumožňovala. Povinnost ručení navíc nelze 
smluvně vyloučit.

Prokura
Udělením prokury zmocňuje SRO prokuristu 
k právním jednáním, ke kterým dochází při pro-
vozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to 
i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná 
moc. Pokud je to výslovně uvedeno ve zmocnění, 
může prokurista disponovat i s nemovitostmi. Pro-
kuru lze udělit pro celou společnost, nebo jenom 

je-li udělena pouze pro konkrétní valnou hromadu, 
nebo pro více valných hromad. ZOK rovněž umož-
ňuje společníkům hlasovat prostřednictvím technic-
kých prostředků na dálku s tím, že dané prostředky 
musí umožňovat identifi kaci společníka. Valná 
hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni 
společníci vlastnící alespoň polovinu hlasů. Usnese-
ní se přijímá většinou hlasů přítomných společníků. 
V zákonem stanovených případech je však třeba 
souhlasu dvou třetin hlasů všech společníků. Jde ze-
jména o případy změn společenské smlouvy, zruše-
ní společnosti, přechodu uvolněného podílu. Pokud 
se společník nezúčastní valné hromady, může svá 
hlasovací práva vykonat dodatečně (podpis musí být 
úředně ověřen), nejdéle však do 7 dnů po skončení 
valné hromady. Pokud tak učiní, hledí se na něj jako 
na přítomného na valné hromadě společnosti. 

Novinkou je rovněž fakt, že ZOK vyžaduje po-
vinnou účast jednatele na jednání valné hromady. 
Jeho neúčast nemá vliv na platnost rozhodnutí 
valné hromady. Lze ji ovšem považovat za poruše-
ní povinností jednat s péčí řádného hospodáře.

Rozhodování per rollam
Pravidla pro rozhodování per rollam (mimo val-
nou hromadu) jsou v ZOK upravena podrobněji 
než v dosavadní úpravě. V rámci rozhodování per 
rollam zašle osoba oprávněná svolat valnou hro-
madu (nejčastěji jednatel, v konkrétních případech 
společník) na adresu společníků písemný návrh 
rozhodnutí valné hromady, přičemž stanoví lhůtu 
k přijetí takového rozhodnutí. Pokud to neupraví 
společenská smlouva jinak, musí být rozhodnutí 
společníka doručeno odesílateli návrhu do patnác-
ti dnů. Zde lze pouze doporučit tuto lhůtu ve spo-
lečenské smlouvě upravit dle potřeb společníků. 
Pokud nebude rozhodnutí společníka doručeno 
včas, platí, že nesouhlasí. Pokud se jedná o roz-
hodnutí valné hromady, pro které zákon stanoví 
nutnost vyhotovení ve formě veřejné listiny (no-
tářského zápisu), je třeba, aby společník ve svém 
vyjádření k návrhu uvedl obsah návrhu rozhod-
nutí, své stanovisko a jeho podpis na dané listině 
musí být úředně ověřen. Hlasování per rollam 
lze ve společenské smlouvě vyloučit. Významnou 
změnou je absence požadavku formy veřejné 
listiny u vyjádření společníka k návrhu rozhodnutí 
valné hromady. Nově tak postačí úředně ověřený 
podpis společníka. To samozřejmě neplatí u SRO 
s jediným společníkem. 

Převod podílu 
Každý společník může převést svůj podíl na ji-
ného společníka i bez udělení souhlasu valnou 
hromadou. To neplatí u již existujících SRO, které 
se nepodřídí nové úpravě. U těchto společností 
se použije původní obchodní zákoník, a pokud to 
společenská smlouva výslovně nevyloučila, bude 
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advertorial

Maloobchodní trh s elektřinou se v posled-
ních letech turbulentně vyvíjí. V důsledku 
liberalizace na něm vyrostla početná 

a dravá konkurence. Každý trh však časem dozraje. 
Z boje s konkurencí a následné konsolidace na-
konec vítězně vyjdou jen ti nejlepší. Skupina ČEZ 
mezi ně vždy patřila a i nadále patřit chce.

Velmi dobře si přitom uvědomujeme, že jediný 
způsob, jak na trhu dlouhodobě uspět, je spolu 
s dodávkou elektřiny poskytnout zákazníkovi 
perfektní servis a zajímavé portfolio souvisejících 
produktů a služeb. Benefi tem totiž zdaleka není 
jenom cena. Je to právě zákaznická zkušenost, spo-
kojenost se službami a produkty dodavatele, která 
může převážit pomyslnou misku vah v neprospěch 
agresivní akviziční a někdy i nepříliš transparentní 
cenové politiky některých dodavatelů.
V konkurenčním boji dlouhodobě uspěje jen ten, 
kdo klientovi zprostředkuje nejlepší zákaznickou 
zkušenost a poskytne nejkomfortnější balíček 
produktů a služeb.

Servis pro zákazníky stále zlepšujeme
Péči o zákazníka se Skupina ČEZ důkladně 
a kontinuálně věnuje. Souhrnně jsme popsali 
naše současné vysoké standardy péče v Zákaznic-
kém kodexu, zveřejněném na našich webových 
stránkách. Na Zákaznické a Poruchové lince 
jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týd-
nu, operátor telefon zvedá zpravidla do třiceti 
sekund od skončení krátké hlasové provolby. 
Z pohodlí domova, kdykoliv zákazník chce, může 
vyřídit širokou škálu požadavků pomocí aplikace 
na portálu ČEZ  ON-LINE. To jsou jen některé 
z vysokých standardů péče o zákazníky shrnuté 
v našem kodexu. 

Na dalším zlepšování intenzivně a systematicky 
pracujeme. Již teď chystáme řadu dalších kroků, 
které už na podzim ještě více zlepší komfort 
zákazníka. Připravujeme rozšíření funkcionalit 
ČEZ ON-LINE a možnost spravovat své zákaznic-
ké účty přes mobilní aplikaci. Zdokonalíme ko-
munikaci týkající se plánovaných odstávek a chys-
táme i nové služby Zákaznické linky nebo ještě 
příjemnější prostředí našich zákaznických center.
Abychom mohli péči o zákazníky dál zdokonalo-

vat i do budoucna, budeme je žádat o kontinuální 
zpětnou vazbu a jejich spokojenost pravidelně 
měřit a vyhodnocovat. 

Rozšiřujeme portfolio 
produktů a služeb
Kromě zlepšování péče o zákazníky pracujeme 
také na rozšiřování naší nabídky o nové produk-
ty a služby. Pro domácnost je pohodlné využít 
výhodného balíčku kvalitních služeb od jednoho 
dodavatele, řešit pravidelné platby s jedním subjek-
tem, kterému navíc dlouhodobě důvěřuje.
 
V roce 2010 jsme vstoupili na maloobchodní trh 
s plynem, kde jsme dnes největším alternativním 
dodavatelem z pohledu počtu odběrných míst. 
Podobné ambice má i Mobil od ČEZ, se kterým 
jsme v říjnu loňského roku expandovali na trh 
telekomunikací. Už několik let úspěšně podnikáme 
v oblasti malých kogenerací, energetických služeb, 
a také v oblasti energetických úspor. Všechny tyto 
aktivity jsme nyní nově sjednotili pod divizi ob-
chod a strategie. V nejbližších měsících oznámíme 
další novinky v produktech a službách.

Zároveň myslíme i na trendy i ve vzdálenější 
budoucnosti. S významnými partnery z automobi-

lového průmyslu, s kraji a městy spolupracujeme 
na projektu elektromobility, jehož součástí je 
i budování sítě dobíjecích stanic v České republice. 
Angažujeme se v pilotních projektech chytrých 
energetických sítí nebo chytrého řízení domácnos-
ti. Děláme vše pro to, aby Skupina ČEZ byla pro 
zákazníka spolehlivým a dlouhodobě vyhledáva-
ným partnerem.

Budoucnost energetiky a příbuzných oborů totiž 
bude patřit fi rmám, na které se zákazník bude 
moci v dynamicky se měnícím světě spolehnout 
a které se zároveň budou umět přizpůsobovat 
rychlým změnám jeho potřeb. Jinak řečeno – bu-
doucnost bude patřit těm, kteří umějí dát na první 
místo energii svého zákazníka.  ■

Zákazník je pro nás na prvním místě

PAVEL CYRANI 

Ředitel divize obchod 
a strategie Skupiny ČEZ

P

Ř
a

Foto: archiv ČEZ

Zákazníkova energie je na prvním místě, až na druhém je ta naše, sděluje hlavní motto naší aktuální kampaně. 
Na první pohled možná jen atraktivní marketingové heslo, ve skutečnosti logický klíč k úspěšné obchodní strategii 
Skupiny ČEZ.

Foto: archiv ČEZ
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podnikání distribuce PHM

Jak hodnotíte rozhodnutí Ústavního soudu ve věci 
kauce pro distributory pohonných hmot?
Na jednu stranu jako velké zadostiučinění. Snažili 

jsme se v průběhu celého legislativního procesu pře-
svědčit úředníky, poslance, senátory i kolegy z velkých 
společností, že model kaucí tak, jak byl navržen, je 
nepřijatelný, že je v rozporu s kdečím včetně ústavy. Ale 
místo věcné diskuze jsme byli obviněni, že pracujeme 
na objednávku podvodníků. Rozhodnutím ÚS jsme 
tak do ruky dostali důkaz, že pravda nemusí být vždy 
na straně silné většiny. Mimochodem, nechápejme vítěz-
ství u Ústavního soudu jako vítězství nezávislých pet-
rolejářů. Ono je vítězstvím i pro další obory, které jsou 
postiženy daňovými úniky a kde existovala reálná šance, 
že stát sáhne k podobným opatřením, tedy kaucím. 

Jaké konkrétní negativní dopady máte na mysli?
V době „před kaucemi“ působilo na trhu dlouhodobě 
asi 500 fi rem, které vykonávaly distribuci tak, jak ji 
defi nuje zákon. Pro část z nich šlo o přilepšení k jiným 
obchodním aktivitám, pro řadu zejména menších, 
často rodinných fi rem šlo o jedinou formu obživy. 
Úderem 1. 11. 2013 jich na trhu zůstalo pouze 150. 
Ostatní odešly, protože prostě na kauce nedosáhly. 
Kde by mohla sebrat 20 milionů fi rma, která je na trhu 
15 let a ročně vydělává kolem jednoho milionu ko-
run? A tvrzení poslanců, že každý poctivý podnikatel 
dostane od banky (zřejmě nezajištěný) úvěr, bylo jen 
důkazem, že ti lidé nikdy nepodnikali. A právě diskva-
lifi kace fi rem, které neměly šanci dosáhnout na kauce, 
je podstatou nálezu Ústavního soudu.

Daňové úniky, proti kterým mělo být zavedení 
kaucí namířeno, jsou ovšem vážný problém. 
Jak jinak jim podle vašeho názoru čelit?
Jsem rád, že se státní správa v posledních dvou letech 
rozhoupala a snaží se proti podvodům alespoň něco 
dělat. Ale aktivní cílené kroky přece není možné na-
hradit genocidou, plošným vyhlazením celé části trhu. 
Abych byl konstruktivní – například jediné dvě země 
v Evropě, které kauce také zavedly, zároveň stanovily, 
že ten, kdo má u celních a fi nančních úřadů nějakou 
historii a prokázal, že chce podnikat poctivě, skládá 
kauce v mnohem menší hodnotě, nebo jsou mu do-
konce odpuštěny. To je mnohem citlivější a cílenější 
opatření. Jinou možností je úžeji defi novat, kdo je 

distributor. Ty fi rmy, které byly nuceny z trhu odejít, 
disponovaly obvykle malými přepravními prostředky, 
často prodávaly naft u do stavebních nebo zeměděl-
ských strojů. To je aktivita, při které daňové úniky té-
měř nevznikají, protože daňový prostor, ve kterém lze 
něco ukrást, je tam téměř nulový. Cítil bych se mno-
hem lépe, kdyby kauce přece jenom zastavily daňové 
úniky. Pak by proti sobě stála snaha ochránit státní 
rozpočet a zdravé konkurenční prostředí vykoupená 
zánikem určitého množství fi rem. Jenže daňové úniky 
nevymizely, jen se přesunuly. Dnes se nekrade DPH, 
krade se opět spotřební daň v daňových skladech, 
prodává se zboží, které je technicky „skoro“ naft ou, 
ale papírově jí není, fi xluje se biopalivy...

Říká se, že souboj s podvodníky asi nelze nikdy 
vyhrát…
Jasně, pokud budeme k problému přistupovat tak, že 
je stejně prohraný, skutečně ho nikdy nevyhrajeme. 
Většina lidí z trhu i daňové správy se shoduje na tom, 
že podvody na DPH by mohl zastavit režim přenesení 
daňové povinnosti. Stejně tak stávající podvody à la 
„topné oleje“ z 90. let umíme vyřešit rozšířením ko-
modit podléhajících režimu EMCS. Teď už zabíhám 
do podrobností. Chci jen deklarovat, že cesty existují, 
ale musí se skutečně chtít. Podívejte se například 
na jeden z posledních zveřejněných případů daňového 
podvodu. Prodejce pohonných hmot obral tento stát 
za tři čtvrtě roku téměř o 4 miliardy. Celých tři čtvrtě 
roku devastoval trh a poctiví prodejci neměli šanci 
jeho zboží konkurovat. A po celou tuto dobu byla jeho 
činnost úřady „monitorována“. 

Kauce asi nejsou určitě jediným problémem, který 
podnikatele ve vašem oboru trápil či trápí. Na jaké 
další problémy se v současnosti SČS zaměřuje a co 
aktuálně řeší?
Samozřejmě jsme trvale aktivní při připomínkování 
nebo iniciaci nové legislativy. A vytrvale hledáme nové 
členy. Když teče do bot, obracejí se na nás další a další 
podnikatelé. Ale jen co voda odpadne, změní se jejich 
postoj na typické – to, co děláte, je super, ale dělejte 
to za jiné než moje peníze... A tady se už potkáváme 
s potíží většiny živnostenských společenstev, ne?  ■

MILOŠ CIHELKA

Zavedení kaucí pro distributory PHM 
zlikvidovalo stovky firem
Ústavní soud svým usnesením z 26. května zrušil část zákona, jež loni zavedla kauce pro distributory pohonných 
hmot. Jednotná kauce ve výši 20 milionů je podle soudců diskriminující pro menší fi rmy. Co toto rozhodnutí 
znamená, jsme se zeptali předsedy představenstva Společenství čerpacích stanic ČR Ivana Indráčka.

IVAN INDRÁČEK

Předseda představenstva 
Společenství čerpacích stanic ČR 

SPOLEČENSTVÍ 
ČERPACÍCH STANIC

SČS ČR je živnostenským 
společenstvem zastupujícím 
zájmy nezávislých petrolejářů, 
tedy provozovatelů čerpacích 
stanic, distributorů 
pohonných hmot a dalších 
fi rem pohybujících se 
na petrolejářském trhu. 
Založeno bylo v roce 1996, 
od 2002 je členem UPEI 
(Evropské asociace nezávislých 
petrolejářů). SČS je také členem 
Hospodářské komory ČR. Ivan 
Indráček šéfuje Společenství 
od roku 2000, od roku 2010 
je i viceprezidentem evropské 
asociace UPEI.
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podnikání poradna

Jednáme o možnosti stavby fotovoltaických 
elektráren v Rakousku. Můžete nám prosím sdělit, 
jaké povinnosti nám z toho mohou vyplynout?
Povinností může vzniknout hned několik, minimálně:
1. Ze živnostenského hlediska musí být vaše fi rma 

zapsána v rakouském rejstříku poskytovatelů služeb, 
abyste mohli se stavbou vůbec začít.

2. Své zaměstnance, kteří budou stavbu provádět, 
musíte před jejich vysláním do Rakouska ohlásit 
na fi nanční policii.

3. V případě, že budete provádět i stavební práce, může 
vzniknout povinnost registrace zaměstnanců u do-
volenkové pokladny, která je rovněž na straně za-
městnavatele spojená s měsíčními odvody příspěvků 
za zaměstnance.

4. Za určitých okolností může vaší fi rmě vzniknout 
povinnost registrace k DPH či k daním z příjmů 
v Rakousku. V případě dlouhodobějšího působení 
i povinnost zřízení provozovny.

Jelikož se jedná o komplexnější problematiku (vysílá-
ní pracovníků a poskytování služeb v rámci EU), vždy 
doporučujeme osobní konzultaci u nás na kontakt-
ním místě.

JAROSLAV KŘÁPEK, REGISTRAČNÍ MÍSTO BRNO

Je u vás možné získat technickou normu týkající se 
bobové dráhy v českém jazyce?
Hospodářská komora ČR bohužel normy přímo ne-
spravuje ani nevydává. V tomto směru vám doporu-
čujeme obrátit se na Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
Znění řady norem bylo převzato i do ČSN. Doporu-
čujeme vám obrátit se přímo na ÚNMZ a konzultovat 
s nimi dostupnost dané normy v češtině, případně si 
ji můžete vyhledat a zakoupit na: https://csnonline.
unmz.cz/vyhledavani.aspx.
Pokud daná norma nebyla převzata do ČSN a není do-
stupná v českém jazyce, pak vám nezbude nic jiného, 
než si ji nechat komerčně přeložit.  ■

IVETA LEMBERKOVÁ, REGISTRAČNÍ MÍSTO PARDUBICE

Lze nějakým způsobem řešit neúměrně časté 
návštěvy zaměstnanců u lékaře v pracovní 
době?

