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TITULNÍ STRANA
Česká mincovna

ČÍSLO 5 / 9. 5. 2016
Profit vychází od roku 1990

Nejen techniků a IT specialistů je nedostatek. Podle statistik, které 
nedávno zveřejnila Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR (AMSP) ubývají i řemeslníci. Skoro by se to dalo popsat 
tak, že chybějí všichni ti, kdo skutečně pracují, a máme přebytek 
lidí v administrativě. Například kameníků v roce 2005 vyšlo ze škol 
pouhých jedenáct, loni pak už jen dva. Čalouníků před dekádou 
absolvovalo 163, loni jen 32. Počty jsou nanejvýš alarmující. Jak by 
řekli pamětníci, řemeslo má zlaté dno. Navíc se zdá, že začne být 
i zlatem vyvažované. 

Asociace se proto snaží všelijak řemesla popularizovat, letošní rok 
vyhlásila Rokem řemesel. Tím to ale nekončí. Připravuje se i návrh 
nového živnostenského zákona, který má zohlednit současnou si-
tuaci. A nepříjemně překvapení mají podle dostupných informací být 
novodobí profesionální kutilové, pro které se vžilo označení hodinový 
manžel. Jen na Seznamu jich Firmy.cz registrují přes 700. Podle 
AMSP se přemnožili. Asociaci vadí především to, že bez potřebné 
kvalifikace a škol berou práci vyučeným řemeslníkům. Do konce roku 
by měla být známá konkrétní opatření, a pokud všechno půjde podle 
plánu, hodinovým manželům začnou od roku 2019 zlé časy.

Oběťmi vzniklé situace jsou stále více koncoví zákazníci. Najít 
schopného člověka, který pomůže s opravami, je problém. Kolik si 
řekne za práci? Jakou má zákazník záruku, že vše poctivě opraví? Dá 
se mu věřit? Tak vypadají otázky, které se mihnou hlavou každému, 
kdo si hledá číslo na instalatéra nebo jakéhokoli opraváře. Navíc se 
v takovém případě člověk cítí trochu bezmocný. Na rozdíl od nákupu 
v obchodě nezná ani cenu, ani pořádně svá práva, a ke všemu řeme-
slníka skutečně nutně potřebuje.

Tento stav přináší samozřejmě i příležitosti k podnikání. V roce 
2009 to například napadlo Miloše Lenocha, který s kolegou založil 
portál Nejřemeslníci.cz, kde si lidé mohou najít pracanta z okolí 
a přečíst si na něj recenze. Více se dozvíte v hlavním tématu na 
straně 10.

Příjemné čtení přeje 

Ohrožený druh

Příjemné čtení přeje 

PETR ŠVIHEL,

šéfredaktor
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PROFIT UDÁLOSTI

Dříve vyšlo 700 zedníků ze školy, dnes 30

BILANCE ABSOLVENTŮ STAVEBNÍCH 
PROFESÍ posledních deseti let je tristní, 
bije na poplach Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR (AMSP). Počet 
vyučených zedníků a podlahářů klesl podle 
propočtů asociace o 40 procent, instalatérů 
a topenářů o 30 procent, a pokrývačů do-
konce o 70 procent. Stejný trend je i v pro-
fesích nábytkářských. Zatímco truhlářů je 
polovina, situace u čalouníků už je kritická, 
pokles je téměř o řád. 

Podle analýzy, kterou si asociace vypraco-
vala, dopadl rok 2015 ve stavebnictví poměrně 
dobře, kdy index stavební produkce běžných 
cen rostl o 8,3 procenta (pozemní stavby o  
3,7 procenta, a inženýrské stavby dokonce 
o 18,7 procenta), první měsíce roku 2016 však 
už tak optimistické nejsou. Leden skončil 

meziročně o deset procent hůře a únor byl 
meziročně horší o jedno procento. Stabilní je 
situace s ohledem na množství aktivních pod-
niků ve stavebnictví, kterých bylo v roce 2015 
celkem 170 036, tedy stejně jako v předcháze-
jícím roce. O dvě procenta poklesl ve staveb-
nictví počet pracovníků na 357 634, ovšem 
jejich průměrná mzda naopak rostla, a to 
o solidních 4,6 procenta na 23 490 korun.

Kritický ovšem zůstává nedostatek kva-
lifikovaných pracovníků. Chybějí absolventi 
prakticky ve všech stavebních oborech ře-
meslného zaměření. V porovnání posledních 
deseti let je situace podle analýzy AMSP 
v mnoha oborech již neudržitelná.

„Začíná se projevovat, že růst stavebnic-
tví, který je strategicky svázán s tolik po-
třebným růstem celkových investic a tvorbou 

pracovních míst, brzdí nedostatek kvalifi-
kovaných pracovníků. Firmy si vypomáhají 
cizinci s problematickými dovednostmi, 
v některých případech sahají zoufale i po 
vysokoškolácích, kteří se neuplatní na vyš-
ších postech v jiných oborech,“ říká Karel 
Havlíček, předseda AMSP.

Jeho slova potvrzuje Josef Hypr, ředitel 
Střední školy stavebních řemesel v brněn-
ských Bosonohách: „Situace na trhu absol-
ventů ve stavebnictví je vážná, zatímco v roce 
1995 bylo v Brně každý rok 700 nových ab-
solventů oboru zedník, nyní jich je kolem 
třiceti.“

Problému nedostatku řemeslníků  
a jak najít kvalitního se věnujeme v tématu na 

straně 10.

06_09_PT_05_kor.indd   6 3.5.2016   12:39:50



7

UDÁLOSTI PROFIT 

Chceme kompenzace za kontrolní hlášení, 
říká Hospodářská komora

O podnikání příliš 
neuvažují, odhalil 
průzkum mezi 
studenty
JEN PĚT PROCENT BUDOUCÍCH 
ABSOLVENTŮ plánuje založit po dokončení 
studia vlastní byznys. Naopak naprostá vět-
šina míří na trh práce, vychází z průzkumu, 
který už potřetí provedla společnost KPMG 
International mezi studenty univerzit celkem 
z 23 zemí světa. Studenti mají v odvětví svého 
budoucího působiště většinou jasno. Vedou 
finanční a poradenská odvětví (37 procent, 
respektive 27 procent). Oproti předchozím 
ročníkům výzkumu poklesl zájem o práci 
v oblasti technologií, ačkoli je 66 procent stu-
dentů považuje v následujících dvaceti letech 
výhledově za nejúspěšnější sektor. 

Daleko více překvapující bylo, že studenti 
se nebrání prožít celou svoji profesní kariéru 
v jedné firmě v případě dobrých podmínek. 
„To, že většina studentů považuje za lukra-
tivní svázat celý svůj profesní život s jednou 
společností, nás překvapilo. Dosavadní trend 
byl spíše o získávání zkušeností v různých 
firmách a společnostech, což se projevilo 
i v předchozím ročníku průzkumu,“ komen-
tuje výsledky Hana Velíšková, ředitelka HR 
oddělení KPMG Česká republika. 

Příležitosti, profesní výzvy a příjemné 
pracovní prostředí hrají v rozhodování bu-
doucích absolventů prim. 80 procent oslove-
ných studentů odhaduje, že svou kariéru bu-
dou realizovat ve třech a více zemích světa. 
„Ochotu studentů vystěhovat se za zajíma-
vou pracovní příležitostí neovlivnila ani slo-
žitá geopolitická situace, ač u nich vzbudila 
obavy. Také je pro ně důležité pracovat pro 
společnost, která pozitivně přispívá světu. 
Je tedy znát, že studenti si navzdory dění 
ve světě udrželi jisté globální myšlení, což 
je veskrze dobrá zpráva,“ popisuje situaci 
Hana Velíšková. 

Poznámka Profitu: V Číně studenti touží 
stát se státním úředníkem. Země proto zkouší 
program, kdy mladí lidé mají prakticky nulové 
bariéry v začátcích podnikání. Více se dočtete 
v portrétu na straně 66. Možná by se přece 
jenom mohla česká vláda na Východě v něčem 
inspirovat.

ZAVEDENÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ 
zvýšilo plátcům daně z přidané hodnoty 
administrativní zátěž a vyvolalo nemalé fi-
nanční náklady spojené s implementací do 
jejich stávajících informačních systémů. Tvrdí 
to Hospodářská komora ČR (HK) a chce se 
obrátit na vládu, aby dodatečně zvýšenou ad-
ministrativní zátěž a finanční náklady firmám 
a živnostníkům stát kompenzoval. 

„Podle Finanční správy je cílem hlášení 
eliminovat daňové podvody v rámci tak-
zvaných karuselových podvodů. Na rozdíl 
od velkých firem si však ani dlouhodobě 
fungující malé podniky a živnostníci ne-
můžou dovolit platit účetní nebo daňové 
poradce, kteří by na plnění této povin-
nosti dohlíželi. Právě na tyto plátce daně 
opatření ale nejvíce dopadá, i přestože ne-
bývají účastníky karuselových podvodů, 
tedy daňových úniků objevujících se hlavně 
v obchodu s pohonnými hmotami a dosa-
hujících miliard korun,“ uvedl prezident 
HK Vladimír Dlouhý s tím, že paradoxně 
čtvrtletním plátcem DPH se třeba začínající 
drobný podnikatel mohl stát, pouze pokud 
prokázal svoji spolehlivost, a to až po pár 

letech podnikání, a tudíž novinka zatěžuje 
zbytečně i ty, kteří by jí vůbec nemuseli 
podléhat.

HK bude proto požadovat po vládě, aby 
dodatečnou administrativní zátěž a s tím spo-
jené náklady podnikatelům kompenzovala. 
„Nabízí se nějaká daňová úleva či zlepšení 
v platební či administrativní rovině, napří-
klad v podobě pružnějšího vracení odpočtů 
DPH, parlamentem aktuálně projednávané 
zmírnění sankcí ukládaných ve vazbě na po-
dávání kontrolních hlášení ovšem považuji za 
samozřejmost, nikoli kompenzující úlevu,“ 
nastiňuje Dlouhý. 

V této souvislosti lze uvažovat o urych-
leném zavedení institutu takzvaného samo- 
vyměření, alespoň pro některé kategorie 
plátců i o předvyplňování přiznání k DPH 
ze strany finančních úřadů anebo o zjedno-
dušení daňové administrativy při správě pří-
mých odvodů, jako byla například myšlenka 
jednoho inkasního místa.

Poznámka Profitu: Zatím hodně neurčité 
prohlášení. Budeme sledovat, jestli tato ini-
ciativa Hospodářské komory splaskne jako 
bublina, nebo přinese něco konkrétního.FO
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Ministerstvo financí zvažuje změny v paušálech

Vítězové jsou inovátoři, hlásí Manažer roku 

DVOU KLÍČOVÝCH ZMĚN se možná 
v příštím roce dočkají osoby samostatně vý-
dělečně činné (OSVČ). Ministerstvo financí 
chce podle Andreje Babiše vrátit slevy na 
manželku a děti těm živnostníkům, kteří 
při placení daně z příjmu uplatňují výdajové 
paušály. Zároveň ale hodlá výrazně omezit 
počet podnikatelů, již mohou paušály vy-
užívat. S novinkou z dílny ministra financí 
souhlasí lidovci, kteří vždy požadovali slevy 
na manželku či děti pro všechny OSVČ. Proti 
jsou zatím sociální demokraté. Andrej Babiš 

chce svůj plán ve vládě prosadit – a to přesto, 
že kvůli němu přijde stát o miliardy z daní.