Pokud se u zaměstnance vyskytnout tzv. důležité osob-
ní překážky v práci, je zaměstnavatel povinen podle 
zákoníku práce poskytnout zaměstnanci nejméně 
ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanove-
ných případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku. Okruh a rozsah důležitých 
osobních překážek v práci a další podmínky vztahující 
se k důležitým osobním překážkám v práci upřesňuje 
vládní nařízení č. 590/2006 Sb.
Tj.: „Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu 
se poskytne zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu, 
bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravot-
nickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdra-
votní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které 
je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je 
schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud 
vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo 
pracovní dobu.
Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než 
nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pra-
covní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy 
nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle výše 
uvedeného odstavce.“
Dané právo vyplývající ze zákoníku práce tedy nelze 
zakázat či vyloučit, ale lze po zaměstnanci spraved-
livě vyžadovat, pokud je to reálné, aby bylo ošetření 
a vyšetření prováděno zásadně mimo pracovní dobu 
zaměstnance.
V případě, že by zaměstnanec nemohl vykonat návště-
vu lékaře mimo pracovní dobu, je zaměstnavatel po-
vinen mu návštěvu lékaře umožnit. Na druhou stranu 
zaměstnanec nesmí takové právo zneužívat pro svoji 
osobní potřebu.
Pokud máte jako zaměstnavatel pocit, že konkrétní 
zaměstnanci toto právo zneužívají, měl byste provést 
namátkovou kontrolu a při prokazatelném zneužití 
tohoto práva dále postupovat dle zákoníku práce.

TOMÁŠ MACNAR, REGISTRAČNÍ MÍSTO PRAHA 9

Komora radí PODNIKATELŮM

OBRAŤTE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR

Téměř 100 kontaktních 
míst Hospodářské komory 
rozmístěných po celé republice 
zodpovědělo od roku 2004 
do současnosti více než 65 tisíc 
podnikatelských dotazů. Rychle 
a bezplatně. Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE 
NAJDETE NA 

WWW.KOMORA.CZ 
PO KLIKNUTÍ NA LIŠTU 
„POMÁHÁME VAŠEMU 

PODNIKÁNÍ“.
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podnikání vzdělávání

Můžete v krátkosti představit svou fi rmu?
Firma FOREZ se svými 685 zaměstnanci 
patří k větším fi rmám v regionu. Pro zá-

kazníky – odběratele našich výrobků – zajišťujeme 
kompletní servis, který začíná u nás v konstrukci, po-
kračuje výrobou nástrojů a forem, odladěním výrob-
ních procesů až po spuštění sériové výroby. Součástí 
sériové výroby je vstřikování vzhledových plastových 
dílů pro přední i zadní světlomety aut a dále výroba 
technicky náročnějších plastových výlisků, například 
pro benzinová čerpadla. Naše fi rma má i lisovnu 
kovů, kde produkujeme nejenom kontakty pro ná-
sledný obstřik na lisovně plastů, ale také například 
tažené díly, které mají využití při výrobě různých 
ovládacích ventilů v motorovém prostoru aut. Do sé-
riového procesu mohou být zahrnuty i podmontáže, 
což znamená, že našim zákazníkům dodáváme 
komplexnější díly z jednoho místa. Šíři našich služeb 
navíc doplňuje výroba automatizací, jednoúčelových 
zařízení prostřednictvím dceřiné fi rmy VMK-CZ.

Patříte bezesporu k nejvýznamnějším 
zaměstnavatelům na Lanškrounsku. Poptáváte 
nyní nějaké profese technického zaměření?
Poptáváme neustále. Potřebujeme další šikovné 
nástrojaře, mechatroniky pro naše robotizovaná 
pracoviště na lisovně plastů. Potřebujeme také 
technology přípravy výroby, techniky zákaznické 
kvality i konstruktéry pro vývoj forem a nástrojů.

Daří se vám tyto technické pracovníky 
nacházet?
Velmi obtížně. V tom se asi neodlišujeme od ostat-
ních fi rem v České republice. V minulém roce 
jsme se proto zapojili do spolupráce se školami. 
Chceme být aktivnější. Chceme sdělit, jaké jsou 
naše potřeby, ale také naslouchat, kde můžeme 
pomoci.

Jste členskou fi rmou HK ČR, setkáváme se 
společně na různých akcích, které pořádá 
starostka města Lanškroun na podporu 
technického vzdělávání. Jak konkrétně vypadá 
vaše spolupráce se základními školami?
Začínáme se učit vzájemné komunikaci a spo-
lupráci. Již jsme poskytli jak fi nanční dary, tak 
i materiální podporu, např. technickému kroužku 

na jedné základní škole. Osobně jsem byl překva-
pený z toho, jak málo někdy stačí. I drobné nářadí 
pro školu znamená velkou pomoc. Školy se vyba-
vují didaktickými pomůckami, ale pilka pro děti 
na uříznutí prkýnka chybí. Možná že pro děti se 
dnes stane „zážitkem“ zašroubovat šroub a zde se 
může začít rodit zájem o techniku.

Vím, že spoluprací se základními školami vaše 
podpora technického vzdělávání nekončí. 
Podporujete i střední školství – SOŠ a SOU 
Lanškroun a PSŠ Letohrad například formou 
fi remního stipendia…
Podporujeme obor nástrojař a mechatronik. Princip 
je jednoduchý. Se studentem je sepsána smlouva 
o podmínkách podpory. Čím lepší studijní výsled-
ky žák má, tím vyšší je náš příspěvek, který může 
dosáhnout maximální výše 2 000 Kč měsíčně. Je to 
významná podpora studentů, nepřímo směřující 
i k rodičům. Smluvní vztah umožňuje studentům 
i pokračování v dalším studiu na střední či vysoké 
škole. My se v takovém případě zavazujeme v pokra-
čování podpory. Nejde ale jen o fi nanční prostředky. 
Vytvoří se díky tomu také vztah mezi studentem 
a fi rmou, což se zase může příznivě projevit v jeho 
dalším působení po skončení školy.

Je pravda, že vaši odborníci vyučují na těchto 
školách odborné předměty? V čem spatřujete 
přínos? 
To je pro nás nová věc, se kterou jsme v letošním 
školním roce začali a kterou se učíme. Jeden náš 
odborný pracovník dochází do školy a vyučuje 
problematiku vstřikování plastů. Příští školní 
rok to chceme rozšířit o oblasti z robotiky, kon-
strukce, odstraňování vad a významu systému 
jakosti. Tímto způsobem dojde k přenosu in-
formací z fi remních provozů do výuky, což je 
přínosné i pro školu. Je pozitivně vnímáno, když 
jsou absolventi školy připraveni na realitu fi rem-
ních procesů. 

V našem městě problematiku nedostatku 
mladých, technicky vzdělaných pracovníků 
neřeší jen vaše fi rma. Jak vypadá společná 
spolupráce s INA Lanškroun a AVX Czech 
Republic Lanškroun?
Vztahy fi rem jsou na dobré úrovni. Přestože si 
můžeme být v oblasti zaměstnanosti konkurenty, 
dokážeme vzájemně spolupracovat a podporu 
školství koordinovat.  ■

JANA LUKESOVÁ, oblastní kancelář HK ČR Orlicko

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje trvale podporuje veškeré aktivity svých členů na podporu 
technického vzdělávání vedoucí k zajištění kvalitních zaměstnanců pro fi rmy v regionu. Příkladem může být 
motivační program z Lanškrounska a Letohradska vypracovaný ve spolupráci s městem, školou a fi rmami. 
O rozhovor jsme požádali Martina Pecháčka, výkonného ředitele společnosti FOREZ, s. r. o., která se na programu 
významně podílí. 

Vytváříme vztah mezi studentem a fi rmou

Potřebujeme také technology přípravy výroby, techniky zákaznické kvality i konstruktéry pro vývoj forem 
a nástrojů.

Foto: KHK PK
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PODZIM 2014 Učte se od těch nejlepších, 
absolvujte intenzivní PR vzdělání 
od profesionálů! Již nyní si můžete rezervovat místo 

v podzimních kurzech APRA Institutu. 

Kurz PR profesionál
 Jednosemestrální kurz složený  
z 9 půldenních bloků, začátek 18. 9. 2014

 základní vzdělávací program zaměřený  
na osvojení si klíčových znalostí a dovedností  
PR profesionála (kurz je nástupcem LSPR)

 Semináře jsou vedeny předními českými  
PR odborníky, především z řad majitelů  
a ředitelů nejvýznamnějších českých public 
relations agentur

 Součástí každého kurzu je přednáška  
exkluzivního zahraničního hosta 

 Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou  
a certifikátem APRA

Certifikovaný tiskový mluvčí 
 Kurz složený z 5 půldenních bloků, předpokládá 
základní znalosti v oboru PR, začátek 23. 9. 2014

 Je určen všem, kteří jsou přímo zodpovědní  
za komunikaci své organizace s médii

 Účastníci získají znalosti a dovednosti nezbytné 
pro vykonávání funkce tiskového mluvčí

 Součástí kurzu jsou praktická cvičení a tréninky 
zaměřené na zlepšování klíčových dovedností  
a řešení typických problémů a situací 

 Kurz je veden zkušenými lektory s mnohaletou 
praxí v oboru public relations a komunikace

 Je zakončen závěrečnou zkouškou  
a certifikátem APRA

Certifikovaný PR specialista  
pro on-line media a sociální sítě
 Složený z 5 půldenních bloků, kurz předpokládá 
základní znalosti v oboru PR, začátek v říjnu 2014

 Absolventi budou schopni navrhnout komunikační 
strategii zaměřenou na on-line média a sociální sítě 
a zajistit její uvedení do praxe, budou znát základní 
principy budování komunit a řízení diskuzí na internetu

 Účastníci se seznámí s tím, jak analyzovat  
a měřit on-line aktivity a s fungováním hlavních  
nástrojů pro správu webového obsahu, naučí se  
základům vytváření prezentací firem a značek  
na sociálních sítích 

 Je zakončen závěrečnou zkouškou  
a certifikátem APRA

Těšíme se na setkání s vámi!
APRA Institut, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 875 320, e-mail: info@apra.cz 

www.aprainstitut.cz 

brusselsairlines.com 
nebo Vaše cestovní kancelář

Překonáme Vaše představy
Leťte z Prahy přes Brusel a vychutnejte si nadstandardní  
pohodlí v business třídě na našich dálkových letech
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UNIE KOSMETIČEK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK
CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE? 
V červnu proběhl veleúspěšný 2. ročník tradičních 
řemesel na česko-polské hranici s názvem „Vyrobeno 
pod horou děda Praděda“ a již nyní připravujeme 
v prosinci letošního roku další jarmark. V září proběh-
ne 3. ročník prezentační výstavy středních škol a pod-
nikatelů pro žáky 8. a 9. tříd. Připravujeme neformální 
sportovní odpoledne pro členy OHK Jeseník o pohár 
předsedy, od října do prosince budou probíhat vzdělá-
vací aktivity v rámci projektu „Podpora integrace pro-
pouštěných zaměstnanců členských fi rem OHK Jeseník 
na trhu práce“, který je pro osoby ve výpovědní lhůtě. 

SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANIČÍM? 
JAKÝM ZPŮSOBEM? 
Spolupracujeme v rámci česko-polských projektů s pol-
skými komorami z Opole, Swidnice a Krkonošskou 
agenturou pro regionální rozvoj v Jelení Hoře. Partner-
ství máme dále podepsané s městy Nysa a Namyslow. 
Od roku 2009 realizujeme česko-polské projekty, 
zaměřené na propagaci tradičních řemesel na česko-
-polském příhraničí, pořádáme oborové dny středního 
odborného školství, kde se snažíme propojit odborné 
školy s podnikateli.   ■

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM REGIONU? 
Jesenický region je dlouhodobě medializován jako pe-
riférie s velkými problémy. Když k nám zavítají turisté 
nebo partnerské organizace, jsou velmi mile překvape-
ni, jak se našim podnikatelům daří, turisticky navště-
vovaná místa jsou díky dotacím a šikovnosti místních 
lidí obnovována pro širokou veřejnost. 

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ? 
Řešením je změnit mediální obraz pozitivními skutky, 
které budou prezentovány nejen v Olomouckém kraji. 
Chceme podporovat začínající podnikatele k tomu, aby 
měli zájem otvírat si živnostenská oprávnění, spolupra-
covat se středními odbornými školami a podnikateli, 
nabízet mladým lidem, aby studovali v našem regionu 
a zůstali dále na Jesenicku.

CO SE VAŠÍ KOMOŘE V POSLEDNÍ DOBĚ PODAŘILO? 
V letošním roce si delegáti OHK zvolili nové předsta-
venstvo a dozorčí radu. Předseda OHK Jeseník je dále 
předsedou KHK OK a nově viceprezidentem HK ČR. 
Daří se nám úspěšně realizovat inovační projekty, spo-
lupracovat s ostatními komorami, s městy a obcemi, 
dlouhodobě spolupracujeme se státní správou a sa-
mosprávou a jsme jedním ze zakladatelů Místní akční 
skupiny Vincenze Priessnitze.

cím trhu. Účastníci se však neučili pouze novým po-
stupům v kosmetice a v příbuzných oborech, ale pře-
devším efektivnímu obchodnímu jednání a základům 
práce s počítačem. V nabídce kurzů bychom proto 
našli i taková témata jako například seminář rétoriky 
vyučovaný hercem Janem Přeučilem. Tříletý cyklus 
intenzivních kurzů byl fi nancován z prostředků ESF 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE?
Po tříletém vzdělávacím programu pokračujeme 
v setkávání a vzdělávání kosmetiček s fi rmami a od-
borníky z oboru. 31. 5. 2014 jsme uspořádali soutěž 
líčení na téma POP ART v Kaiserštejnském paláci, kde 
prvních sedm fi nalistů postoupilo na Mistrovství ČR 
v make-upu na veletrhu World of Beauty & Spa dne 
5. 9. 2014 v Praze na Výstavišti v Letňanech. Vítěz pak 
postupuje na světovou soutěž do Düsseldorfu. Dále 
připravujeme Congress of Beauty 2014, který se usku-
teční 2.–3. října v Jalta boutique hotelu v Praze. ■  

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM OBORU?
Podle mého názoru je největším problémem vysoká 
konkurence rozdílné kvality. Noví klienti se rozhodují 
často na základě ceny za ošetření. Nižší cena může být 
bohužel na úkor kvality prostředí, přípravků a celkové 
profesionality.

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ?
Myslím si, že ke vzdělávání a sledování úrovně kvality 
a seznámení s nabídkami fi rem napomáhá právě Unie 
kosmetiček. Kosmetičky se mohou seznámit s novinka-
mi na trhu a samy vyzkoušet kvalitu jednotlivých kos-
metických fi rem. Vyšší odbornost a vzdělanost dodá 
důvěru a úroveň směrem od kosmetičky ke klientovi.

CO SE VAŠÍ UNII V POSLEDNÍ DOBĚ PODAŘILO?
V prosinci roku 2013 skončil po třech letech velmi 
specifi cký vzdělávací projekt. Vzdělávací program měl 
jejím členům z řad kosmetiček a příbuzných profesí 
napomoci k lepší adaptibilitě na dynamicky se mění-

Vizitky komor a společenstev

ANNA MENZELOVÁ 

MOSKEVSKÁ 22
470 01 ČESKÁ LÍPA
TEL.: +420 487 877 805
E-MAIL: INFO@UNIEK.CZ
WWW.UNIEK.CZ

Foto: archiv

ING. BOŘIVOJ MINÁŘ

ŠKOLNÍ 54/8
790 01 JESENÍK
TEL.: +420 584 411 039
E-MAIL: OHK@JESENIK.COM
WWW.OHK.JESENIK.COM PŘ
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Jak se vyvíjí trh s outsourcovanou správou 
vozového parku? 
V oblasti operativního leasingu pro práv-

nické osoby a živnostníky předpokládáme stále 
rostoucí trend, zejména pak v segmentu malých 
a středních fi rem. Z hlediska rozvinutých světo-
vých ekonomik je patrné, že v tomto segmentu 
máme stále ještě mnoho před sebou. Rok 2013 
byl, stejně jako čtyři předcházející, z hlediska 
ALD Automotive rekordní. V České republice 
a na Slovensku jsme překonali metu 15 000 vozů 
ve své správě a v celosvětovém měřítku dosáhla 
skupina ALD Automotive Group počtu jednoho 
miliónu vozů ve fl otile. 

Jaké jsou hlavní výhody vaší  nabídky Full-
Service Leasingu?
Svým partnerům poskytujeme kompletní řešení 
v oblasti fi nancování a správy vozového parku, 
které je individuálně řešené dle potřeb každého 
klienta. Z hlediska optimalizace fi nancování 
fi remního vozového parku je preferovaným pro-
duktem některá z forem operativního leasingu. 
Tímto způsobem dosáhne klient uvolnění dosud 
vázaných fi nančních prostředků a zároveň oka-

mžitě čerpá veškeré výhody operativního leasingu 
jak v oblasti služeb, tak daňových operací. Díky 
fi xaci splátek v případě uzavřené kalkulace rovněž 
fi rma optimalizuje své cash-fl ow, které není zatíže-
no neočekávanými náklady. Veškerá rizika na sebe 
přebírá ALD Automotive, a to včetně rizik spoje-
ných s následným prodejem automobilu po ukon-
čení leasingové smlouvy. V rámci spolupráce s naší 
společností klient čerpá i veškeré výhody a bonusy 
spojené s množstevním zvýhodněním při nákupu 
vozů, ale i služeb spojených s jejich provozem. 
Místo dílčích dokladů od jednotlivých dodavatelů 
dostává klient od ALD Automotive konsolido-
vanou fakturu za dohodnuté služby dle smlouvy. 
Další výhodou je i záruka neustálé mobility fi rem-
ních zaměstnanců a kontinuální obměna vozového 
parku za nové vozy dle specifi kace měnících se 
potřeb klienta.

Co byste doporučili středním a menším 
fi rmám?
Především bych jim doporučil naši bezplat-
nou konzultaci na téma současné správy jejich 
vozového parku. Na základě potřeb a očekávání 
klientů jsme schopni navrhnout optimalizované 

řešení provozu jejich stávajícího autoparku, 
včetně přihlédnutí k očekávanému vývoji potřeb 
konkrétní společnosti. Klientům se v rámci této 
služby snažíme konkretizovat veškeré náklady. 
Na základě očekávaných potřeb pak navrhneme 
skladbu a provozní predikci konkrétní fl otily 
a sestavíme nabídku na její správu, včetně všech 
sjednaných služeb.