Opětovné zavedení slev pro plátce, kteří 
využívají paušály, by pro státní kasu zna-
menalo ztrátu zhruba dvě a půl miliardy 
ročně. Jak tento deficit vykompenzovat? 
Místopředseda vlády navrhl, aby mohli 
zmíněnou výhodu využívat pouze skutečně 
drobní živnostníci, jejichž roční příjmy ne-
přesáhnou milion korun. Dosud byl strop pro 
paušály na dvou milionech ročních příjmů. 
Kvůli zmíněné novince by OSVČ vydělávající 

jeden až dva miliony korun ročně, zaplatily na 
jaře 2017 výrazně vyšší daně než letos. Tak by 
se Babišovi podařilo díru v rozpočtu alespoň 
částečně zalepit. 

Osmdesátiprocentní paušál ještě v letoš-
ním daňovém přiznání řemeslníci uplatnili 
v případě, že dosáhli na roční příjmy do dvou 
milionů korun. Maximálně si tedy od daňo-
vého základu odečetli 1 600 000 korun. Podle 
návrhu se strop sníží na milion korun a ti, co 
za rok vydělají milion, dosáhnou na nejvyšší 
možný odpočet ve výši 800 tisíc.

ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI TRADIČNÍ 
SOUTĚŽE Manažer roku byli za rok 2015 vy-
hlášeni předseda představenstva společnosti 
Motor Jikov Group Miroslav Dvořák a jed-
natelka a výkonná ředitelka společnosti Alca 
plast Radka Prokopová. Pomyslnou štafetu 
svým nástupcům předali loňští sběratelé vav-
řínů, šéf ČEZ Daniel Beneš a prezidentka spo-
lečnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová.

„Vítězství v soutěži si vážím, protože při-
náší možnost porovnání lidí v branži. Pro ty, 

kteří uspějí, jde o jistou odměnu a potvrzení 
toho, že jejich práce a to, co dokázali, snese 
nejvyšší republikové srovnání,“ prohlásil 
Miroslav Dvořák, jehož firma patří v Česku 
k významným inovátorům.

Nová manažerka roku Radka Prokopová 
chce mimo jiné inspirovat případné následov-
níky. „Ráda bych pomohla při rozhodování 
všem, kteří zvažují možnost založení firmy 
a stojí před zásadním osobním rozhodnutím, 
zda začít podnikat, či nikoli,“ uvedla.

„Manažer roku je podle mého soudu velký 
inovátor a manažerka roku se mi jeví jako 
vynikající vizionářka. Jsou to mladí lidé, 
kteří patří k progresivní manažerské gene-
raci a kteří přitom své firmy vybudovali od 
základů,“ zhodnotila vítěze Zuzana Ceralová 
Petrofová.
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Úplné výsledky soutěže  
se dozvíte na straně 40.
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České ženy jsou málo ambiciózní
DÁMY NEPOTŘEBUJÍ ŘÍDIT FIRMY, 
aby dosáhly svých kariérních cílů, říká studie 
Hays. Evropa obecně v kariérních ambicích 
žen zaostává za zeměmi rozvojovými, zjistil 
průzkum uskutečněný mezi více než 11 500 za- 
městnanci ve 25 zemích světa. 

Ze všech sledovaných zemí jsou právě 
české ženy ty nejméně ambiciózní. Pouze 
tři procenta odpověděla, že k tomu, aby po-
važovaly svou kariéru za úspěšnou, musejí 
dosáhnout top manažerské pozice, jako je 
ředitelka či jednatelka společnosti. Dosažení 
této pozice je také kritériem úspěšnosti 
pro deset procent českých mužů. Podobně 
nízké ambice mají též ženy v Nizozemsku 
(čtyři procenta), Belgii (pět procent) či 
v Německu a USA (shodně sedm procent). 
Naopak nejambicióznější ženy jsou v Malajsii  
(28 procent), Kolumbii (22 procent) 
a Emirátech (18 procent).

„Výsledky průzkumu ukázaly, že rozvinuté 
evropské trhy, stejně jako USA, zůstávají v zá-
věsu za ostatními zeměmi, co se týče ambicí 
žen na pracovním trhu. To, jak je trh vyspělý, 
tedy přímo nesouvisí s kariérními aspiracemi 
žen. Vzhledem k tomu, že diverzita bývá dis-
kutována právě na rozvinutých trzích, je toto 

zjištění překvapující,“ uvádí za autory prů-
zkumu Ladislav Kučera, ředitel personálně-
-poradenské společnosti Hays.

„Podstatně lákavější je pro české zaměst-
nance dosáhnout pozice ve středním ma-
nagementu – v pozici manažera či ředitele 
konkrétního oddělení by se cítilo spokojeno 
49 procent všech respondentů,“ dodává 
Ladislav Kučera. 

79 procent respondentů v globálním prů-
zkumu uvádí, že nejvyšším manažerem v je-
jich organizaci je muž, a 67 procent tvrdí, že 
jejich přímým nadřízeným je muž. Přestože 
po pozici manažera touží více žen než mužů 
(54 procent versus 40 procent), je procento 
mužů, kteří tyto pozice reálně zastávají, pod-
statně vyšší.