Jaké výhody má pro českého zákazníka vaše 
mezinárodní zázemí?
Mezinárodní prostředí naší společnosti a ze-
jména pak její mnoholetá historie přináší naším 
klientům, a to bez ohledu na velikost jejich 
vozového parku, mnoho výhod, které pramení 
nejen z našich bohatých zkušeností v této oblasti 
služeb, ale především z nadnárodních smluvních 
vztahů a zvýhodnění, která se v konečném dů-
sledku promítají i do cen pro naše klienty.  ■ 

Full-Service Leasing ALD Automotive je stále dostupnějším řešením
Na otázku o vývoji Full-Service Leasingu nám odpověděl Pavel Fořt, Deputy Managing Director společnosti 
ALD Automotive.
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podnikání vzdělávání

ING. HELENA PISKOVSKÁ 
jednatelka společnosti 
DRING Consulting, s. r. o.

Společnost DRING Consulting se aktivně 
podílí na propagaci NSK formou různých 
informačních akcí i tvorbou vzdělávacích 
produktů s přímou vazbou na NSK. Firma 
DRING Consulting také implementovala 
principy NSK do svých interních směrnic, 
na základě kterých u svých zaměstnanců 
vytváří kariérní plán dle profesních kvalifi kací. 
V organizačním řádu fi rmy je také výslovně 
uvedeno, že vzhledem k tomu, že se fi rma 
zabývá oblastí Národní soustavy kvalifi kací, 
podporuje i u svých zaměstnanců, aby si 
zvyšovali kvalifi kaci v rámci této soustavy.

HANA KAREŠOVÁ 
personalistka společnosti VESNA, a. s.

NSK je prospěšná zejména při výběru 
vhodného uchazeče na požadované pracovní 
pozice. NSK pomáhá zajišťovat chybějící 
odborníky na trhu práce, kteří získávají 
profesní dovednosti nad rámec svého 
původního vzdělávání. Co se týče rezerv, 
NSK by se měla více dostat do podvědomí 
všech zúčastněných stran na trhu práce. 
V systému také není zastoupen dostatečný 
rozsah profesních kvalifi kací, což je 
zapříčiněno tím, že se systém neustále 
rozšiřuje.

MGR. TOMÁŠ KLVAŇA 
personální ředitel společnosti Gates 
Hydraulics, s. r. o.

Projekt NSK považujeme za skutečně 
přínosný. Aktivně konzultujeme s odborníky 
z NSK naše očekávání u jednotlivých 
interních pozic, a to zejména u těch, kde se 
dlouhodobě potýkáme s problémy při jejich 
obsazování. Tento problém je způsoben 
často právě nedostatečnou kvalifi kací 
uchazečů na trhu práce. Aktivně se také 
podílíme na specifi kaci a doplňování katalogu 
pozic v rámci našeho oboru a při výběrových 
řízeních zdůrazňujeme výhodu, kterou 
kandidáti se složenou profesní kvalifi kační 
zkouškou mohou mít, zejména v případě, že 
nezískali kvalifi kaci standardním způsobem 
nebo nemají relevantní praxi v oboru.

Úspěšnou fi rmu tvoří kvalifi kovaní zaměstnanci
Další regionální konference Národní soustavy kvalifi kací (NSK) se uskutečnila v hotelu Clarion Congress 
v Olomouci. Sešlo se tu téměř 30 fi rem, aby si jejich zástupci převzali ocenění v podobě certifi kátu NSK z rukou 
představitelů SPČR, HK ČR a společnosti TREXIMA, s. r. o. Reprezentanti některých oceněných společností nám 
odpověděli na otázku, jak právě oni využívají výhod a přínosů NSK.
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EVA KOSECOVÁ
jednatelka společnosti 
SIMEVA, s. r. o. 

Jako velké pozitivum NSK vidíme 
ve sjednocování kvalifi kací lidí 
na trhu práce. Bylo by velkým 
přínosem, kdyby si certifi kace 
dělalo čím dál větší množství 
lidí a mohl tak narůst počet 
kvalifi kovaných pracovníků 
v příslušných oborech, a tím 
by se velmi zjednodušila 
práce všem personalistům 
a zaměstnavatelům při výběru 
odborných pracovníků. Také 
jednotliví pracovníci mají díky 
NSK možnost změnit své 
povolání a ví přesně, co se 
od nich při získání osvědčení 
očekává. Rezervy spatřujeme 
v zatím ne příliš velké 
informovanosti zaměstnavatelů 
i zaměstnanců, že v oblasti 
dalšího vzdělávání existují 
možnosti vyplývající z NSK.  

MGR. EVA KURFÜRSTOVÁ 
personalistka společnosti 
PAPCEL, a. s.

Momentálně je na trhu 
práce nedostatek některých 
kvalifi kovaných pracovníků, 
a proto velmi vítáme možnost 
využití rekvalifi kace, kterou 
NSK nabízí. Oceníme, když 
bude kandidát disponovat 
osvědčením o vzdělání 
v příslušné profesi. Jako oblast 
pro zlepšení bych viděla zvýšení 
povědomí u širší veřejnosti, 
Národní soustava kvalifi kací 
není zatím uchazečům o práci 
v širší míře známá. 

JAN KELAR 
projektový manažer Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, z. s.

Právě Národní soustava kvalifi kací nám umožnila lépe vydefi novat, 
které kvalifi kace jsou pro další rozvoj a potažmo konkurenceschopnost 
našeho kraje ty klíčové, jaké zaměstnance fi rmy z regionu potřebují 
a na podporu kterých profesí se v rámci aktivit Paktu zaměstnanosti 
zaměřit. Stali jsme se propagátory tohoto nástroje nejen u nás 
v kraji, ale při implementaci Teritoriálních paktů zaměstnanosti také 
ve všech krajích ČR, protože jej vnímáme jako systémový prostředek 
ke zlepšení podmínek na trhu práce v celé zemi. Obdobně, jako je 
třeba mít informace o trhu práce k dispozici v požadované kvalitě 
a čase na jednom místě nejen za jeden region, což mohou zajistit 
Observatoře trhu práce a potažmo Národní observatoř trhu práce, 
tak je třeba mít také jednotnou soustavu kvalifi kací, ze které můžeme 
vycházet, a o kterou se můžeme opřít při praktickém řešení problémů 
na trhu práce. Proto jako jeden z důležitých úkolů dneška je péče 
o další rozvoj NSK tak, aby poskytovala tolik potřebné informace 
o zaměstnavateli aktuálně poptávaných kvalifi kacích a jejich 
standardech kvalifi kačních i hodnotících. Přijmou-li tuto platformu 
za svou i zaměstnavatelé jako praktický nástroj k ovlivnění svého 
regionálního trhu práce, tak můžeme v rámci našich aktivit lépe 
pracovat na konkrétních intervencích a mít v ruce relevantní nástroj 
nejen k systémovému řešení dalšího vzdělávání dospělých.
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1 –  Společná fotografi e certifi kovaných fi rem a zástupců konsorcia Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r. o.

2 –  HR specialistka společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, a. s. Ing. Jana Borowiecková, generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel společnosti 
TREXIMA, spol. s r. o. Ing. Jaromír Pátík a ředitel KHKKK Mgr. Stanislav Kříž

3 –  Jednatelka společnosti DRING Consulting, s. r. o. Ing. Helena Piskovská, viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr, výkonný ředitel společnosti 
TREXIMA, spol. s r. o. Ing. Jaromír Janoš, a manažer úseku Projekty za Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Bohumil Mužík
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Sedíme ve velmi příjemné uzavřené části 
lobby hotelu Le Palais. Jaký je koncept 
hotelu, který jste před půl rokem 

převzal?
Mojí snahou je nabídnout něco zcela jiného, než 
můžete najít na českém trhu. V České republice 
je množství hotelů a velká konkurence, ale je jen 
málo míst, kde můžete získat nový zážitek. Mým 
záměrem od počátku nebylo prodávat hotelové 
pokoje, tedy pouhá místa, kde lidé mohou přespat. 
Chci prodávat zážitky. Chci, aby host byl v centru 
vší pozornosti hotelového personálu. 

Proto jste investoval do rozsáhlé rekonstrukce 
hotelu?
Investoval jsem hodně prostředků do rekonstruk-
ce, která má hotel pozvednout, protože chci praco-
vat především s vyšším segmentem trhu. Chci, aby 
host sbíral zážitky počínaje přivítáním v hotelu. 

Místo, kde se nacházíme, mi přijde kouzelné a bu-
dova je opravdu krásná. Pokud bych jel do Prahy, 
chtěl bych bydlet na místě, jako je toto. Když se 
ubytujete například v Mariottu nebo Hiltonu, je 
jedno, v jakém městě jste. Rád bych zprostředkoval 
hostům pocit, že jsou v Praze a v České republice.

To určitě klade vysoké nároky na zaměstnance 
hotelu…
Pro mne jsou zaměstnanci mimořádně důležití. 
Snažím se s celým týmem intenzivně pracovat a ta 
práce probíhá neustále. Nevím, jaká je vaše osobní 
zkušenost, ale v České republice je se zaměstnanci 
velký problém. Mluvím hlavně o hotelech a restau-
racích. Pochopitelně tu najdete příjemné a milé 
lidi, ale celkově jako host získáte bohužel úplně 
jiný dojem než třeba ve Spojených státech. Tam 
jste od prvního okamžiku skutečně hostem a ne-
máte nejmenší problém dát někomu spropitné. 

Máte tu množství originálních uměleckých 
děl. Kde jste se při tvorbě této koncepce 
inspiroval?
Ano, máte pravdu – na zdech tu máme spous-
tu obrazů a uměleckých fotografi í, což je právě 
kvůli zprostředkování zážitku. V každé světové 
metropoli najdete nějaký hotel, jehož koncepce 
je postavená na spojení s uměním. Myslím, že je 
to tím, že lidé se zkrátka rádi dívají na krásu a my 
se s nimi o krásu chceme podělit. 

Jaká díla jste v hotelu takto vystavili? 
Máme zde prakticky kompletní sbírku grafi ky 
od Le Corbusiera. A nebylo vůbec jednoduché to 
sem vše dostat, postarat se o zabezpečení a podob-
ně. Jsme také velmi hrdí na to, že máme celou sbír-
ku českého malíře a grafi ka Miloše Reindla, který 
byl žákem Emila Filly. Pak tu máme velmi známé-
ho českého fotografa Pavla Brunclíka. Některé jeho 

Le Palais Art Hotel Prague 
spojuje umění a luxus
Občas je nutné mít odvahu k investicím i v době, kdy se trh nevyvíjí pozitivně, říká Nino Altomonte, majitel hotelu 
Le Palais Art Hotel Prague. Pod jeho vedením se pětihvězdičkový hotel situovaný v klidné rezidenční čtvrti za půl 
roku změnil v přívětivé zákoutí kombinující eleganci, umění a luxus.

podnikání cestovní ruch
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plus. Pokud nechcete být přímo na rušném Václavském 
náměstí, je náš hotel skvělou volbou. 

A pokud jde o teritoriální rozdělení vašich hostů?
Jezdí k nám mnoho hostů z Ruska i západní Evropy, ale 
také z USA a Korejské republiky. Ale počítáme pochopi-
telně i s místní korporátní klientelou. Rádi bychom ma-
nažerům českých i nadnárodních společností sídlících 
v Česku, ale i obyvatelům Prahy nabídli elegantní a klid-
né prostředí pro jejich pracovní i volnočasové aktivity.

Každý hotel si zakládá na své kuchyni. 
Jaká je ta vaše?
Máme skvělou restauraci, do které před několika týdny 
nastoupil nový šéfk uchař, Ital Leonardo Accorsi. I když 
se budeme více zaměřovat na italskou kuchyni, najdete 
u nás pochopitelně i kuchyni mezinárodní. Připravili 
jsme také úplně nový výběr vín, ze šedesáti procent 
jsou to vína italská – máme na vinném lístku zastoupe-
né všechny italské regiony. Dalších třicet procent tvoří 
vína z Francie a zbytek pak výběr těch nejlepších vín 
z jiných oblastí.

Pokud bude chtít nějaká společnost u vás 
uspořádat fi remní akci, co jí nabídnete?
Nejsme hotel pro pořádání velkých konferencí pro stov-
ky lidí – koneckonců máme 72 pokojů. Ale i velké fi rmy 
často pořádají různé privátní akce pro svůj mana gement 
a k tomu je náš hotel naprosto ideální. Pokud jde o ka-
pacitu, dokážeme bez problémů připravit zázemí až pro 
90 lidí. Další možností je vytvořit v rámci apartmá Belle 
Epoque nebo v Maroldově apartmá uzavřený a velmi 
elegantní prostor pro třicet hostů. 

Když jste se zmínil o apartmá, jaký koncept jste 
zvolili pro ubytování?
Máme jedny z nejkrásnějších apartmá, která můžete 
v Praze nalézt. Je jich celkem 12 a osm z nich je skuteč-
ně velkolepých. Velký prostor, v některých případech 
dekorovaný malířem Luďkem Maroldem, kouzelný 
výhled na město, funkční krby… Některá apartmá 
dokážeme úplně uzavřít včetně části patra, což ocení 
VIP hosté, například arabští šejkové.

To předpokládá vysokou míru soukromí, 
ale také luxusu…
Ano, na tom je postavený celý náš koncept. Dokážeme 
zajistit naprosté soukromí počínaje hotelovou recepcí 
a privátním proudovým letadlem konče. To je naše 
krédo.  ■

MIROSLAV HONSŮ

práce uvidíte v našem fi tness centru a v lázních. Další 
galerie je pak ve spojovací chodbě, kde najdete por-
tréty od fotografa Jadrana Šetlíka. Rádi bychom zřídili 
nástěnné galerie v každém patře hotelu vždy s jiným 
umělcem. Dveře jsou stále otevřené. 

To na první pohled vypadá, že hotel funguje 
zároveň jako oživlá galerie…
Ano. Kromě toho organizujeme každý měsíc menší 
aukce uměleckých děl, šperků, zlata a dalších předmětů 
spojených s luxusem. Spolupracujeme také s Pražskou 
mincovnou, která razí mince a medaile, z nichž zejmé-
na kolekce zlatých mincí představují zajímavou inves-
tici. Uskutečnili jsme spolu s nimi charitativní aukci, 
které se účastnil také Karel Gott.

Chcete tedy hostům nabídnout krásu, umění 
i luxus zároveň?
Lidé, kteří přijdou k nám do hotelu, mohou sdílet 
umění luxusu. I proto jsme pořídili Rolls Royce Phan-
tom a jsme tak jediným hotelem v Praze, který tento 
typ limuzíny může svým hostům nabídnout. V létě pak 
přibudou Mercedesy Viano, které budou vozit hosty 
mezi hotelem a letištěm. 

Co všechno jste v hotelu změnili?
Pracovali jsme především na společných prostorech 
a hotel také potřeboval množství základních oprav, 
protože se do něj v minulých letech neinvestovalo. To 
je ostatně společné řadě hotelů v Praze, jejichž majitelé 
se kvůli nižším příjmům snažili ušetřit prostředky. Tato 
politika se ale nevyplácí, protože všechno postupně 
zastarává a chátrá. Občas je nutné mít odvahu k inves-
ticím i v době, kdy se trh nevyvíjí pozitivně. Takže jsme 
vyměnili koberce, tapety, nábytek, záclony. Máme nový 
bar a novou recepci. Všechna světla, která vidíte v lo-
bby, jsou nová a jsou součástí designové kolekce. Cílem 
bylo vytvořit klidnou a elegantní atmosféru.

Stal jste se majitelem hotelu teprve před půl 
rokem. Jak vlastně do té doby hotel fungoval?
Před mým příchodem byste tu našel koncept vytvořený 
před dvanácti lety, tedy poměrně zastaralý. Když jsem 
sem poprvé přišel, cítil jsem právě ono stáří. Například 
tu bylo příliš mnoho barev.

Na jaký typ klientely budete s novým konceptem cílit?
Počínaje zářím začínáme oslovovat nejvyšší segment 
hostů. Rádi bychom spolupracovali s korporátní sfé-
rou. Jsme nejbližší luxusní hotel ke Kongresovému 
centru Praha, ovšem umístěný v klidné rezidenční 
čtvrti a podle mne je to pro tento typ klientely skutečné 

NINO ALTOMONTE
Generální ředitel společnosti 
Torino-Praga Invest a majitel 
hotelu Le Palais Art Hotel Prague

Pochází z italského Turína, 
kde po absolvování Turínské 
univerzity začal podnikat 
v realitách. Od roku 1994 je 
aktivní na českém realitním trhu. 
Jeho společnost získala řadu cen 
za developerské a rezidenční 
projekty, například Tržiště 22, 
Rezidence Prokopova nebo 
rezidenční projekt Rivergate.

ÚTOČIŠTĚ VE STYLU 
BELLE EPOQUE

Le Palais Art Hotel Prague 
leží v klidné části pražských 
Vinohrad jen deset minut chůze 
od Václavského náměstí. Budova 
se honosí skvělou architekturou 
ve stylu Belle Epoque doplněnou 
interiérem architekta a umělce 
Le Corbusiera, otce moderní 
architektury, a mistrovskými kusy 
českého malíře Miloše Reindla.

Hotel nabízí 60 exkluzivních 
pokojů a 12 unikátních 
(luxusních) a nevšedních 
apartmánů, jeho restaurace 
Le Papillon s unikátní terasou 
si zakládá na haute cuisine.

WWW.LEPALAISHOTEL.EU

DOKÁŽEME ZAJISTIT NAPROSTÉ SOUKROMÍ POČÍNAJE HOTELOVOU RECEPCÍ 
A PRIVÁTNÍM PROUDOVÝM LETADLEM KONČE. TO JE NAŠE KRÉDO.
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podnikání cestovní ruch

Kde a v jaké podobě vidíte možnosti 
spolupráce s Hospodářskou komorou 
České republiky?