ZPRAVODAJSTVÍ A POZNÁMKY ZPRACOVAL:  
PETR ŠVIHEL

INZERCE A161004720
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PROFIT TÉMA

PROBLÉM, KTERÝ BOLÍ.
Miloš Lenoch před 
sedmi lety založil portál 
Nejřemeslnící.cz.
Jeho osobní zkušenost 
s pracovníky při 
rekonstrukci bytu 
byla příšerná.

10

10_15_PT_05_kor.indd   10 3.5.2016   12:40:50



11

TÉMA PROFIT 

ŘEMESLNÍK  
V SÍTI
Najít šikovného řemeslníka nebylo v Česku nikdy 
jednoduché. Ti staří často dožívají se všemi nešvary, 
kterým se naučili během desítek let socialismu, 
těm mladým chybí kvalitní vzdělání a praxe. 

»

KDYŽ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Spring 
Tide Ventures, patřící do skupiny KKCG, 
oznámila, že se chce více zaměřit na star-
tupy z oblasti herního průmyslu a infrastruk-
tury, zmínila i možnost prodeje svého portálu 
Nejřemeslníci.cz. Do nové strategie totiž tyto 
webové stránky příliš nezapadají. 

Trh s vyhledávači řemeslníků by tak díky 
vstupu nového investora mohl dostat další 
důležitý impulz. Server, který vznikl v roce 
2009, v současnosti registruje přes dvacet 
tisíc firem a živnostníků a ročně zprostřed-
kuje na padesát tisíc zakázek. O tom, že jde 
o zajímavý obor, svědčí i to, že server roste 
o desítky procent ročně.  

„Má osobní zkušenost při rekonstrukci 
bytu byla příšerná. Nechápal jsem, jak je 
možné, že nejsem schopen o kvalitě služeb 
v řádu stovek tisíc korun najít žádné nezá-
vislé informace,“ vysvětluje jednatel společ-
nosti Miloš Lenoch, proč před sedmi lety se 
svým kolegou Michalem Dobíškem portál 
založili. 

Při vytváření specializovaného vyhledá-
vače mohl využít svoje zkušenosti ze stu-
dentských let, kdy si přivydělával tvorbou 
softwaru na zakázku. Za svoje první podni-
kání však považuje právě až rozjezd serveru 
Nejřemeslníci.cz. Inspirací mu byly i obdobně 
zaměřené portály v zahraničí. „Říkal jsem 
si, že je to problém, který bolí a má poten-
ciál, v zahraničí se to různé projekty snaží 
řešit, v Čechách nikdo. Tak do toho půjdeme,“ 
vzpomíná Miloš Lenoch. 

V té době byly na českém trhu dostupné 
prakticky jen základní katalogy řemeslníků, 
ve kterých mohli zákazníci najít firmy v blíz-
kosti svého bydliště. To ale nezabránilo tomu, 
aby pak opakovaně udělali špatné zkušenosti 
s firmou, která byla na internetu aktivní a za-
registrovala se do co největšího počtu webo-
vých rejstříků firem a podnikatelů. 

Portál Nejřemeslníci.cz naopak vsadil na 
reference. Od ostatních se od počátku od-
lišoval prací s daty. „Průběžně vyhodnocu-
jeme nejen úroveň referencí firmy, ale také 

její úspěšnost v systému, což je zjednodušeně 
řečeno poměr dokončených zakázek vůči po-
čtu nabídek a potenciálu poptávek, na které 
firma dala nabídku. To nejvíce souvisí s tím, 
jak konkurenceschopné jsou nabídky firmy 
a jak je schopna se se zákazníkem domluvit. 
Základem však zároveň stále zůstávají dobré 
reference,“ popisuje Miloš Lenoch.

HLAVNĚ STAVBY 
A REKONSTRUKCE

Právě reference jsou při hledání řemesl-
níka hlavním vodítkem. „Můžete vzít jed na 
to, že když někdo není spokojen, špatnou 
referenci napíše. Reference se ověřují, pokud 
se nejedná o referenci z poptávky, zákazník 
dokládá například fakturu nebo objednávku, 
ze kterých je zřejmé, že pro něj firma praco-
vala. Jde o to, aby nedocházelo k očernění 
konkurence nebo aby si firmy nepsaly kladné 
reference samy,“ zdůrazňuje Miloš Lenoch. 

Navíc ve zvlášť závažných případech 
špatné práce je portál schopný firmu okamžitě FO
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v systému zablokovat a všechny uživatele, 
kteří mají od dané firmy aktuální nabídku, 
o tom okamžitě informovat. Zakázky, jako 
jsou rekonstrukce, se totiž často řeší i měsíce, 
a zákazník by tak mohl již být domluvený 
s firmou, která jinde selhala. 

I když portál nabízí činnosti řemeslníků 
v řadě kategorií, hlavním polem působnosti 
jsou práce související se stavbou či rekon-
strukcí bytů a rodinných domů. Právě v tomto 
segmentu již Nejřemeslníci.cz předstihli kon-
kurenční poptávkové servery, které nejsou 
zaměřené na služby spojené s bydlením, ře-
meslníky a stavební firmy.

Byznys model portálu je založený na pro-
vizním systému, i když stránky mají také 
určité příjmy z reklamy. „Provizní model je 
nejférovějším modelem pro firmy, protože jim 
dává jistotu, že platí za reálný výkon. Provizní 
model nám zároveň s firmami dává společný 
cíl – spokojeného zákazníka. Bez zrealizova-
ných zakázek by neměly příjem ani firmy, ani 
my,“ podotýká Miloš Lenoch.

Firmám přináší spolupráce s portálem vý-
znamný objem obratu. „Z celkového počtu 
našich zakázek tvoří přímá poptávka padesát 
procent, poptávka přes server Nejřemeslníci.
cz druhou polovinu. Zároveň se jedná o ur-
čitou prestiž mít na tomto serveru dobré 
hodnocení,“ vysvětluje David Nechvátal ze 
společnosti Bytexpert.

I když jsou klíčovou součástí hodnocení re-
ference, zákazníci se při srovnávání neubrání 
porovnávání jen podle ceny. „Tohle bohužel 
opravdu záleží na konkrétním zákazníkovi, 
někdo řeší opravdu jenom finanční stránku, 
ale na celkový přístup a kvalitu odvedeného 
díla již nehledí. Poté je druhá strana mince, 
která naopak cenu neřeší a požaduje speci-
fický přístup a službu. Nicméně samozřejmě 
se také najde rovnováha mezi těmito proti-
klady, avšak méně než byste čekal,“ doplňuje 
David Nechvátal.

Celý systém se portál snaží neustále ino-
vovat. „Pořád řešíme hlavní otázku: jak sys-
tém dále zlepšit, abychom zpracovali více 
zakázek, které dostanou kvalitnější nabídky 
rychleji od firem s více referencemi. Takových 
přibývá i v menších regionech, abychom měli 
větší dokončenost a ještě více zakázek končilo 
kladnou referencí. Je to spousta metrik, které 
sledujeme,“ popisuje zakladatel portálu. 

Za klíčové považuje využívání dat, která 
firma získává. O firmách a jejich chování, 
o statistice nabídek a výběru firem. O ce-
nách jednotlivých zakázek. „Ale také o ob-
sahu jednotlivých témat, tedy co zákazníkovi 
pomůže, když bude vědět, než si například 
zadá poptávku na výměnu střechy. V po-
rovnání s naší konkurencí v České republice 
jsme dnes jediní, kdo se tomu takto zevrubně 
a dlouhodobě věnuje. A hlavní výzvou je, jak 
vývoj těchto zlepšení ufinancovat. Nápadů, 

co všechno bychom ještě mohli zlepšit, máme 
stále více, než jsme okamžitě schopni realizo-
vat,“ podotýká Miloš Lenoch. Právě příchod 
nového investora by proto podle něj mohl být 
příležitostí, jak dál pokračovat v dlouhodo-
bém plánu dalšího rozvoje. 

KDYŽ AUTORIZOVANÝ SERVIS 
NEPOMŮŽE

Mezi nejvýznamnější hráče na českém 
trhu vyhledávačů řemeslníků je Opravárna.
cz. Podobně jako projekt Miloše Lenocha 
nezapírá inspiraci v zahraničí. Nizozemský 
projekt Repair Café, založený na jednoden-
ních setkáváních opravářů elektrospotřebičů, 
však díky internetu posunul dál. 

Web, který vznikl v roce 2015, funguje tak, 
že si zákazník zadá opravu spotřebiče a inter-
netová stránka mu vyfiltruje v průměru deset 
až 15 nejbližších opravářů v okolí, kteří se za-
měřují na zadanou kategorii zboží. Opraváři 
pak dají nabídky a zákazník si z nich vybere 
na základě jejich hodnocení a přibližné nabíd-
nuté ceny. Z opravy pak web získá 15 procent 
zaplacené částky. 

V současnosti je na webu zaregistrovaných 
zhruba 1800 opravářů z celé České republiky, 
z nichž aktivních je několik stovek. „Není 

»

PROFIT TÉMA

ZLATÉ RUCE.
Obor zedník každý 
rok absolvuje 
několik stovek lidí. 
Zájem ale opadá. 
V roce 2005 vyšlo 
ze školy 705 zedník, 
loni už jen 482.

VYMÍRAJÍCÍ ŘEMESLA

Řemeslný obor 

Počet 
absolventů 

2005

Počet 
absolventů 

2015

Zedník 705 482

Pokrývač 74 25

Podlahář 31 18

Instalatér 1070 874

Malíř  
a lakýrník

135 105

Kameník 11 2

Truhlář 1863 951

Čalouník 163 32
Zdroj: AMSP
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město, které by aspoň dvěma či třemi opra-
váři nebylo zastoupeno,“ zmiňuje zakladatel 
portálu Jan Charvát. Pro většinu opravářů se 
jedná o přivýdělek, nicméně někteří již mají 
opravy jako hlavní živnost a vydělají si i přes 
20 tisíc korun měsíčně.

Opravárna.cz reaguje na situaci na trhu, 
kde je pro zákazníky často nadlidský úkol 
nechat si spravit elektrospotřebiče, které 
se porouchají po uplynutí dvouleté záruky. 
V autorizovaných servisech totiž nad velkou 
částí závad vyřknou ortel „neopravitelné“, 
případně kalkulují za odstranění závady cenu, 
která se blíží nákladům na zakoupení nového 
výrobku.  „Značkové servisy často nemají za 
cíl opravit, ale spíše donutit k nákupu nového 
výrobku,“ zdůrazňuje Jan Charvát. Podobný 
přístup nejen vyhání zákazníkům peníze z ka-
pes, ale navíc neustálou produkcí nového 
zboží zatěžuje životní prostředí. 

Portál spolupracuje také s kolektivním sys-
témem sběru vyřazených elektrospotřebičů 

REMA. „Zkrátka nám jde o to, aby všechny 
výrobky, které je možné opravit, byly opraveny. 
Ty, co opravit nejdou, aby ideálně skončily na 
recyklačních linkách,“ podotýká Jan Charvát.  