Asociace cestovních kanceláří České republiky 
podporovala změnu ve vedení Hospodářské ko-
mory a v této souvislosti bych rád připomněl své 
vystoupení na tiskové konferenci SOCR 15. dubna 
2014, kdy jsme se jednohlasně a silně vyjádřili 
ke kandidatuře současného prezidenta HK ČR 
pana Vladimíra Dlouhého. Spoléháme se, že pod 
jeho vedením se stane mocnou HK „zastřešující 
organizací“, kterou stát nemůže obejít. Spolupráci 
vidím zejména v oblasti informací a v legislativní 
oblasti, a to oběma směry. Tedy že specializova-
né organizace obdrží včas potřebné informace 
„shora“ – o tom, co se chystá – a na Hospodářské 
komoře budeme debatovat a společně si pomáhat 
prosazovat to, co k tomu zdola řekneme. 

Velkým tématem mezi podnikateli obecně 
je otázka certifi kace jednotlivých profesí. 
Jste spíše zastáncem přísnějších podmínek 
pro vykonávání určitých povolání nebo fandíte 
liberalizaci?
Nejde jednoznačně odpovědět. V každém případě 
je u nás liberalizace v některých oborech bezbřehá 
a škodlivá. Například profese průvodce cestovního 
ruchu nebo cestovní agentura. Na vysokých školách 
je v bakalářském studiu obor průvodce a přitom 
u nás průvodcem může být osoba, která nemá 
základní vzdělání. Tuto profesi může vykonávat 
kdokoliv bez jakýchkoliv omezení – a tedy i bez 
jakýchkoliv znalostí. Argumenty, že to vyřeší trh, 
jsou vysloveně proti spotřebitelům a poctivým 
a erudovaným podnikatelům. A tak se nám po Sta-
roměstském náměstí prohánějí průvodci, kteří 
o české historii nevědí ani zbla a trefí tak na Hrad-
čany a zpátky. A kdo potom napraví pověst oboru? 
Ta se buduje léta – a ztrácí velmi rychle.

Co ACK ČR jako profesní svaz aktuálně řeší? 
Aktuálně prosazujeme, aby novela zákona 
159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu – poznámka 
redakce) nenadělala vedle užitku také značnou 
škodu a nadbytečnou administrativu. Dále spo-
lupracujeme s ministerstvem pro místní rozvoj 
na zákonu o podpoře cestovního ruchu, o kterém 

se hovoří řadu let. Chceme, aby konečně již spatřil 
světlo sbírky zákonů, a to v podobě, která by zna-
menala skutečnou koordinaci a podporu rozvoje 
cestovního ruchu, a ne budování pomníků a postů. 
Mimo tyto, pro cestovní ruch důležité zákonné 
normy, jsou ve hře evropské legislativní předpisy, 
a to především nová Směrnice o zájezdech a ces-
tách s asistovanou přípravou a v současné době 
i pro cestovní kanceláře neakceptovatelná nová 
směrnice týkající se pojišťovnictví. 

Velkým tématem je dlouhodobě právě novela 
zákona 159/1999 Sb. …
Oproti platnému znění dlouhodobě prosazujeme co 
nejúčinnější zúžení prostoru pro neoprávněné pod-
nikání a zajištění transparentních podmínek tak, aby 

zákazník věděl, která cestovní kancelář je pořadate-
lem zájezdu, který si kupuje, a to i na internetu, kde 
je to dnes pro některé klienty stále ještě detektivní 
úkol. Druhou věcí, kterou chceme v návrhu zákona 
159/1999 Sb. prosadit, je změna naprosto scestného 
paragrafu o povinných minimálních limitech výše 
pojistného krytí, které jsou čtyři miliony korun pro 
cestovní kanceláře organizující zájezdy s leteckou 
nebo lodní dopravou a jeden milion pro ty ostatní. 
Paušální minimální limit čtyři miliony je pro velké 
CK limitem směšným a pro CK s malým objemem 
zájezdů může být likvidační. A co se týká limitu je-
den milion, tak i ten může být neoprávněně vysoký. 

Vedle toho, že jste předsedou ACK, předsedou 
Fóra cestovního ruchu a viceprezidentem SOCR, 
jste především majitelem hotelového řetězce. 
Jak to vše zvládáte? 
Beru si každé ráno takovou malou pilulku. Sice 
neznám její složení, ale předpokládám, že se jedná 
o esenci, která omezuje kritiku a zlobu a podporuje 
snahu pomoci naší věci a dává mi sílu se o to přičinit. 
Myslím to v nadsázce.

Stále více fi rem i jednotlivců si uvědomuje 
význam podpory charitativních projektů. Jaký 
je váš osvědčený recept pro takovouto pomoc?
Myslíte si, že na to, abyste pomáhal, existuje recept? 
Všichni máme možnost volby, kam budeme smě-
rovat své priority a jak využijeme vydělané peníze. 
Výsledky mé práce mi umožnily, abychom společně 
s mou manželkou značnou část rodinných fi nancí 
dali do projektu, který pomáhá lidem. Jedná se 
o projekt „Modré dveře“, který vznikl v roce 2011 
a zabývá se oblastí práce s duševně nemocnými 
a mentálně postiženými lidmi. Dnes v Modrých 
dveřích pracuje 15 zaměstnanců, terapeutů, kli-
nických psychologů, a Modré dveře tak vyplňují 
vakuum pomoci, které se nedostávalo na území 
Praha–Východ. Kdo se v životě potkal s duševním 
onemocněním v rodině anebo v okruhu svých 
přátel, uvědomí si, jak složitý, těžký a beznadějný 
je život nemocných nebo jejich blízkých. Pro celou 
mou rodinu jsou Modré dveře srdeční záležitostí 
a sám za sebe mám dobrý pocit, že peníze, které 
vyděláme, pomáhají potřebnějším.  ■

MIROSLAV HONSŮ

Liberalizace je u nás v některých oborech bezbřehá a škodlivá a argumenty, že to vyřeší trh, jsou vysloveně proti 
spotřebitelům a poctivým a erudovaným podnikatelům, říká předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Viliam Sivek.

Těším se na spolupráci 
s Hospodářskou komorou

VILIAM SIVEK

Předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

SPOLEČNĚ S MOU MANŽELKOU 
JSME ZNAČNOU ČÁST 

RODINNÝCH FINANCÍ DALI 
DO PROJEKTU, 

KTERÝ POMÁHÁ LIDEM. 
JEDNÁ SE O PROJEKT 

„MODRÉ DVEŘE“, KTERÝ VZNIKL 
V ROCE 2011.
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podnikání kvalifi kace

O tom, zda servisní fi rmy mají nárok na zís-
kání osvědčení a práva užívat ve svém názvu 
„Autorizovaná servisní fi rma“, rozhodují 

nezávislí odborníci Komory.

Inspekční návštěva prověřuje úroveň odborné způ-
sobilosti servisní výtahové fi rmy a spočívá v prově-
ření dokladů, postupů a podmínek, které vyžaduje 
technická norma ČSN 27 4002 pro zajištění správné-
ho výkonu servisu zejména u výtahů určených pro 
dopravu osob nebo osob a nákladů. Škálu prověřo-
vaných oblastí a další podrobné informace naleznete 
na stránkách www.komora.cz/projekty. 
Pokud chce daná fi rma garantovat požadovanou 
kvalitu, zažádá si o inspekční návštěvu sama pro-
střednictvím závazné přihlášky, která je dostupná 
ke stažení na našich internetových stránkách. 
Na základě přijetí přihlášky jim kontaktní pra-
covník HK ČR domluví konkrétní termín a zašle 
oznámení o realizaci inspekční návštěvy. Samotná 
inspekční návštěva trvá zhruba 6 až 8 hodin. No-
minovaní odborníci HK ČR tyto návštěvy realizují 
v současné době ve dvoučlenné komisi.

První úspěšně auditované fi rmy
Během celé návštěvy odborníci HK ČR zpraco-
vávají záznam o průběhu inspekční návštěvy, kde 
je mimo jiné zaznamenáno plnění jednotlivých 
kritérií. Udělené osvědčení o autorizaci má plat-
nost po dobu 5 let. Poté si fi rma musí zažádat 
o prověření znovu.

Mezi prvními, kteří zažádali o udělení osvědčení 
o autorizaci, jsou takové společnosti jako Výtahy 
Pardubice, a. s., Výtahy Karlovy Vary, s. r. o., a Hel-
gos, s. r. o. Všechny jmenované společnosti „audi-
tem“ prošly bez komplikací. 
V průběhu roku 2014 plánujeme vytvoření data-
báze prověřených fi rem. Databáze bude k dispozici 
na našich internetových stránkách.
Bližší informace získáte na www.komora.cz/pro-
jekty či na e-mailu zkousky@komora.cz.  ■ 

První inspekční návštěvy servisních výtahových fi rem
Na základě dohody s Unií výtahového průmyslu ČR je podle revidované české technické normy ČSN 27 4002 HK ČR 
oprávněnou organizací, která může od 1. 2. 2014 udělovat autorizaci servisním fi rmám v oblasti výtahového průmyslu. 

Inspekční návštěva u fi rmy Helgos, s. r. o., – 
odborníci HK ČR: zleva Ing. Josef Doležal a Vladimír 
Hulena
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Hospodářská komora získala pro rok 2014 
další nové oprávnění v oblasti zkou-
šek profesních kvalifi kací dle zákona 

179/2006 Sb. Ve spolupráci s odborným garan-
tem, Cechem kamnářů České republiky, HK ČR 
rozšířila portfolio zkoušek profesních kvalifi kací 
o Kamnáře montéra topidel (36-045-H).

Společně s profesní kvalifi kací Kamnář pro 
renovaci dobových topidel (36-055-M), o kterou 
má HK ČR také v úmyslu zažádat, umožňují tyto 
dvě profesní kvalifi kace získání úplné profesní 
kvalifi kace Kamnář. 

Získání dokladu o zkoušce Kamnář montér 
topidel představuje potvrzení, že její úspěšný 
absolvent je kvalifi kovaný pracovník schopný:

 ■ orientace ve stavebních výkresech a dokumen-
taci; v normách a v technických podkladech 
pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich 
připojení; 

 ■ zvolit nářadí, ruční mechanizované nářadí, 
stroje a zařízení a pracovní pomůcky pro 
montáž topidel;

 ■ navrhnout pracovní postupy pro montáž 
topidel; 

 ■ posuzovat kvalitu kamnářských materiálů 
dostupnými prostředky; 

 ■ dopravit a skladovat materiály; 
 ■ provést výpočet spotřeby materiálů; 
 ■ spojovat kamnářské materiály; připravit a použít 

kamnářské stavební a spárovací hmoty; 
 ■ upravovat kamnářské keramické a kovové mate-

riály ručně a strojně; 
 ■ kompletovat stavebnicová topidla; 
 ■ instalovat průmyslově vyráběná topidla; 
 ■ připojovat topidla na komín; 
 ■ čistit a udržovat topidla; 
 ■ topit v lokálních topidlech; 
 ■ prokázat znalosti materiálů pro kamnářské 

práce; 
 ■ zhotovovat tepelné izolace topidel; 
 ■ zdít a omítat zdiva topidel; omítat teplosměnné 

plochy topidel; 
 ■ obsluhovat a udržovat ruční mechanizované ná-

řadí, stroje a zařízení pro kamnářské a zednické 
práce.

Zkoušky budou probíhat v Praze, která je 
schváleným kontaktním i zkušebním místem pro 
výše zmíněnou profesní kvalifi kaci. 
Více informací o těchto nových zkouškách 
profesních kvalifi kací, stávajícím portfoliu
služeb HK ČR v této oblasti a rovněž 
i přihláškové formuláře je možné prostudovat 
na www.komora.cz/zkousky.  ■ 

HK ČR má autorizaci pro profesní zkoušky kamnářů

WWW.CECHKAMNARU.CZ

CECH KAMNÁŘŮ ČR

Cech byl založen v roce 1995. V současnosti má 
více než 190 členů. Svou koncepci vzdělávání 
naplňuje především díky spolupráci se středními 
školami. Cech spolupracuje také například 
s rakouským kamnářským cechem a je členem 
Sdružení evropských kamnářských svazů 
(VEUKO).
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svět evropská unie a podnikání

tu existujících pravidel a předpisů 
a navázat užší spolupráci při jejich 
nastavení v budoucnu. Zaměřují 
se na chemický průmysl, textilní 
a oděvní průmysl, odvětví kosmetiky, 
farmaceutických výrobků a mo-
torových vozidel. Dále se zabývají 
možnostmi, jak zabránit nadbyteč-
nému dvojímu testování a kontrole 
produktů, možností vzájemně sblížit 
stávající pravidla a sjednotit postupy 
pro registraci nových výrobků. 

Komise představila 
novou strategii 
energetické 
bezpečnosti
Evropská komise představila na konci 
května v reakci na současnou geopo-
litickou situaci a závislost EU na do-
vozech energie novou strategii pro 
posílení bezpečnosti jejích dodávek. 
Hlavními body strategie je dokončení 
vnitřního energetického trhu EU 
a modernizace energetické infrastruk-
tury s cílem umožnit rychlou reakci 
na případná narušení dodávek. Sou-
časně se také zaměřuje na diverzifi kaci 
vnějších dodávek energie, posílení 
nouzových mechanismů, zvýšení 
domácí výroby a zlepšení energetické 
účinnosti. Důraz je také kladen na ko-
ordinaci vnitrostátních energetických 
politik a jednotné vystupování při 
jednání s vnějšími partnery. Před-
loženou strategii projednají vedoucí 
představitelé EU na zasedání Evropské 
rady na konci června.  ■

ALENA MASTANTUONO, 
ředitelka CEBRE – České podnikatelské 
reprezentace při EU 

Výsledky voleb 
do Evropského 
parlamentu
K volebním urnám přišlo v ČR 
v květnových volbách do Evropského 
parlamentu nejméně voličů v historii. 
Česká účast tak byla druhá nejhorší 
v Evropské unii. Nicméně rozložení 
zvolených zástupců za Českou repub-
liku dává šanci na dobrou spolupráci 
s podnikatelským sektorem. Z 21 zvo-
lených europoslanců za ČR se pouze 
tři řadí k euroskeptikům, z toho dva 
z nich obhájili současný mandát 
a jejich dosavadní spolupráci s pod-
nikatelským sektorem lze hodnotit 
jako velmi úzkou. Pozitivní je rovněž 
posílení českých zástupců v největší 
evropské frakci, tj. Evropské straně 
lidové, která tak opětovně obhájila své 
prvenství v počtu křesel. Hned za ní je 
levicová frakce socialistů a demokratů, 
jako tomu bylo doposud. Podle celo-
evropských výsledků můžeme v Ev-
ropském parlamentu očekávat oslabe-
ní role Francie, Velké Británie a Itálie. 
Hlavním vítězem voleb se tak stává 
Německo, které bude pravděpodobně 
motorem vyjednávání v Evropském 
parlamentu. Lze rovněž očekávat, že 
koalice lidovců a socialistů bude muset 
být čím dál tím častěji otevřena spolu-
práci liberálů (ALDE – za ČR pravdě-
podobně členové ANO), čímž zamezí 
dominanci euroskeptických stran. Lze 
se domnívat, že síla euroskeptiků bude 
spíše pociťována na národní úrovni 
než v Evropském parlamentu. Během 
června si noví členové rozdělí posty 
ve vedení Evropského parlamentu, 
stejně jako ve výborech a delegacích. 

Hospodářské oživení 
by podle Komise mělo 
pokračovat
Evropská komise zveřejnila v květnu 
jarní ekonomickou předpověď, 
která poukazuje na pokračující 
hospodářské oživení v Evropské unii. 
Očekávaný reálný růst HDP by měl 
dle předpovědi dosáhnout v roce 
2014 1,6 % v EU a 1,2 % v eurozó-
ně, v roce 2015 pak dokonce 2,0 %, 
respektive 1,7 %. Prognóza vychází 
z předpokladu, že jak členské státy, 
tak EU implementují dohodnutá 
politická opatření. Klíčovým ele-
mentem růstu by měla být domácí 
poptávka a výdaje spotřebitelů. 
Zatímco pokles infl ace a stabilnější 
situace na trhu práce podpoří reálné 
příjmy, na významu naopak ztratí 
role čistých exportů. Předpověď 
dále počítá s oživením investic a se 
snižováním schodků veřejných 
fi nancí. Možný problém by mohla 
představovat ztráta důvěry v případě 
nedokončení reforem či dlouhodobě 
nízká míra infl ace. Nicméně fakt, 
že růst se postupně staví na širším 
základě, tato rizika zmírňuje.

EU a Japonsko 
diskutovali o vzájemné 
spolupráci i globálních 
problémech
V první polovině května se v Bruselu 
uskutečnil 22. bilaterální summit 
mezi EU a Japonskem. EU zastupo-
vali předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso a předseda Evropské 

rady Herman van Rompuy, Japonsko 
reprezentoval premiér Shinzo Abe, 
který tak završil svoji devítidenní 
návštěvu šesti členských států EU. 
Summit se soustředil především 
na probíhající jednání o dohodě 
o strategickém partnerství a vol-
ném obchodu, která byla zahájena 
v dubnu 2013. Poskytl také příležitost 
k výměně názorů o regionálních 
a globálních otázkách, jako jsou 
změna klimatu, energetika, inovace 
či zajištění míru a bezpečnosti. Obě 
strany, jejichž podíl na světovém 
HDP dosahuje téměř 27 %, ukázaly 
své odhodlání k dalšímu prohloubení 
a posílení vzájemného partnerství. 

Vyjednávání dohody 
TTIP pokračuje
V druhé polovině května proběhlo 
ve Spojených státech amerických 
páté kolo obchodních jednání 
o Transatlantickém obchodním a in-
vestičním partnerství TTIP mezi EU 
a USA. Kromě toho, že vyjednavači 
diskutovali o obchodu se zbožím 
a službami, o investicích, veřejných 
zakázkách, právu duševního vlastnic-
tví, o životním prostředí či malých 
a středních podnicích, uspořádali 
také setkání se stakeholdery, mezi 
kterými nechyběli podnikatelé, 
nevládní organizace či odbory. Cílem 
konzultace bylo nejen poskytnout 
aktuální informace o průběhu 
vyjednávání, ale také získat pohled 
zainteresovaných subjektů na probí-
hající jednání. Na některé významné 
oblasti TTIP se zaměřila také Komise 
a vydala pět pozičních dokumentů, 
které navrhují zlepšit kompatibili-

Podle celoevropských výsledků květnových voleb do Evropského parlamentu 
můžeme očekávat oslabení role Francie, Velké Británie a Itálie. Hlavním vítězem 
evropských voleb se tak stává Německo.