DRUH NA VYMŘENÍ
Hledání kvalitních řemeslníků je stále těžší 

i kvůli tomu, že jich v Česku pořád ubývá. 
Podle statistik totiž stárnou a postupně vy-
mírají. Zatímco po roce 2000 tento druh živ-
ností hlásilo v průměru 24 362 lidí ročně, od 
roku 2013 to podle analýzy Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR není 
ani deset tisíc.  

Školy přitom nestačí úbytky nahrazovat. 
Jejich absolventi se totiž vyučenému oboru 

často nevěnují a i ti, kteří zkoušejí nastoupit 
v praxi, mnohdy neobstojí. Jednou z příčin 
je podle řemeslníků to, že během několika 
let učení nestačí získat potřebnou zručnost. 
Chybí jim zázemí z rodiny, ale třeba i kdysi 
povinné dílny ze základních škol.  

„Na základních školách nahradil dílny 
předmět výpočetní technika. Dětem schází 
možnost pomáhat rodičům i na vesnici. 
Rapidně ubylo garážových mistrů, auta se 
stala tak složitá, že u některých se i výměna 
žárovky musí udělat v servisu,“ konstatuje 
umělecký kovář Zdeněk Vítek.   

Současná úroveň absolventů škol je přitom 
podle zástupců firem často tristní. „Ono asi 
v žádné době by vám podnikatelé neřekli, že 

TÉMA PROFIT 

»

V autorizovaných servisech nad velkou částí závad 
vyřknou ortel „neopravitelné“, případně kalkulují za 
odstranění závady cenu blížící se ceně nového výrobku.

INZERCE A161004395
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jsou spokojeni. Větším problémem než sa-
motná odbornost jsou špatné návyky, které 
učni mají. Chybí disciplína. Snad je to sou-
časným systémem a přespříliš ‚korektním‘ 
prostředím. Ale je to problém v celé Evropě, 
ne-li v celém světě,“ podotýká Tomáš Lukeš, 
tajemník Asociace českých nábytkářů. 

 „Nemají zájem se učit něčemu novému, 
nemají základní návyky související s práci, 
bezpečností, spoluprací v kolektivu,“ hodnotí 
úroveň učňů Petr Zajíc, jednatel společnosti 
RIK-FER CZ z Hovoran. Situaci ještě kom-
plikuje skutečnost, že na rozdíl od západoev-
ropských zemí se mladí často nemohou učit 
ani od starších mistrů oboru. Řada jich totiž 
prožila převážnou část svého profesního pů-
sobení v éře socialismu, který právě v těchto 
oborech vytvořil často závěje zlozvyků, jež 
ani dvě desítky let tržní ekonomiky nedoká-
zaly vykořenit.  

SOUMRAK HODINOVÝCH 
MANŽELŮ

Další problém představuje podle řeme-
slníků určité tolerování nekalé konkurence 
ze strany státu, které vede ke snižování ne-
jenom cenové hladiny, ale i kvality odvedené 
práce v řemeslných oborech.  Asociace proto 
již zahájila přípravy nového živnostenského 

zákona, jenž by měl tento nedostatek 
eliminovat. 

„S ohledem na bezpečnost a kvalitu je 
nutné změnit příliš liberální model vstupu 
do odborného podnikání. Jinými slovy pře-
kvalifikovat podmínky pro řemeslnou čin-
nost, aktualizovat všechny obory a zařadit 
je nově do skupin podle stupně bezpečnosti 
práce a očekávané kvality,“ vysvětluje Karel 
Havlíček, předseda AMSP.

Cílem těchto kroků je také eliminovat 
fenomén „hodinový manžel“, tedy drobné 
řemeslné opravy, které často odvádějí lidé 
bez potřebné kvalifikace. „Začíná to být 
opravdu vážný problém, hodinových man-
želů máme již několik tisíc, odvádějí nekva-
lifikovanou práci, například elektrikářskou 
nebo instalatérskou, negarantují ani kvalitu, 
ani bezpečnost, berou práci kvalifikovaným 

řemeslníkům, a ještě jedou bez dokladu,“ 
pokračuje Karel Havlíček. 

„To, co u nás vzniklo, není liberální pro-
středí pro podnikání, to je chaos, v rámci kte-
rého může například kvalifikované řemeslo 
dělat kdekdo,“ uzavírá Karel Havlíček. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO) návrhy asociace v této oblasti vítá. 
„Podporujeme proto seznamy řemeslníků, 
například cechy, u kterých je garantována 
kvalita a odbornost poskytovaných služeb,“ 
zmiňuje mluvčí MPO František Kotrba. Vedle 
získávání zkušeností je podle resortu pod-
statné průběžné sledování inovací v přísluš-
ném oboru, sebevzdělávání i získávání praxe 
s novými postupy a materiály.

O konkrétních návrzích by mělo být jasněji 
do konce letošního roku. Před koncem roku 
2016 chce totiž asociace vytvořit pilíře nového 
živnostenského zákona na základě rozsáhlé 
studie, jejíž zpracování zadala. Zároveň po-
rovná hlavní zásady se zákoníky v ostatních 
zemích Evropské unie. V roce 2017 by měla 
vzniknout struktura nového zákoníku a v roce 
2018 by měl být sepsán celý nový zákon a dojít 
k jeho schválení. Konec hodinových manželů 
by se tak mohl datovat od roku 2019, kdy by 
zákon vstoupil v platnost.

DALIBOR DOSTÁL

PROFIT TÉMA

»

STŮL JAKO 
ZKOUŠKA.
Studenti Střední 
uměleckoprůmyslové 
školy hudebních 
nástrojů a nábytku si 
musejí umět poradit 
i se zdobeným 
konferenčním 
stolem.
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Cílem těchto kroků je 
eliminovat fenomén 
hodinový manžel, tedy 
drobné řemeslné opravy 
bez kvalifikace.
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MINCÍM HRANA 
NEZVONÍ
Budoucnost mincí není jen v numizmatických salonech a u sběratelů. 
Virtuální měny je jako platidlo nenahradí, domnívá se Aleš Brix, 
obchodní ředitel České mincovny, jediné tuzemské firmy, jejíž 
výrobky používá každý Čech kromě novorozenců a batolat.

Výhradní právo vydávat korunové mince 
včetně těch pamětních má Česká národní 
banka, která řídí veškerý peněžní 
oběh. Existuje u nás více mincoven, 
kterým je svěřena ražba mincí? 

Nevím, zda je to všeobecně známo, ale 
Česká mincovna je výhradním výrobcem ne-
jen pamětních a investičních mincí z drahých 
kovů pro Českou republiku, ale všech mincí 
v zemi. Už v roce 1993 po rozpadu federace 
jsme začali v Jablonci razit haléře. O rok 
později do výroby naběhly nominály od ko-
runy výše, které razíme dodnes. Jinými slovy 
všechny platné české mince, které si běžně 
berete na pivo, dáte dítěti na čokoládu nebo 
manželce na parkomat, vyrábíme my. Jsme 
snad jedinou firmou v republice, která může 
říct, že v kapse každého Čecha najdete náš 
produkt. Vyrábíme rovněž investiční mince 
a pamětní medaile.

Ražba mincí se musí řídit určitými 
pravidly. Vaše výroba je založena 
na pětiletém emisním plánu 
České národní banky (ČNB). Má 
mincovna i vlastní emisní plány?

Pokud se bavíme o oběživu od koruny po 
padesátikorunu, tak u něj jsou motivy ustá-
lené a mění se pouze ročník. Co se týče zla-
tých a stříbrných mincí, ČNB dělá emisní 
plán na dobu až pěti let, letos ostatně začal 

nový cyklus. Banka rozhodne o tom, kolik 
mincí a v jakých sériích bude vyraženo a která 
témata se na mincích objeví. V uplynulých 
letech to byly u zlatých mincí mosty, ak- 
tuálně to jsou české hrady. U zlatých a stříbr-
ných pamětních mincí je to skutečně každých 
pět let jinak. Česká mincovna má pro svou 
vlastní produkci mincí a medailí emisní plány 
i kratší – tedy roční. Nerazíme samozřejmě 
jen pro ČNB.

Jak časté jsou emise zlatých a stříbrných 
mincí s korunovou nominální hodnotou?

Každoročně vycházejí dvě edice zlatých 
mincí, pro aktuální cyklus je jejich nominální 
hodnota stanovena na pět tisíc korun. Pak jsou 
mimořádné emise mincí v hodnotě deset tisíc 
korun. Ty jsou ovšem nepravidelné – vydávají 
se pouze k výročím mimořádného významu. 
U stříbrných mincí se jedná o čtyři až šest 
emisí ročně. Zde jsou nominály 200 a 500 ko- 
run. Na základě zadání ČNB jsou na nich 
zobrazována významná výročí, události nebo 
jsou věnovány význačným osobnostem.

Předpokládám, že pamětní mince, 
ačkoli fungují jako sběratelské 
předměty, jsou legálním platidlem... 
Mohu s nimi platit v obchodě?

Můžete, je to oficiální platidlo. Teoreticky 
tedy samozřejmě ano, ale v praxi se to 

neděje, protože nominální hodnota mince 
je nižší než hodnota tržní. Například u dvou-
setkorunové mince je tržní hodnota zhruba 
400 korun. Nedovedu si představit, že si 
dnes někdo přijde do krámu nakoupit roh-
líky a zaplatí stříbrnou mincí. Kupujícímu 
by se to rozhodně nevyplatilo. Emitent – 
v tomto případě centrální banka – nicméně 
garantuje, že za nominální cenu, která je na 
minci uvedena, ji vykoupí vždy.

Stále větší část peněz je jen virtuální. 
Lidé platí prostřednictvím převodů 
a kreditními kartami. Vidíte 
budoucnost mincí jen u sběratelů, 
nebo je virtuální měna jako oficiální 
platidlo v dohledné době nenahradí?

Budoucnost mincí nemůže být spjatá kon-
krétně jen se sběrateli – už proto že světová 
sběratelská obec není tak veliká, aby min-
covny uživila. Nicméně bych v souvislosti 
s vaší otázkou použil paralelu s nástupem 
a rozvojem internetových obchodů, kdy se ří-
kalo, že brzy skončí éra kamenných prodejen. 
Já ale nevidím, že by kamenné obchody kra-
chovaly, jen se přizpůsobují novým trendům. 
Možná by si někdo přál, aby byl svět sestaven 
jen z nul a jedniček bez potřeby kovových 
nebo papírových peněz, ale já si myslím, že 
ta éra je nesmírně daleko, pokud vůbec ně-
kdy nastane. »
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Když už jsme zmiňovali nominální a tržní 
hodnotu platidel, jsou všechny mince 
osvobozeny od daně z přidané hodnoty? 

Ano, a priori všechny zlaté mince, které 
nesou všechny povinné znaky, nejčastěji 
znak emitenta nebo nominální hodnotu, 
jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty 
v celé výši, stříbrné mince pak do hodnoty 
nominálu. DPH se týká toho, čemu říkáme 
pamětní medaile. 