EU
NOVINKY
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Delegace českých podnikatelů v čele 
s Hospodářskou komorou a jejím 

viceprezidentem Bořivojem Minářem v polovině 
června doprovázela ministra průmyslu a obcho-
du ČR Jana Mládka na jeho pracovní návštěvě 
Číny. Jedním z hlavních bodů programu bylo 
setkání rezortních ministrů 16 zemí střední a vý-
chodní Evropy a Číny ve formátu tzv. Varšavské 
iniciativy ve městě Ningbo, které zároveň hostí 
mezinárodní veletrh se zastoupením České re-
publiky. Během akce rovněž proběhla konference 
hospodářských komor zemí Varšavské iniciativy, 
při níž se viceprezident Minář setkal se svým 
protějškem ze CCPIT Ningbo (Čínská rada 
na podporu mezinárodního obchodu) Jean-
warem Huangem. Zájem o další spolupráci byl 
potvrzen podpisem společného prohlášení. 

V podnikatelské delegaci doprovázející ministra 
Mládka byly zastoupeny jak fi rmy z tradičních 
oborů, jako je energetika, chemický a textilní 
průmysl, potravinářství nebo automobilový prů-
mysl, ale i z hi-tech oborů, například letecký prů-
mysl či nanotechnologie. „Pro HK ČR je důležité, 

že české fi rmy projevují o Čínu dlouhodobý zájem. 
Dubnovou návštěvu ministra Zaorálka i tuto cestu 
ministra Mládka lze považovat za první kroky 
ke sbližování obou zemí na nejvyšší úrovni, které 
určitě prospěje aktivitám českých podnikatelů 
v Číně,“ říká viceprezident Bořivoj Minář. 

České fi rmy budují pozice 
na čínském trhu
Z hlediska vzájemného obchodu je bilance pro 
Českou republiku dlouhodobě pasivní, a to až 
desetinásobně. Z Číny dovážíme zejména textilní 
výrobky. Proto je až paradoxem, že na vysoce 
konkurenční čínský trh pronikla česká textilní fi r-
ma. „Jsme v Číně už 10 let a dosahujeme tu v sou-

časné době ročního obratu cca sto milionů korun,“ 
uvedl generální ředitel Alpine Pro China  Tomáš 
Tauchmann. Úspěšných příběhů středních 
a menších fi rem z České republiky na čínském 
trhu dosud není mnoho. Jedním z nich je však 
úspěch společnosti Nafi gate v pětimilionovém 
Suzhou v provincii Jiangsu. „S podporou města 
budeme se zázemím v místním průmyslovém parku 
dodávat technologie a zařízení pro přeměnu použi-
tého kuchyňského oleje na biologicky odbouratelný 
plast,“ sděluje generální ředitel Ladislav Mareš. 

Po městech Ningbo, Šanghaj a Suzhou pokračo-
vala delegace do Nanjingu. Osmidenní návštěvu 
ČLR zakončila delegace v Pekingu. Pozitivní 
posun v jednání se svým čínským partnerem 
zaznamenal i zástupce fi rmy TATRA TRUCKS. 
„Pokračovali jsme zde v Pekingu v již dříve zapo-
čatém jednání o poskytnutí know-how pro výrobu 
těžkých terénních vozidel modelové řady TERR-
No1 a shodli jsme se na společném zájmu spustit 
výrobu prvního vozu ještě v tomto roce,“ uvedl 
prodejní ředitel TATRA TRUCKS, a. s., Martin 
Hubík.  ■
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Zástupci HK ČR v čele 
s jejím viceprezidentem 

Bořivojem Minářem se ve dnech 2. až 5. června 
zúčastnili podnikatelské mise doprovázející mi-
nistra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka 
do Ázerbájdžánu a Gruzie. V podnikatelské 
delegaci bylo deset zástupců podnikatelů, kteří se 
již ucházejí o zakázky v obou zemích či v blízké 
době proniknutí na tyto trhy plánují nebo už zde 
své partnery mají.

Cílem návštěvy v Ázerbájdžánu bylo podpořit 
české fi rmy v jejich aktivitách na tomto trhu, 
kterému dominuje ropný a těžební průmysl. Pro 
podnikatele z ČR se však nabízí příležitost v dal-
ších oborech. „Během našeho jednání s preziden-
tem AZPROMO, ázerbájdžánské vládní agentury 
na podporu obchodu a investic, jsme se dozvěděli, 
že právě Ázerbájdžán hodlá diverzifi kovat sekto-
rovou strukturu ekonomiky a zvýšit podíl dalších 
oborů, který nyní dosahuje zhruba 50 procent,“ říká 
viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. Zástupci 
HK ČR jednali také s fi rmou AZERSU, mono-
polní vodohospodářskou společností. Viceprezi-

dent AZERSU a další představitelé vedení ocenili 
české zkušenosti v oblasti čistíren odpadních vod 
a nakládání s odpadem a v souvislosti s očekáva-
nými masivními investicemi vyzval HK ČR, aby 
předložila technická řešení nabízená jejími členy 
na obnovu vodohospodářské infrastruktury 
v Ázerbájdžánu.

Gruzie se přibližuje k Evropě
Delegace vedená ministrem Zaorálkem z Ázer-
bájdžánu zamířila dále do Gruzie. Podnikatelé 
se kromě jednání s vrcholnými představiteli 
Gruzínské hospodářské komory zúčastnili ku-
latého stolu s náměstkem ministra hospodářství 
a udržitelného rozvoje, kde jim byla představena 

vládní opatření na podporu internacionalizace 
a posílení dosud slabé výrobní základny fi rem. 
Gruzínská strana má zájem o zkušenosti a tech-
nologie českých fi rem, které mohou participovat 
v podpůrném programu vlády PRODUCE 
GEORGIA zahrnujícím soft  úvěry a technickou 
asistenci zkušených fi rem z Evropy.

Prioritních oborů je v tomto teritoriu celkem 
deset. Prim hraje mj. nábytkářství, chemický 
a farmaceutický průmysl, ocelářství, výroba 
stavebních materiálů, automobilový průmysl či 
potravinářství. Gruzie letos podepsala asociační 
dohodu s EU a dohodu o volném obchodu, která 
umožní vyvážet na gruzínský trh bez omezení. 
Vzhledem k těmto výhodám i nízkým pracov-
ním nákladům mohou české fi rmy Gruzii využít 
jako odrazový můstek do dalších zemí regio-
nu. Na gruzínském trhu je aktivní např. fi rma 
 KOPOS, člen podnikatelské delegace. „Před 
čtyřmi roky jsme zde založili fi rmu a úspěšně 
dodáváme elektroinstalační materiál zejména pro 
stavebnictví,“ sdělil Adolf Turek, výkonný ředitel 
společnosti KOPOS.  ■    

HK ČR: Čína láká české podnikatele a investory

Ázerbájdžán a Gruzie stojí o české fi rmy

Viceprezident HK ČR Minář jednal v Číně 
s viceprezidentem CCPIT Ningbo Jeanwarem 
Huangem.

Viceprezident Minář a viceprezident gruzinské 
komory Kakha Kokhreidze
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Jak intenzivní byly kontakty Komory 
s evropskými podnikatelskými organizacemi 
před vstupem do EU? 

Hospodářská komora České republiky monitorovala 
evropské záležitosti již od počátku svého vzniku v roce 
1993. Jako přidružený člen vstoupila do Evropské 
platformy obchodních a průmyslových komor EURO-
CHAMBRES v říjnu 1994 a plnoprávným členem se 
stala vstupem ČR do EU v roce 2004. V rámci evropské 
komorové sítě spolupracovala Komora s ostatními 
členskými komorami na tematických projektech, 
v rámci nichž probíhala výměna komorových zkuše-
ností s cílem transformovat se do aktivní organizace 
hájící zájmy podnikatelů. Projekty také pomohly čes-
kým podnikatelům lépe se připravit na vstup na vnitřní 
trh a přiblížit se standardům EU. V roce 2003 vstoupila 
Komora také do Evropské asociace řemesel, malých 
a středních podniků UEAPME, aby zde hájila zájmy 
MSP a ovlivňovala příslušnou evropskou legislativu. 
Zároveň se Komora díky UEAPME stala součástí 
evropského sociálního dialogu. 

Měnila se nějak frekvence a struktura komorových 
kontaktů na evropské úrovni? 
Vstupem do Evropské unie se Komora v evropských 
platformách stala plnoprávným členem a její role po-
zorovatele se transformovala do role aktivního hráče. 
Aktivní roli si vydobyla především skutečností, že měla 
v Bruselu od roku 2002 stálého zástupce v CEBRE – Čes-
ké podnikatelské reprezentaci při EU, která je společným 
projektem tří českých klíčových podnikatelských a za-
městnavatelských organizací (HK ČR, Svazu průmyslu 
a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR) s podporou ministerstva průmyslu 
a obchodu. Důležitým zdrojem informací o připravované 
evropské legislativě a možností jejího ovlivňování bylo 

jmenování zástupce Komory členem Evropského hospo-
dářského a sociálního výboru. Významnou příležitostí 
k většímu zapojení komorové struktury do ovlivňování 
evropských záležitostí bylo předsednictví ČR v Radě EU 
v první polovině roku 2009. Tehdy se rovněž v Praze 
uskutečnil kongres asociace evropských komor EURO-
CHAMBRES. S přijetím Lisabonské smlouvy v prosinci 
2009 a upevněním kompetencí Evropského parlamentu 
se činnost Komory směrem k institucím EU ještě zinten-
zivnila. V rámci Komory byla nastavena struktura pro 
konzultace a připomínkování evropské legislativy dle 
jednotlivých témat. Komora posílila své vazby na jednot-
livé instituce EU, zejména pak na Evropský parlament, 
ale i na poradní orgány EU. Dnes spolupracuje s celou 
řadou evropských podnikatelských platforem, sítí a ne-
vládních organizací. Pozadu nezůstala ani komorová 
živnostenstva, která jsou členy svých evropských zastře-
šujících organizací. Například Společenství čerpacích 
stanic je členem evropské platformy UPEI a předseda 
představenstva SČS je viceprezidentem této evropské 
zastřešující organizace. A i předsedkyně České asociace 
úklidu a čištění je expertkou v evropském sociálním 
dialogu. To dokazuje aktivní účast českých živnostenstev 
v evropských platformách. 

V jakých evropských sítích a platformách má 
Komora statut člena či hosta? 
Komora je v současné době členem EUROCHAMB-
RES, což odpovídá charakteru komorové struktury. 
Prezident Hospodářské komory ČR je členem Rady 
EUROCHAMBRES. Prostřednictvím CEBRE má 
Komora stálého delegáta u EUROCHAMBRES. Zá-
roveň je Komora aktivní v poradním orgánu institucí 
EU – Evropském hospodářském a sociálním výboru, 
ve kterém má svého člena již od roku 2004, a to ve Sku-
pině I – Zaměstnavatelé. 

Deset let od aktivního zapojení HK ČR do Evropské asociace obchodních a prů-
myslových komor EUROCHAMBRES je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, 
co Komoře a českým podnikatelům zapojení do evropské spolupráce přineslo. 
O rozhovor na toto téma jsme požádali ředitelku CEBRE – České podnikatelské 
reprezentace při EU Alenu Mastantuono. 

10 let v EU:
Komora se stala významným 
hráčem i na evropské scéně

V RÁMCI KOMORY 
BYLA NASTAVENA 

STRUKTURA 
PRO KONZULTACE 

A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 
EVROPSKÉ LEGISLATIVY 

DLE JEDNOTLIVÝCH 
TÉMAT.

ALENA MASTANTUONO 

Ředitelka CEBRE – 
České podnikatelské 
reprezentace při EU
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Co členství v evropských sítích Komoře 
konkrétně přináší? 
Prostřednictvím svého členství posiluje Komora 
vazby s ostatními komorami z EU, získává aktuální 
informace o evropské legislativě a iniciativách a za-
pojuje se do legislativního procesu EU. Evropská 
komorová platforma jí rovněž poskytuje expertní 
zázemí pro analýzu evropských návrhů. Komora 
se svého členství naučila postupem času využívat 
a lépe ovlivňovat interní procesy v EUROCHAM-
BRES. Komora se rovněž prostřednictvím evrop-
ské komorové asociace zapojuje do realizace pro-
jektů jak v EU, tak i ve třetích zemích. Významnou 
příležitostí pro zapojení Komory do prezentace 
požadavků českých podnikatelů je například účast 
na Evropském parlamentu podniků, kdy v Ev-
ropském parlamentu zasednou místo jeho členů 
zástupci podniků a tlumočí zde svoje připomínky 
a požadavky vůči EU. Letos se bude toto zasedání 
konat v říjnu v Bruselu.

Jaký vliv mělo a má členství v platformě EU 
na způsob práce Komory?
Členství v EUROCHAMBRES pro Komoru zna-
mená intenzivnější zapojení do připomínkování 
evropské legislativy. S cílem promptně reagovat 

na nové iniciativy a návrhy musela Komora vy-
tvořit a nastavit systém konzultací vnitřní komo-
rové sítě. Od toho se odvíjí požadavky kladené 
na pracovníky Komory a jejich koordinační roli. 
Komora musela zajistit experty, kteří rozumí 
evropskému právu, komorovým členům návrhy 
vysvětlit a předpovědět dopad chystané legis-
lativy na české podnikatelské prostředí. Práci 
ztěžuje skutečnost, že je řada návrhů v anglickém 
jazyce. To je také důvodem, proč se zapojení 
do legislativního procesu stalo výzvou pro všech-
ny členy Komory. Komora se musela naučit hrát 
v rámci EUROCHAMBRES intenzivní roli, aby 
dokázala hájit své zájmy v případě přípravy pozic 

k jednotlivým evropským návrhům. Komora se 
velmi zviditelnila a je uznávaným členem komo-
rové komunity v EU.

Co bariéry, které brání většímu zapojení komor 
do evropských sítí? 
Zapojení s sebou, jak již bylo zmíněno, přináší 
nároky na expertní zázemí. Aktivní účast v evrop-
ské platformě vyžaduje rovněž čas, ale i fi nance, 
což je bohužel limitujícím faktorem našeho většího 
a intenzivnějšího zapojení. 

Jak česká Komora přispívá k odborné práci 
evropských platforem? 
Komora se podílí na zpracování pozičních doku-
mentů, zpracování průzkumů a analýz EURO-
CHAMBRES. Poskytuje jí vstupy, respektive zpět-
nou vazbu z reálného prostředí. Prostřednictvím 
svého stálého zástupce se účastní zasedání tematic-
kých pracovních skupin, na kterých jsou evropské 
návrhy a iniciativy projednávány. Komora si plně 
uvědomuje cenu svého členství v EUROCHAMB-
RES, z tohoto důvodu se snaží maximálně využít 
příležitostí, které jí toto členství nabízí.  ■ 

MILOŠ CIHELKA

v

54_55k_evropaHK.indd   55 27.06.14   12:04



56  www.komora.cz

svět jiný kraj, jiný mrav

ČERNÁ HORA
tvrdé vyjednávání
O obchodních jednatelích a manažerech z Černé Hory (srbsky Crna Gora, anglicky Montenegro) se většinou uvádí, 
že chodí na obchodní jednání nepřipraveni, že k realizaci obchodních operací mají velmi laxní přístup a že často 
nejsou na dostatečné profesionální úrovni. Časy se však rychle mění a čeští obchodníci mohou být přístupem 
Černohorců k obchodnímu jednání i mile překvapeni. 

Černá Hora vznikla teprve v roce 2006, a patří 
tedy mezi nejmladší státy Evropy. Sousedí 
s pěti státy – Chorvatskem, Bosnou a Herce-

govinou, Srbskem, Albánií a Kosovem. Vzhledem 
k tomu, že nejdůležitějším obchodním partnerem 
Černé Hory jsou země Evropské unie, snaží se 
místní podnikatelé převzít zvyky běžné v evrop-
ském mezinárodním obchodním styku. I tak ale 
můžeme poukázat na některá typická specifi ka 
a zvláštnosti, které si ve svém jednání i chování 
nejčastěji uchovávají.

Navázání obchodního kontaktu s partnerem z Čer-
né Hory je obtížné, pokud nemáte přímý kontakt 
nebo pokud vás nedoporučí někdo, komu důvěřují 

(např. známost z minulosti apod.). V případě malé 
fi rmy bývá navázání obchodních vztahů jedno-
dušší, v případě velkých fi rem složitější. S cílem 
navázat kontakt s černohorským partnerem je 
možné využít služeb Česko-černohorské obchodní 
a průmyslové komory. Přímé kontakty lze navázat 
i na místních výstavách a veletrzích. 

Obrňte se trpělivostí
Černohorci obchodují s lidmi, proto první se-
znamovací fáze bývá delší a téměř vždy trvají 
na osobním setkání. Preferují setkání u sebe 
doma, tj. v Černé Hoře. Obecně o jednání fi -
rem v Černé Hoře platí, že čím je fi rma větší, 
tím kratší je seznamovací, tedy orientační fáze. 

Většinou však Černohorci chtějí svého partnera 
poznat blíže, navázat přátelství a zjistit o něm 
co nejvíce informací. Obchodnímu vyjednává-
ní proto předchází delší neformální rozhovor. 
Vhodnými tématy jsou krásy Černé Hory. Ocení 
také, pokud zahraniční partner strávil dovolenou 
na jejich pobřeží a tento pobyt pochválí. Rádi 
slyší, pokud se partneři zajímají o jejich zemi, 
nesnesou však kritiku místních poměrů, obyvatel 
či zvyklostí. K nevhodným tématům konverzace 
patří i jejich vnitřní či zahraniční politika, vztah 
ke Kosovu, válka na Balkáně, kritika místních 
politiků apod. Velmi dají na první dojem, který 
jim vydrží překvapivě velmi dlouho a je obtížné 
ho změnit.
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(např. vlády a státních institucí) jsou psané jak latinkou, 
tak i cyrilicí. Od osamostatnění Černé Hory se postupně 
ustanovuje místní dialekt srbštiny jako „černohorština“. 
Nejčastějším dorozumívacím jazykem při obchodním 
jednání je srbština. Zvláště při domlouvání detailů 
obchodu, pokud jazyk neovládáme, je nutný tlumočník. 
Tlumočníka si musíme zajistit sami již v České republi-
ce. Černohorci, kteří se delší dobu pohybují v prostředí 
mezinárodního obchodu, dnes většinou ovládají, i když 
na různé úrovni, angličtinu. Dají však vždy přednost 
jednání ve svém jazyce a jednání v angličtině je spíše 
výjimkou. Před partnery z Černé Hory není vhodné se 
domlouvat o tom, co nechceme, aby slyšeli – mnohému 
mohou rozumět. 

E-maily potvrzujte telefonem
Nejběžnějším komunikačním prostředkem v obchod-
ním styku, kromě osobních setkání, je telefon. E-mai-
lová komunikace se stále více používá, většinou se však 
nepoužívá pro zásadní sdělení, protože bývá považovaná 
za méně závažnou. Vhodné je po zaslání e-mailu svého 
obchodního partnera ještě kontaktovat telefonicky. 
Partner také očekává, že když vám pošle e-mail, ještě se 
mu ozvete telefonem a vše s ním prodiskutujete. 

Černohorci jsou velmi komunikativní, lehce navazují 
kontakty i s cizinci, na které jsou díky velkému cestov-
nímu ruchu zvyklí. Jako většina jižanských národů jsou 
velmi temperamentní. Na české poměry jsou abnormál-
ně hrdí, očekávají vždy chválu na svou zemi a nesnesou 
téměř žádnou kritiku místních poměrů. Problémy své 
země znají, nechtějí však, aby jim je cizinci připomína-
li. Dokážou dlouze hovořit o politické situaci v zemi, 
debatám na toto téma je ale vhodné se vyhnout, lépe 
je být pouze posluchačem a nevyjadřovat své názory. 
Rádi dávají tipy na výlety či návštěvy různých památek. 
Snadno se urazí, těžko se pak sjednává náprava. Poklá-
dají na náš vkus někdy až příliš osobní otázky. Dotazují 
se např. na vzdělání, rodinu, původ, na zdraví rodičů či 
manželky, počet sourozenců, na prarodiče, vnuky apod. 
Rádi diskutují i o sportu. Mají smysl pro humor, i při 
obchodním jednání rádi vtipkují. Tabu jsou rozhovory 
o sexu, a zejména o homosexualitě. Při rozhovorech živě 
gestikulují, síla hlasu je daleko vyšší než ve střední Evro-
pě. Černohorci neskrývají své emoce, dávají najevo svoji 
náladu, spokojenost či nespokojenost, a to i před lidmi, 
které dobře neznají. Potrpí si na oční kontakt, vždy se 
díváme na toho, kdo mluví, neboť absenci očního kon-
taktu si vysvětlují jako neupřímnost.

Černohorci patří ke kontaktním kulturám. I při jedná-
ní udržují menší vzdálenost mezi lidmi, než je obvyklé 
ve střední Evropě. Častější jsou i fyzické kontakty, 
svého partnera chytnou za rameno, za ruku i za ko-
leno. Nejen při zdravení se poplácávají po ramenou, 
či po zádech. V porovnání s Českou republikou je zde 
totiž častější výskyt dotyků mezi příslušníky stejného 
pohlaví. Se svými obchodními partnery si při setkání 
podávají ruce.

ČERNÁ HORA 
V ČÍSLECH 

Rozloha: 

13 814  km2

Počet obyvatel:
650 036  

(odhad červenec 2014)

Podíl obyvatel žijících 
ve městech: 63,3 %

Výdaje na zdravotnictví:
9,3 % HDP

(2011)

Podíl HDP na 1 obyvatele: 
11 900 USD 

(107. místo)

Zdroj: Factbook CIA

USD

Tempo jednání je pomalé, rozhodně nikam nespěchají, 
diskuze jsou nekonečné. Vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel a stylu života se mnoho lidí navzájem zná, 
nebo jsou dokonce příbuzní. Žádné obchodní tajemství 
se zde neudrží pod pokličkou. Vaši cenovou nabídku 
zná za chvíli úplně každý. Je třeba se obrnit trpělivostí, 
být klidný, nesnažit se jednání urychlit a na jednání si 
rezervovat dost času. Na schůzky většinou přicházejí se 
zpožděním a často mají tendenci nedomlouvat schůzky 
na přesnou hodinu, ale určit pouze přibližný čas setká-
ní, např. odpoledne nebo někdy kolem 16. hodiny. 

Černohorci patří k tvrdým vyjednávačům a ustupují 
jen tehdy, pokud by hrozilo, že dojde k ukončení jed-
nání. Jsou velmi tvrdohlaví, a pokud nevědí kudy kam 
nebo jsou zahnáni do úzkých, vymlouvají se na nedo-
statek pravomocí a omezené rozhodovací možnosti 
nebo používají jiné zdržovací taktiky. Je naprosto nutné 
na začátku jednání vyjasnit pravomoci obou stran. 
Sami mají na všechno dost času, od svého obchodního 
partnera očekávají vše hned a chtějí téměř nemožné. 
Velmi dobře znají situaci na trhu, dovedou argumen-
tovat nabídkami konkurentů. Také způsob jejich uva-
žování je zcela jiný. Čechům je bližší racionální přístup 
k věci, vytyčení cílů, rozdělení úkolů, analýza problémů 
a splnění cílů. 

Dané slovo je někdy víc 
než podepsaná smlouva
Styl a způsob komunikace je velmi živý, do jednání 
často míchají emoce. Zvyšují hlas, až křičí, živě gesti-
kulují, interpersonální vzdálenost se zmenšuje. Jejich 
způsob komunikace je v porovnání s námi silně nátla-
kový, drzý a agresivní. Předpokládají, že Češi na tento 
styl komunikace nejsou zvyklí, nechají se zastrašit 
a přistoupí na jejich požadavky. Pokud s něčím Čer-
nohorci nesouhlasí nebo se jim něco nelíbí, nebojí se 
hlasitě ozvat a říct přímo ne. Je tedy důležité neztrácet 
hlavu, nenechat se ovlivnit, zůstat klidný a nepřistoupit 
v nátlaku na jejich požadavky. Kvalita zboží nebývá 
rozhodujícím faktorem navázání obchodu, neustálé 
dotazy jsou směřovány na peníze a provize a je celkem 
jedno, zda jsou kupující či prodávající. Černohorci 
nestrpí povýšené vystupování, čeští obchodní partneři 
se k nim musí chovat jako k sobě rovným.

Podepsaná smlouva by měla být podrobná, zkontrolova-
ná právníkem. Smlouvy však pro ně nejsou moc závazné. 
Černohorci uzavřenou dohodu mění, přizpůsobují nebo 
si ji jinak vysvětlují, a především často nedodržují. Cizí 
a státní majetek jim neleží na srdci. Dané slovo je někdy 
silnější než podepsaná smlouva. Realizaci obchodu nutno 
sledovat a připomínat. Platební morálka je také slabší, 
platby musí být vhodně zajištěny. 

Úředním jazykem je srbština, a to její jekavská varianta, 
která se používá také v Bosně a Hercegovině. Píše se 
latinkou a cyrilicí. V hlavním městě se více používá 
latinka, ve vnitrozemí cyrilice. Ofi ciální webové stránky 
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Součástí představení je v Černé Hoře, stejně jako 
v jiných evropských zemích, i výměna vizitek, které 
jsou z hlediska kvality i vizuálně stejné jako v České 
republice. Přijaté vizitce je nutno věnovat pozornost, 
neboť díky velké hrdosti Černohorců by je mohlo 
ledabylé zacházení s vizitkou urazit. Při krátkých ces-
tách je možné použít i vizitku dvojjazyčnou (anglicko-
-českou). Při delších nebo častějších cestách do tohoto 
teritoria se používají vizitky anglicko-srbské. Na závěr 
jednání, nejčastěji až po podpisu kontraktu, se vy-
měňují dárky. Černohorci obecně rádi dárky dávají 
i přijímají, proto očekávají, že jim obchodní partner 
drobný dárek přiveze. Dárek se považuje za projev 
úcty, respektu a přátelství, neměl by však být příliš 
drahý, jde většinou o fi remní pozornosti. Se ženou se, 
jak potvrzuje i většina fi rem v ČR, které obchodují 
s fi rmami z Černé Hory, v obchodním jednání nese-
tkáte. Obchod a podnikání je v rukou mužů a také 
z české strany budou Černohorci očekávat zástupce 
mužského pohlaví. 

Hrdinové nepracují
O Černohorcích se říká, že jsou líní. Jejich lenost je 
častým terčem vtipů a anekdot. Za národní motto 
je označováno heslo „Hrdinové nepracují“. Je nutno 
uvést, že se částečně jedná o nadsázku. Většina fi rem je 
dnes v soukromých rukou a na místní trh přichází řada 
zahraničních společností, pracovní morálka v zemi 
zaznamenala velký posun. Dodnes si však Černohorci 
potrpí na přátelské vztahy na pracovišti a očekává se, 
že přátelé si vzájemně pomáhají. Zaměstnanci však 
musí být k dosažení lepších výsledků také správně 
motivovaní. Motivací může být vidina povýšení a tím 
i zvýšení platu nebo např. systém různých bonusů či 
slíbených procent ze zisku. Při vedení kolektivu či za-
městnanců fi rmy většinou vyhrožování a velký nátlak 
moc nepomáhá. Na pracovišti často vznikají konfl ikty 
zapříčiněné jak jižním temperamentem, tak i velkou 
hrdostí místních obyvatel. 

Na svůj „image“ si Černohorci nesmírně potrpí. Ob-
lečení musí být výrazem postavení člověka a vyjad-
řovat příslušnost k určité společenské vrstvě, proto si 
na výběru oblečení dávají záležet. Tento zvyk pochází 
z historie, kdy se krojem dávala najevo majetnost a vý-
znamnost rodiny a prokazovala pověstná hrdost na svůj 
původ. Způsob oblékání se dodnes liší nejen podle 
věku, ale i dle vyznání a místa bydliště. Ve městech 
vládne poslední móda, na venkově zejména starší ženy 
nosí dlouhé černé sukně s bílou halenkou, nejpřísnější 
pravidla platí pro muslimky. Na obchodní jednání nosí 
muži tmavé obleky, ženy (pokud se účastní) kostýmy 
nebo šaty. Podmínkou je decentnost, upravený vzhled 
a vhodné doplňky, především kvalitní boty. Na odhalo-
vání těla u ženy je pohlíženo velmi nelibě. 

Černohorci jsou velmi pohostinní. Součástí jednání 
je podávání občerstvení, samozřejmostí je pozvání 
na oběd či večeři. Výjimkou není ani pozvání domů. 
V průběhu jednání se nabízejí nealkoholické nápoje 
(káva, džus, voda apod.). Výjimečně, pokud se partneři 
dlouho znají, se nabízejí i alkoholické nápoje. 
Oběd se může konat mezi 13. a 15. hodinou, časté je 
i pozvání na „pozdní oběd“ mezi 15. až 17. hodinou. 
Večeře obvykle začíná po 20. hodině. V průběhu obědů 
i večeří se běžně probírají pracovní záležitosti a to i v pří-
padě, že se tyto akce konají u někoho doma. Černohorci 
si takové příležitosti užívají, jí se velmi pomalu, nikam se 
nespěchá, proberou se různá témata a obchodní případ 
z mnoha stránek a pohledů. Očekávají, že např. podpis 
kontraktu se svým partnerem také oslaví. Při pozvání 
domů je nutné nabízené pokrmy chválit a sníst většinu 
toho, co se nabízí. Při návštěvě partnera je nutno přinést 
dárek pro hostitele i hostitelku. Černohorci mají rádi 
značky a zboží ze západní Evropy. Ženám je možno daro-
vat i kvalitní parfém, kosmetickou kazetu, značkový šátek 
či jiný módní doplněk. Pro muže je vhodný alkohol.  ■

SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE v Praze

MOHLO BY SE VÁM HODIT

 ■ Občané České republiky 
nemusí mít pro vstup 
do země víza. Nutný je 
cestovní pas s minimální 
délkou platnosti 3 měsíce 
nebo platný občanský průkaz. 
Turistický pobyt bez víz je 
možný maximálně do 90 dnů. 
Povinná je přihlašovací 
povinnost do 24 hodin 
po příjezdu na místní policii, 
což obvykle provede každý 
hotel.

 ■ Pro motoristy platí tzv. 
ekologická daň, která se 
uhradí při překročení hranic 
(10 až 150 € v závislosti 
na typu vozidla).

 ■ Silniční doprava je poměrně 
nebezpečná. Černohorci jezdí 
např. i v protisměru a často 
troubí.

 ■ I když není Černá Hora 
členem Evropské unie, přijala 
již 1. ledna 2002 jako ofi ciální 
měnu euro.

 ■ Dne 17. 12. 2010 se 
Černá Hora stala ofi ciálně 
kandidátskou zemí Evropské 
unie. 

Užitečné zdroje: 
ww.gom.cg.yu 
www.agencijacg.org 
www.minevrint.vlada.cg.yu 
www.minekon.vlada.cg.yu 
www.ministarstva-fi nansija.
vlada.cg.yu
www.pkcg.org 
www.nabavka.cg.yu

Obchodnímu vyjednávání proto předchází delší neformální rozhovor. Vhodnými tématy jsou krásy Černé Hory. 
Ocení také, pokud zahraniční partner strávil dovolenou na jejich pobřeží a tento pobyt pochválí.
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Jak se obecně vyvíjí postoj fi rem 
k úvěrovému pojištění?
Domnívám se, že pro většinu českých fi rem 

není úvěrové pojištění neznámá služba. Během 
vleklé recese naší ekonomiky si většina fi rem 
vyzkoušela, že kolaps obchodního partnera není 
zdaleka výjimečný. Poté již zůstává pouze fi nanční 
úvaha, zda má fi rma dostatek vlastních zdrojů 
na pokrytí platebních problémů odběratelů, nebo 
zda se bude chránit s pomocí pojišťovny. Až na pár 
výjimek je zřejmé, že pro každou fi rmu je lepší in-
vestovat své prostředky do rozvoje podnikání a ne-
blokovat je jako rezervu na problémy odběratelů.

Je nějaký rozdíl v poptávce po úvěrovém 
pojištění z hlediska oboru podnikání?
Různé fi rmy mají různé důvody se pojišťovat. 
Pokud fi rma obchoduje s větším množstvím 
partnerů, kde není vybudován úzký vztah, uvítá 
především posouzení bonity zákazníka. Pro spo-
lečnosti realizující rozsáhlé zakázky v poměru 
k jejich velikosti je nejdůležitější jistota zaplacení, 
protože jediné zaváhání, byť stálého a zdánlivě 
spolehlivého zákazníka, může mít likvidační efekt. 
Firmy hledající fi nancování uvítají vyšší bonitu 
pojištěných pohledávek a možnost získat větší pro-
vozní úvěr, který jim v konečném důsledku může 
umožnit nabídnout odběrateli výhodnější platební 
podmínky a být konkurenceschopnější.

A jakou roli hraje teritoriální hledisko?
Samozřejmě velkou, ale prolíná se s předchozí od-
povědí. Obecně při pojištění zahraničních odběra-
telů roste přidaná hodnota prověření zahraničního 
partnera a případně podpora při řešení problémů. 
Vymáhání pohledávek na druhé straně světa není 
zcela triviální a ani levná záležitost. Mimo to se 
objevuje i riziko politické, mezi které patří napří-
klad omezená směnitelnost měny, mezinárodní 
sankce a podobně, jež u tuzemských transakcí 
prakticky neexistuje.

Jsou nějaké změny v žebříčku rizikových zemí?
Co se týče krajních situací – tedy zemí na hranici 
pojistitelnosti –  jsme optimističtější na Kypru. 
Na druhou stranu, a bez velkého překvapení, se 
propadla Ukrajina, kde mají odběratelé výrazné 
potíže způsobené jak znehodnocením hřivny, tak 
i nejistotou spojenou s probíhajícími nepokoji. 

V blízkém okolí vnímáme dopad makroekono-
mických potíží na situaci podniků ve Slovinsku. 
Ze vzdálenějších teritorií pozorujeme zhoršující se 
platební morálku v Jihoafrické republice a v Indii.

Ve své nabídce zdůrazňujete ryze individuální 
přístup k nastavení krytí rizika nezaplacení 
pohledávek. Jak v takovém případě s klientem 
jednáte, co musí například doložit?
Snažíme se v maximální míře využít informace, 
které máme od klienta. Mimo jiné to znamená i to, 
že díky měsíční výměně informací o pojištěných 
objemech máme přesnější představu o potřebách 
klientů a jsme tak schopni alokovat pojistné rámce 
(limity) tam, kde jsou nejvíce využité. Tím jsme 
schopni aktivním klientům garantovat pojistné 
krytí v maximálním možném rozsahu. Bez těchto 
informací by volná kapacita nemohla být okamžitě 
přiřazena klientovi, který ji potřebuje. Kromě toho 
se nám naši klienti vždy mohou dovolat a konzul-
tovat situaci s analytikem, který má dané riziko 
na starosti.

Pokud dojde k pojistné události, tj. například 
zahraniční partner vašemu klientovi nezaplatí, 
jaký je postup?
V první řadě zjistíme maximum informací a do-
hodneme se s klientem na koordinaci postupu. 
Jiným způsobem řešíme potíže s dlouhodobým 
partnerem, jinak přistupujeme k notorickým 
neplatičům. V každém případě se snažíme pohle-
dávky vymoci a zabránit pojistné události. Zároveň 
však probíhá pojistné šetření. Pokud se pohle-
dávky nepodaří splatit, nastává pojistná událost, 
a pokud pohledávky byly skutečně pojištěny, klient 
obdrží od pojišťovny plnění.  ■

www.kupeg.cz

• Pojistíme vás proti riziku nezaplacení 
   pohledávek

• Průběžně sledujeme spolehlivost 
   vašich odběratelů

• Pomáháme při vymáhání 
   pohledávek kdekoliv na světě

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

SOUSTŘEĎTE SE
NA SVÉ
PODNIKÁNÍ, 
RIZIKO
NECHTE NA NÁS

Klíčová je jistota zaplacení
Pokud fi rma obchoduje s větším množstvím partnerů, kde není vybudován 
úzký vztah, uvítá posouzení bonity zákazníka, říká Michal Veselý, generální 
ředitel KUPEG úvěrové pojišťovny, a. s.

MICHAL VESELÝ

Generální ředitel 
KUPEG úvěrová 
pojišťovna, a. s.

Foto: KUPEG
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Ekonomické hodnocení
Hlavními exportními partnery jsou Srbsko (23 %), 
Chorvatsko (23 %) a Slovinsko (8 %). Hlavními im-
portními partnery jsou Srbsko (29 %), Řecko (9 %) 
a Čína (7 %). Úroveň fi nančního sektoru zaostává 
oproti podmínkám v členských zemích Evropské unie, 
menší tuzemské společnosti mají problémy s úvěrovou 
dostupností. 

 ■ Podmínky k podnikání jsou v Černé Hoře 44. nej-
lepší ze 189 hodnocených zemí světa, jak vyplývá ze 
studie Světové banky „Doing Business 2014“, napří-
klad Chorvatsku patří 89. místo, Albánii 90. místo, 
Srbsku 93. místo. 

 ■ Ekonomická svoboda v Černé Hoře je dle poslední 
zprávy společnosti Th e Heritage Foundation „2014 
Index of Economic Freedom“ 68. nejlepší na světě 
(ze 178 zemí), například Slovinsku patří 74. místo, 
Chorvatsku 87. místo a Srbsku 95. místo. 

 ■ Černá Hora má 67. nejkonkurenceschopnější ekono-
miku za rok 2013, jak vyplývá ze studie „Th e World 
Competitiveness Report“, kterou každoročně vydává 
Světové ekonomické fórum, například Makedonii 
patří 73. místo, Chorvatsku 75. místo, Rumunsku 
76. místo, Řecku 91. místo.

Zahraniční investice směřují na pobřeží
Většina zahraničních investic míří na pobřeží, prim 
hraje fi nanční sektor a turistický ruch. Hlavními 
turistickými letovisky jsou: Budva, Kotor a Ulcinj. 
Atraktivní jsou i nemovitosti, zejména v rostoucích 
turistických destinacích. Zahraniční kapitál pochází 
z desítek zemí, mezi hlavní zahraniční investory patří 
například Slovinsko, Srbsko, Německo, Rusko, Velká 
Británie, Rakousko. Zahraniční investoři mohou 
počítat s nižšími mzdovými náklady, současně je však 
v některých regionech nedostatek odborných a kvalifi -
kovaných pracovníků.  ■

PETR GOLA, autor je odborník na daňové systémy

 ■ Kriminalita je na 
srovnatelné úrovni jako 
ve východoevropských 
zemích EU

 ■ Nízké zdanění

 ■ Nedostatečná infrastruktura, 
chybějící dálnice, nerozvinuté 
železniční spojení

 ■ Vyšší nezaměstnanost, 
korupce a neefektivní justice

Podnikání a daně v Černé Hoře
Černá Hora má výborné klimatické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, 

ekologii a ochraně přírody se věnuje veliká pozornost, což je pro turisty příznivé. 
Služby spojené s cestovním ruchem jsou perspektivním oborem národního 

hospodářství.

Černá Hora vznikla jako samostatný stát 5. června 
2006, kdy se rozpadlo Srbsko a Černá Hora. 
Důvodem bylo referendum v Černé Hoře 

(21. května 2006), kde se Černohorci těsnou většinou 
rozhodli vystoupit ze společného státu. Černá Hora je 
kandidátskou zemí EU. Krásná příroda a čisté moře 
jsou velkými lákadly pro turisty, ekologická politika je 
důležitá, bylo zřízeno pět národních parků (Lovčen, 
Biogradska Gora, Skadarské jezero, Durmitor a Pre-
kletije). Kovoprůmysl hraje v národním hospodářství 
významnou roli. Hlavními vývozními komoditami 
jsou: hliník (nejvýznamnějším podnikem je KAP), 
zinek, olovo, železo a ocel. Nejvíce se do země dováží 
dopravní prostředky, ropa a stroje a zařízení. 

Výhodná geografi cká poloha
Černá Hora má nižší státní dluh než Srbsko i nižší daně, 
veřejný dluh Černé Hory dosahuje 52 % k DPH, Srbska 
62 % k HDP. Příznivé hospodářské výsledky Černé Hory 
v posledních letech jsou dobrým signálem pro zahra-
niční investory a dá se očekávat, že díky svému poten-
ciálu a výhodné geografi cké poloze bude v budoucnu 
ještě zajímavější. V zemi je významný dřevozpracující 
průmysl, který má výborné podmínky díky rozsáhlým 
lesům ve vnitrozemí. Černá Hora patří mezi bezpečné 
státy, kriminalita je na srovnatelné úrovni jako ve výcho-
doevropských zemích Evropské unie. 

Nedostatečná infrastruktura
Téměř veškerý průmysl je soustředěn kolem hlavního 
města Podgorici. Černá Hora je velmi hornatým stá-
tem s vrcholky přes 2 500 metrů a neteče zde žádná 
velká řeka. Problémem pro rychlejší ekonomický růst 
je nedostatečná infrastruktura, chybějící dálnice, ne-
rozvinuté železniční spojení. To vše jsou důvody, proč 
národní vláda věnuje rozvoji infrastruktury značnou 
pozornost. Letecká doprava je zajištěna na letištích 
v Podgorici a Tivatu. Dlouhodobým problémem nadále 
zůstává vyšší nezaměstnanost (v posledních pěti letech 
se pohybuje nad 13% hranicí), korupce a neefektivní 
justice. Příjmové nůžky se v Černé Hoře v posledních 
letech neustále rozevírají, rozdíl v životní úrovni ob-
čanů žijících v turistických letoviskách a na vesnici se 
neustále zvyšuje.
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DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 9 % 
a patří k nejnižším na světě. 

DPH A OSTATNÍ DANĚ

Základní sazba DPH je 19 %. Snížená sazba DPH 
činí 7 %, snížené sazbě DPH podléhá např. mléko, 
chléb, cukr, léky, učebnice, služby v hotelích, 
dopravní služby, sportovní služby. Některé položky 
jsou od DPH osvobozeny. Plátcem DPH se stává 
poplatník s ročním obratem nad 18 tisíc eur. 

 

Prameny: The Worldwide Tax, Global Property Guide 
„Taxation in Montegro“, The Heritage Foundation „2014 
Index of Economic Freedom“, Weforum „The World 
Competitiveness Report 2013“, The Worldbank – Doing 
Business 2014

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
A POJISTNÉ

Rovná sazba daně z příjmu fyzických osob 
dosahuje pouze 9 %, obce mají právo uvalit 
přirážky k dani, daňová přirážka v hlavním 
městě dosahuje 15 %. Zaměstnavatel odvádí 
na povinném pojistném v souhrnu 9,8 % 
(důchodové pojištění 5,5 %, zdravotní pojištění 
3,8 % a pojištění nezaměstnanosti 0,5 %). 
Zaměstnanec odvádí na povinném pojistném 
v souhrnu 24 % z hrubé mzdy zaměstnance 
(důchodové pojištění 15 %, zdravotní pojištění 
8,5 % a pojištění nezaměstnanosti 0,5 %). 

DAŇOVÁ SOUSTAVA

V posledních letech došlo ke snížení celkové daňové zátěže, cílem snižování daňového břemena bylo vytvoření příznivého 
podnikatelského prostředí. Celkové zdanění je v Černé Hoře nízké (dosahuje cca 25 % k HDP). Z nižších povinných daní profi tují 
občané i společnosti. Daň z převodu nemovitostí činí 3 % z tržní ceny převáděné nemovitosti. Měnou je euro (od roku 2002), 
přestože není Černá Hora členem eurozóny. Minimální měsíční mzda činí 193 euro. 
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Máte hodně zkušeností ze zahraničí. Čím se 
Češi ve vztahu k estetické chirurgii odlišují 
od jiných národů?
Řekla bych, že požadavky Čechů i ostatních náro-
dů jsou velmi podobné, ale existují určitá specifi ka. 
U nás v Čechách chtějí ženy zmenšovat zadeček 
a zevní plochy stehen, jelikož to považují za mód-
ní. Na druhou stranu obyvatelky Jižní Ameriky, 
Afriky a arabských zemí považují za krásné a svůd-
né mít naopak pěkné kulaté zadečky a velká prsa – 
považují to za symbol štěstí, ženskosti a rodiny. 

Vaše klinika je jedním z nejstarších takovýchto 
zařízení v Česku. Jakým způsobem se vaše 
služby v průběhu let proměnily, čím se snažíte 
zaujmout nové zákazníky?
Kliniku jsem založila v roce 1993 a od té doby se 
pochopitelně mnohé změnilo. Každým rokem 
přicházejí na trh nové přístroje, nové metody, 
modernější a kvalitnější prsní implantáty, nové 
nealergizující výplňové materiály pod vrásky, nové 
rejuvenační prostředky na pleť atd. Pokud chceme 
jít s dobou, je nutno tyto trendy sledovat, a proto 
se každoročně účastním několika celosvětových 
nejprestižnějších světových kongresů, kde mě 
baví tyto novinky a pokroky sledovat a přivážet je 
k nám do ČR a na naši kliniku. 

Chystáte nějaké novinky?
Samozřejmě každý měsíc přicházíme na naší klinice 
s nějakou novinkou a nabídkou pro klienty, kterou 
jsem přivezla ze světa a připadá mi zajímavá a hlavně 
účinná. Než novinky spustíme na trh, vždy a vše 
ozkouším na sobě, na svém personálu a na svých 
nejbližších přítelkyních, abych opravdu zhodnotila, 
jak co působí. Pokud jsem s výrobky a přístroji spo-
kojená, teprve poté je zahrneme do nabídky kliniky.

Je něco, co byste chtěla ještě letos slyšet 
od zákonodárců nebo od vlády?
Vůbec nejraději bych byla, kdyby byl klid na poli-
tické scéně a nemusela jsem poslouchat neustálé 
handrkování politiků. Byla bych ráda, kdyby zde 
byl konečně právní stát, společnost se posunula 
dopředu a aby zde za normální hodnoty byly brány 
slušnost, pracovitost a absence závisti u Čechů.  ■

KAREL HOSTKA

Jaká je obecně úroveň české plastické 
chirurgie?
Řekla bych, že velmi dobrá. Dokonce v ně-

kterých případech mám pocit, že i lepší než v bý-
valých západních státech. My jsme ještě generace, 
která neměla moderní přístroje, šicí materiály 
a nejmodernější vybavení a musela improvizovat 
a svoji šikovnost nahrazovat manuální zručností 
a nápaditostí. V dnešní době, kdy už máme nej-
modernější přístroje, lasery, šicí materiály a další 
nejmodernější výdobytky k dispozici, nám přede-
šlá zkušenost velmi pomáhá v naší kreativitě. 

Jaké estetické vady vnímáte jako největší 
hendikep lidí, kteří se ucházejí o práci? Třeba 
i na manažerské pozici?
Jednoznačná odpověď na tuto otázku není. Pěkný, 
milý a upravený člověk má samozřejmě větší šanci 
k úspěchu při získávání práce. Velkou roli hraje také 
genetika a příroda, která každého z nás obdarovala 
něčím jiným a každého z nás udělala jinak. Toto 
je velmi individuální. Záleží také na člověku, který 
práci nabízí – jak on uchazeče vnímá. Každého přece 
jen zaujme něco jiného.

Poradíte jednoduchou nápravu?
Pokud má člověk pocit, že by mu něco pomoh-
lo nebo prospělo zlepšit na svém zevnějšku či 
na svém těle, určitě je nejlepší vyhledat zkušeného 
plastického chirurga a zkonzultovat s ním svůj 
problém či požadavek. Poté už je pouze na něm, 
zda se rozhodne pro další řešení.

A co složitější zákroky – znáte případy, kdy 
se díky nim vašemu klientovi zlepšily vyhlídky 
na dobře placenou práci?
Na naší klinice jsme odoperovali velké množství 
modelek, profesionálních tanečnic, ale i politiků a lidí 
veřejně známých. Obvykle tato klientela vyžaduje naše 
diskrétní služby a diskrétní zákroky, o kterých si ne-
přejí, aby někdo věděl. Upravovali jsme nejen obličeje, 
víčka, podbradky, různé „špíčky“ na těle, ale i ňadra, 
díky kterým děvčata dostala lepší nabídku k práci. 

Jezdí k vám také cizinci a jaké zákroky nejčas-
těji požadují?
Jezdí k nám velké množství klientů ze zahraničí, 
například z Kuvajtu, Saudské Arábie. Před lety 

jsem v arabských zemích pracovala, znám jejich 
mentalitu a zvyklosti a v neposlední řadě jsem 
žena a ženy ke svým úpravám preferují spíše chi-
rurga ženu než muže. Další klientelu máme z Itálie, 
Anglie, Německa, Ruska, ale také z USA a Austrá-
lie. Každý klient má jiné požadavky – mezi nejčas-
tější zákroky patří operace nosu, operace horních 
a dolních víček, různé výplně na bázi kyseliny 
hyaluronové, díky kterým vyhlazujeme vrásky 
nebo zvětšujeme rty, operace obličeje a krku (face-
lift ing), zvětšování nebo zmenšování prsů, mužská 
klientela nejčastěji podstupuje vlasové transplanta-
ce, zvětšování penisu a liposukce.

Pěkný, milý a upravený člověk má větší šanci k úspěchu při získávání práce. Velkou roli hraje také genetika 
a příroda, která každého z nás obdarovala něčím jiným a každého z nás udělala jinak, říká primářka Kliniky 
plastické chirurgie Esteticusti, s. r. o. Blanka Vraspírová.

Vzhled je vaší vizitkou

MUDr. BLANKA VRASPÍROVÁ

Primářka Kliniky plastické chirurgie 
Esteticusti, s. r. o.

NA TRH PŘICHÁZEJÍ 
NEUSTÁLE NOVÉ PŘÍSTROJE 

A NOVÉ METODY. 
KAŽDOROČNĚ SE PROTO 
ÚČASTNÍM NĚKOLIKA 

PRESTIŽNÍCH MEZINÁRODNÍCH 
KONGRESŮ, KDE MOHU TYTO 

NOVINKY SLEDOVAT A PŘINÁŠET 
JE DO ČESKÉ REPUBLIKY.
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styl zdraví

Odborníci radí: Jakmile na dolních končetinách 
objevíte první zvětšené žíly (varixy) nebo vás 
začnou trápit bolesti, tlaky či křeče, neodkládejte 

návštěvu lékaře. S největší pravděpodobností se i vy 
zařazujete do už tak dost početné skupiny pacientů 
postižených civilizační chorobou zvanou křečové žíly. 
Nemoc se projevuje vakovitým rozšířením žil. Ty se 
nejčastěji objevují na vnitřních stranách bérců a stehen 
a postiženým nevzniká pouze kosmetický problém – 
nemoc je spojena s dalšími zdravotními riziky, jako 
jsou například zánět žil, trombóza nebo embolie.

Zákrok, který může mít více podob
Ke konzultaci na specializované klinice se můžete 
vydat rovnou, bez doporučení svého praktického 
lékaře. Během první návštěvy lékař zjistí váš celkový 
zdravotní stav, následně se zaměří na cévní systém 
vašich dolních končetin. Na základě těchto vyšetření 
vás seznámí s léčebným postupem, který je většinou 
kombinací konzervativní léčby a radikálních zákroků, 
jež vedou k odstranění postižené žíly. „V současné době, 
tak jako po celou dobu dvaceti let existence Žilní kliniky, 
nabízíme našim pacientům všechny dostupné metody 
léčby křečových žil, které existují. Podstatné a nejdů-
ležitější ovšem je rozhodnout, kterou metodu nebo 
kombinaci kterých metod použít v konkrétním případě 
daného pacienta. Křečové žíly nejsou stejné na obou 
nohou ani u jednoho pacienta,“ vysvětluje primář Kli-
niky jednodenní chirurgie – Žilní kliniky MUDr. Ota 
Schütz a dodává, že se rozhoduje na základě klinic-
kého a speciálního ultrazvukového vyšetření a vybírá 
operační postup přímo na míru. „Konkrétně využíváme 
metody založené na cévně chirurgických pravidlech. 
Miniinvazivní způsoby vycházející z CHIVA metody. 
Dále katetrizační radiofrekvenční a laserové způsoby 
léčby na rozsáhlé postižení hlavních povrchních žilních 
kmenů a dále barvivové lasery na ty nejmenší mikrova-
rixy. Sklerotizace se využívá na žíly zbylé po odstranění 
větších křečových žil operačně. Podle rozsahu a velikosti 
mikrovarixů může být sklerotizace i pěnová,“ vyjmeno-
vává způsoby léčby MUDr. Schütz.

Chodit budete muset už v den operace
Šéf Žilní kliniky vysvětluje, že výhodou těchto po-
stupů je kompletní odstranění křečových žil v celém 

rozsahu od největších po ty nejmenší, bezbolestně, 
bez pracovní neschopnosti, s výsledným uspokoji-
vým estetickým efektem. „Zdůraznit je potřeba snahu 
o vyřešení křečových žil takovým způsobem, aby se 
již do budoucna ze stejného místa nevytvářely opako-
vaně,“ říká MUDr. Schütz a vysvětluje, že je nutno 
vyhnout se všem rizikům, které provází křečové 
žíly – důkladným interním předoperačním vyšetře-
ním, výběrem nejvhodnější formy anestezie i ope-
rační metody, díky které není ani samotná operace, 
ani pooperační období provázeno žádnými bolestmi. 
„Pacienty informujeme o všech rizicích a komplika-
cích, které se pravidelně vyskytují v případě, že se 
křečové žíly neřeší včas. Proto se snažíme všem pacien-
tům s křečovými žilami vysvětlit, že nejlepším řešením 
je odstranění křečových žil, pokud možno co nejdříve.“ 
Jak už název kliniky doktora Schütze napovídá, řeše-
ní problému s křečovými žilami není v tomto zaříze-
ní spojeno ani s pobytem v nemocnici, ani s pracovní 
neschopností. Lékaři naopak doporučují pohyb 
a chůzi už v den operace.

Nejlepší prevencí je rychlá akce
S onemocněním křečovými žilami je spojena řada 
pověr a mýtů. Podle nich by například ženy s tímto 
onemocněním neměly používat depilační strojky, 
řada lidí je přesvědčena, že se toto onemocnění 
dá uhnat na kole nebo při fotbale. Faktem ale je, 
že křečové žíly jsou z osmdesáti procent dědičnou 
záležitostí. Patříte-li kvůli dědičným dispozicím 
k potenciálním pacientům, zkuste alespoň elimi-
novat rizikové faktory, které rozvoji křečových žil 
napomáhají. Jsou to především dlouhé stání nebo 
sezení, tělesná nadváha, nedostatek pohybu nebo 
užívání hormonální antikoncepce s estrogeny. Lé-
kaři doporučují zdravý životní styl, správnou živo-
tosprávu, dostatek tekutin, pohybu, ale i sexu a od-
počinku. Komplikacím a rozšiřování křečových žil 
můžeme předejít zejména nošením kompresivních 
elastických zdravotních punčoch. Lékaři ale radí, 
že nejlepší prevencí je včasné odstranění problema-
tických žil.  ■

JANA NÁDVORNÍKOVÁ

Nová energie do žil
Pokud vaše zaměstnání předpokládá dlouhé stání nebo naopak sezení, je dost 
dobře možné, že se u vás objeví křečové žíly. Ty v současné době trápí každou 
třetí ženu a každého čtvrtého muže. Hlavní příčinou vzniku nemoci je dědičnost, 
ale rizikovými faktory jsou kromě zmíněného stání nebo sezení i nedostatek 
pohybu a obezita.

Prim. MUDr. OTA SCHÜTZ

Vyhledávaný specialista 
v oboru s mnohaletou praxí 
jak v Čechách, tak v zahraničí. 
V roce 1994 založil Kliniku 
jednodenní chirurgie – Žilní 
kliniku, která se postupně stala 
uznávaným lékařským zařízením 
specializujícím se na diagnostiku 
a léčbu křečových žil a celulitidy. 
Šéf kliniky, která letos slaví 
dvacetileté výročí, neustále 
udržuje kontakt s vývojem 
v oboru mimo jiné pravidelnou 
účastí na různých kongresech 
v Česku i v zahraničí. 

Žilní klinika
MUDr. Ota Schütz
Mezibranská 17/1592, Praha 1
Tel.: 222 211 159, 725 550 500
E-mail: zilni.klinika@post.cz

www.zilniklinika.cz
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konce 19. a začátku 20. století. Jeho fi rma postavila 
například vodárnu v Podolí, psychiatrickou léčebnu 
v Bohnicích nebo palác Koruna. Nic na Nekvasilově 
výjimečnosti neubírá ani fakt, že řadu veřejných 
staveb realizoval až jeho syn Otakar. 

Věno investoval do nákupu pozemků
Václav Nekvasil se narodil 15. února 1840 ve Kbe-
lích u Prahy do rodiny poddaných hraběte Čer-

Václav Nekvasil
Přestože Václav Nekvasil patřil mezi nevýznamnější stavitele 19. století, jeho jméno příliš známé není. Řadu let 
přitom spolupracoval s Čeňkem Daňkem a spolu s Františkem Křižíkem stál u zrodu Jubilejní výstavy v Praze 
v roce 1891.

Zatímco jména středověkých stavitelů typu 
Petra Parléře či Matyáše z Arrasu se děti 
dodnes učí v hodinách dějepisu, o pozdějších 

stavitelích se již tolik nemluví. Jejich místa na pie-
destalu slávy zabrali architekti, kteří se v moderních 
dějinám stali symbolem jednotlivých staveb. Většina 
lidí zná jména jako Josef Gočár nebo Josip Plečnik, 
málokdo však ví, kdo byl Václav Nekvasil. Přitom 
právě Nekvasil patří mezi nejvýznamnější stavitele 

Ilustrace: Filip Černý

nína. Po zrušení poddanství v roce 1848 ho otec 
přihlásil na německou reálku v Praze, kterou také 
Nekvasil bez větších problémů absolvoval. Není 
bez zajímavosti, že jedním z učitelů, které Nekvasil 
ve škole potkal, byl spisovatel Jan Neruda. A byl to 
právě Neruda, který prý u Nekvasila zažehl jiskru 
národního uvědomění, která se v pozdějších letech 
rozhořela ve velký vlastenecký plamen. Než k tomu 
ale došlo, vystudoval Nekvasil s vyznamenáním 
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pražskou techniku. Od rodičů následně dostal malou 
továrnu na výrobu asfaltové lepenky. Vedení továrny 
ho však nenaplňovalo a dlouho u něj nevydržel. Místo 
toho získal povolení provozovat samostatnou zed-
nickou živnost, začal podnikat v oblasti nemovitostí 
a rozhodně si nevedl zle. Na počátku mu vypomohl 
sňatek s dcerou bohatých rodičů, respektive věno, které 
jeho manželka dostala. Za peníze totiž Nekvasil pořídil 
pozemky v Karlíně, které brzy získaly na ceně, jelikož 
se staly stavebními parcelami. V jedné z nově postave-
ných budov našel svůj nový domov a umístil do ní také 
sídlo své fi rmy. 

S Daňkem procestoval venkov 
a propagoval cukrovarnictví
Nekvasil ale nezůstal ani u obchodování s nemo-
vitostmi. Na konci šedesátých let se totiž seznámil 
s podnikatelem a technologem výroby cukrovar-
nických strojů Čeňkem Daňkem. Pro oba se jejich 
následná spolupráce ukázala jako zlomová. Společně 
totiž cestovali po českém a moravském venkově, kde 
pomáhali zakládat rolnické cukrovary. Obor cukro-
varnictví totiž tehdy zažíval velký rozmach a nejen 
v Čechách rostl jeden cukrovar za druhým. Na tomto 
boomu se svezli i Nekvasil s Daňkem a oba si v obo-
ru cukrovarnictví vybudovali jména. Výborně se 
též doplňovali. Zatímco Nekvasil se staral o stavbu 
budov, Daněk měl na starosti zařízení a strojní vyba-
vení cukrovarů. Společně měli „na svědomí“ stavbu 
řady cukrovarů, například v Opatovicích, Vinoři 

nebo Kostelci nad Orlicí. V roce 1870 po vzájem-
ných obchodních neshodách však Nekvasil a Daněk 
spolupráci ukončili a oba se zaměřili na své vlastní 
podnikání.

O rok později stál Václav Nekvasil spolu s dalšími kar-
línskými podnikateli u zrodu Českomoravské továrny 
na stroje a zasedl v její správní radě. Právě Českomo-
ravská továrna na stroje se později stala jedním ze tří 
klíčových článků společnosti ČKD, tedy Českomorav-
ská-Kolben-Daněk. Ke spojení Českomoravské továrny 
a bývalé Daňkovy fi rmy došlo v roce 1927. V té době 
již Nekvasil ani Daněk sice nežili, aspoň symbolicky se 
však jejich cesty opět protnuly.

Nekvasil stál u zrodu 
Jubilejní výstavy v Praze
Po rozchodu s Daňkem se Nekvasil rozhodl naplno 
věnovat stavitelství a především pak stavbě cuk-
rovarů. V roce 1873 si rozšířil zednickou živnost 

STOPA VEDE 
DO ČESKÉHO TĚŠÍNA

Přestože měla fi rma Václav 
Nekvasil prakticky od počátku 
do konce sídlo v pražském 
Karlíně, po republice měla 
rovněž řadu poboček. Jednu 
z nich i v Českém Těšíně, kde se 
společnost stejně jako v Praze 
podílela na stavbě několika 
významných budov. Jednalo se 
například o budovu okresního 
úřadu, Dívčí zemské školy pro 
ženská povolání nebo o české 
gymnázium. Podle plánu fi rmy 
Václav Nekvasil vznikla v Těšíně 
také legendární kavárna Avion, 
o které například zpívá ve svých 
písních Jaromír Nohavica.

na stavitelskou a z prvních 12 uskutečněných staveb 
bylo 10 cukrovarů. Ještě v témže roce však dostalo 
Nekvasilovo podnikání nemalou ránu. V květnu 
totiž zkrachovala vídeňská burza a Nekvasil přišel 
o 250 tisíc zlatých. Tři cukrovary navíc zůstaly nedo-
stavěny. Navzdory nepříjemným dopadům se však 
Nekvasil dokázal udržet. Pomohly mu i zakázky, které 
získal v cizině. Na konci 70. let předminulého století 
vstoupil Nekvasil do veřejného života. V roce 1880 
se stal členem pražské obchodní komory a o několik 
let později byl zvolen do zemského sněmu. Z té doby 
rovněž pochází několik významných veřejných staveb, 
které Nekvasilova fi rma postavila. 

Mezi nejvýznamnější Nekvasilův veřejný počin se 
zařadila jeho účast na přípravě a realizaci Jubilejní 
výstavě v Praze v roce 1891, která měla posloužit jako 
vlastenecké představení slovanských národů, jejich 
samostatnosti, šikovnosti a inteligence. Plánovaný účel 
výstava opravdu splnila a zapsala se zlatým písmem 
do českých dějin. Na výstavu vozila návštěvníky elek-
trická dráha a silný zážitek též návštěvníkům přinesla 
Křižíkova fontána. 

Syn Otakar šel ve šlépějích svého otce
Nejen za zorganizování výstavy obdržel Václav Nekvasil 
Řád Františka Josefa a titul císařského rady. Zemřel 
náhle 9. března 1906 v Karlíně ve věku 66 let. Po jeho 
smrti převzal fi rmu nejstarší syn Otakar, který ukázal, 
že po otci nezdědil jen zájem o techniku, ale i obchodní 

talent. Sídlo sice ponechal v Karlíně, postavil ale mnoho 
dalších poboček po Čechách a Moravě a fi rma Nekvasil 
se brzy stala jednou z největších tuzemských stavebních 
společností. Jejímu rozvoji napomohlo i mnoho velkých 
zakázek na výstavbu významných objektů. Společnost 
postavila třeba ledárny v Braníku, paláce Koruna, Adria 
nebo YMCA v Praze. Firma se dále podílela na výstavbě 
několika pavilonů bohnické psychiatrické léčebny včet-
ně kostela sv. Václava v areálu. 

Poslední velkou zakázku dostala Nekvasilova fi rma 
v roce 1938, kdy měla postavit železobetonové sruby 
pro pěchotu v severních Čechách. Stavbu již ale kvůli 
mnichovské dohodě a následnému počátku druhé 
světové války nedokončila. Otakar Nekvasil se nicméně 
války nedožil, zemřel totiž už v roce 1933. Po ukončení 
války byla fi rma v roce 1948 znárodněna, čímž defi ni-
tivně zanikla.  ■

DANIEL MORÁVEK

NIC NA NEKVASILOVĚ VÝJIMEČNOSTI NEUBÍRÁ ANI FAKT, 
ŽE ŘADU VEŘEJNÝCH STAVEB REALIZOVAL AŽ JEHO SYN OTAKAR. 
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Pohled do regálu jakéhokoliv supermarketu 
je určitě z hlediska šíře sortimentu poměrně 
optimistický, ale co z toho každý z nás skutečně 

potřebuje?

Nákupy pod vlivem
Asi nejefektivnější je, když prostě víme, co potřebujeme, 
a kupujeme jen to, co známe. Ale tak to pro velkou vět-
šinu z nás, i když se často bráníme vlastním rozumem, 
nefunguje. Rádi se necháváme ovlivňovat, rádi občas 
vyzkoušíme něco nového, a tak nakupujeme pod vlivem. 
Pod vlivem spěchu, stresu, překomunikované doby.
Informace se na nás hrnou ze všech stran. Málokdy 
se ale spoléháme na své vlastní smysly a skutečně si 
sáhneme, přivoníme, ochutnáme a zvážíme to, co 
skutečně chceme a potřebujeme. Na nic není čas, roz-
hodnout se je třeba hned. Vždyť průměrný spotřebitel 
skenuje výrobek v regálu pouhých 5 sekund. Důvod je 
jednoduchý. Nechce běžným nákupem trávit déle jak 
30 minut a to, co reálně vidí, jsou často i tisíce výrobků 
na pár metrech prodejní plochy obchodu. 

Důležitá témata
Dnešní doba, byť překomunikovaná, si stále častěji žádá 
úplně jiné, naprosto zásadní podněty potřebné pro 
rozhodování o tom, co si koupíme a čemu důvěřujeme. 
Například srozumitelné složení (tedy jinými slovy bez-
pečná kvalita) nebo podmínky, za jakých se daný výro-
bek vyrábí (jestli je vůbec zodpovědné takový výrobek 
kupovat) a další argumenty z oblasti širší zodpovědnosti 
a důvěry jako takové. To sice nejsou úplně nová témata, 
ale ve srovnání se vším nepodstatným, co nám mar-
keting sděluje, to jsou pro mnohé spotřebitele témata 
smysluplná a potřebná. Vybrat si z několika desítek 
jogurtů „ten s jahodami“ složité není, ale dozvědět se, 
jestli je vyrobený z „čerstvého mléka“ a jestli jsou v něm 
„skutečné jahody“, může být někdy docela oříšek. A je 
to složité jen proto, že pro mnohé značky jsou podobná 
témata nad rámec potřebné marketingové komunikace, 
vlastní fi remní kultury a strategie.

Marketingová komunikace
I dnes je pro marketing poměrně známou věcí, že spo-
třebitel stále častěji vyhledává informace o konkrétním 
výrobku, o značce a výrobci ve svobodném prostoru 
internetu a že stále častěji zjišťuje konkrétní zkušenosti 
jiných zákazníků. Často na webu hledá jen proto, že 
se z výrobku nedozví to, co jej opravdu zajímá. Přitom 

je poměrně jasné, že to, co má spotřebitel skutečně 
po ruce, je obal výrobku, kde může být vše napsané, 
případně s konkrétními odkazy na další informace, 
které se na obal již nevejdou. 

Obal jako plakát – co, kdy a kde
Obal výrobku je komunikační plochou sdělující potřeb-
né a důvěryhodné informace o výrobku, nikoliv však 
manuálem na konkrétní použití. Mnoho obalů se snaží 
spotřebitele přesvědčit například o tom, že jahodový 
džem je vlastně plný „včera“ natrhaných jahod a podob-
ně, což z hlediska plakátové grafi ky není špatně, ale dá 
se tomu skutečně věřit? Na všech jahodových džemech 
jsou vidět krásné voňavé jahůdky, tak čím se vlastně 
jeden od druhého liší? Určitě není potřeba pochybo-
vat o tom, že se na obalech vyskytují pouze relevantní 
a pravdivé údaje, ale je to opravdu to, co spotřebitel 
skutečně hledá? Realita je taková, že pokud spotřebitel 
do tří sekund nedostane pádný důvod, proč by měl 
koupit konkrétní výrobek, tak kromě „jahod“ naskenuje 
jen jedno jediné a tím je cena. A je rozhodnuto. Anebo 
znalost značky či jasná komunikace a důvěryhodný vi-
zuál obalu vytvoří dostatečnou rozhodovací váhu a cena 
přestane být jediným kritériem pro nákup?

Zodpovědnost a důvěra jako strategie
Cena jako rozhodovací kritérium je naprosto univerzál-
ní mechanismus, který funguje pouze tehdy, jestliže není 
o čem se rozhodovat. Naproti tomu tvorba komunikační 
strategie značky či výrobku je věcí jasně stanovených 
hodnot a kritérií naplňujících jeho podstatu, které tvoří 
potřebnou identitu a zajišťují výraznou diferenciaci 
od konkurence. Obal jako nosič takto připravené stra-
tegie je efektivním nástrojem komunikace se spotřebi-
telem. Kromě všeho ostatního může mít funkční design 
obalu výrazný podíl na prodejních výsledcích, na budo-
vání silného vztahu spotřebitelů ke značce a k výrobci 
jako takovému. Obalový design bez strategie jsou obráz-
ky, které se mohou líbit, ale nemusí fungovat. 
Funkčnímu designu je třeba věnovat náležitou po-
zornost. Obal není jen bariéra, která fyzicky chrání 
výrobek, ale je to i ta nejefektivnější komunikační 
plocha, se kterou se spotřebitel dnes a denně setkává 
(zdarma). Je zodpovědné ji využívat tak, aby každý, 
komu se do pětivteřinového skenu dostane, naprosto 
přesně věděl, co a proč kupuje. Je to i otázka důvěry 
nejen ke konkrétnímu výrobku, ale i ke značce a výrob-
ci samotnému.  ■
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ALEŠ DUDÁK

Je majitelem pražského 
kreativního studia Frame Brand 
& Design Development, které 
již více než 20 let poskytuje 
služby v oblasti funkčního 
designu. Je jen málo českých 
potravinářských společností 
a řetězců, pro které by fi rma 
Frame B.D.D. nepracovala, a to 
v oblasti obalového designu 
a tvorby marketingových auditů 
značek a produktů. Mezi 
Alešovy záliby patří cyklistika, 
hra na kytaru a nově se věnuje 
technologiím na bázi Internet of 
Things.

Foto: archiv

Utrácíme peníze za něco, co nepotřebujeme
Mnohé studie spotřebitelského chování analyzují různé parametry hlavního moto-
ru našeho hospodářství – spotřeby domácností. A zjišťují, jak důležité je to nejjed-
nodušší, tedy sdělit zákazníkovi, co vlastně kupuje.
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