Lidé stále více investují do cenných 
kovů. Považují to za ideální způsob, 
jak bezpečně uložit své úspory. 
Existují relevantní důvody, proč 
zvolit investici do mincí, a ne do 
zlata či stříbra jako takového?

Říkáme tomu UV faktor, ochranný fak-
tor, kde UV je takzvaný umělecký výkon. 
Spousta lidí chce mít peníze uložené v ně-
čem, na co si mají možnost sáhnout a co pro 
ně reprezentuje tradiční hodnoty, případně 
ještě s onou uměleckou přidanou hodnotou. 
Mimochodem – existuje magický mix něko-
lika zásadních věcí, které ovlivňují zhodno-
cení mincí či medailí v čase. Záleží na mate- 
riálu, ze kterého je mince vyražena, důležitý je 
také emisní náklad, čím menší série, tím větší 
je samozřejmě sběratelská hodnota, a ne-
méně podstatnými faktory jsou také téma, au-
tor a renomovaný výrobce, takzvaná garance 

původu. V současné době je například obrov-
ský zájem o mince či medaile s Karlem IV. od 
předních umělců.

Letos v květnu slavíme 700. výročí  
narození českého krále a císaře 
říše římské Karla IV. Do jaké 
míry se tématu věnujete? 

Děláme několik emisí, které se vztahují ke 
Karlu IV. Letos toto téma mezi našimi klienty 
výrazně rezonuje a my mu věnujeme pod-
statnou část naší produkce. Některé emise 
už dlouho anoncujeme, jiné ale budou pro 
sběratele překvapením. Vydali jsme velice 
úspěšnou sérii zlatých mincí s momenty ze 
života Karla IV., připravujeme kilogramovou 
stříbrnou minci s portrétem císaře přímo ke 
květnovému výročí a v nabídce máme také 
řadu medailí v dukátové podobě s motivem 
Karla IV., jak ho známe z aktuálního vyobra-
zení platné české stokorunové bankovky – na 
toto provedení máme právo jako jediní na 
světě. Zmíněné zlaté mince mají mimocho-
dem nominální hodnotu v novozélandských 
dolarech.

Můžete doplnit, proč máte u některých 
mincí, takzvaných Smart mincí, 
novozélandskou licenci?

Protože v rámci České republiky je to 
pouze ČNB, které náleží právo vydávat mince 

s korunovým nominálem. ČNB má svůj pě-
tiletý cyklus pevně daný, což všichni plně 
respektují. Náš emisní plán je naopak roční, 
máme pestřejší záběr a můžeme pružně rea-
govat na aktuální události. Jelikož jsme chtěli 
do plánu zařadit i mince, zakoupili jsme li-
cenci na ražbu mincí s novozélandským no-
minálem. To jsou plnohodnotné „legal tender 
coins“, tedy celosvětově uznávaná platidla ve 
zlatě osvobozená od DPH, tím pádem zají-
mavá pro investory.

Existuje mimochodem přímá úměra 
mezi cenou zlata či stříbra a hodnotou 
mincí či medailí. Pokud jde na burze 
vzhůru cena drahých kovů, roste i tržní 
hodnota produktů z nich vyrobených?

Přímá úměra v tomto případě úplně nefun-
guje. Do hry vstupuje celá řada faktorů včetně 
již zmíněné umělecké hodnoty výrobku. Na 
druhé straně je pro nás při výrobě zcela lo-
gicky nejvyšší nákladovou položkou samotný 
drahý kov. Dalšími významnými položkami 
jsou cena práce, návrhy, kresby, řemeslné 
zpracování či licence. U medailí je přidanou 
hodnotou ještě DPH. Jaký je poměr jednotli-
vých složek, se ale nedá přesně vyčíslit, je to 
produkt od produktu různé. 

Jak probíhá ražba medailí či plaket 
na zakázku? Spolupracujete 
s předními českými medailéry, či 
dokonce akademickými sochaři. 
Můžete proces stručně popsat?

Zadavatel vybere téma a sdělí nám svou 
představu o množství, podobě, případně 
nominálu, pokud se má jednat o minci, 
a o tom, jaký kov má být použit. Může si 
sám vybrat i autora díla, samozřejmě včetně 
významných českých medailérů nebo aka-
demických sochařů, se kterými spolupracu-
jeme. Na základě zadání uděláme kalkulaci, 
s klientem ji prodiskutujeme a v momentě, 
kdy dojdeme ke konsenzu, můžeme při-
stoupit k výrobě. Občas se stává, že jsou 
některé zakázky obtížně realizovatelné, ale 
snažíme se klientům vyjít vstříc. Například 
nedávno zesnulý Bořek Šípek pro nás dělal 
jediný projekt, ale šlo o spojení skla a dra-
hého kovu. Takové realizace jsou pro nás 
vždy výzvou. 

JAKUB PROCHÁZKA
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PAMĚTNÍ MINCE 
Chcete si vytvořit sbírku s uměleckou 
nebo historickou hodnotou – pro 
radost z ušlechtilé záliby či pro 
potěchu oka? Nebo si chcete 
odložit část svých peněz na 
horší časy do komodity, která 
si svou hodnotu udržuje po 
tisíciletí? Obojí poskytnou 
pamětní mince a medaile.

V ČESKÉ REPUBLICE EXISTUJE velmi 
silná tradice ražby pamětních mincí již od 
časů Rakouska-Uherska. Samostatný česko-
slovenský a později český stát na tuto tradici 
navazuje.

Legendární jsou například prvorepubli-
kové svatováclavské dukáty, které v součas-
nosti patří mezi nejvzácnější tuzemské mince 
ve sbírkách našich numizmatiků. Nejdražší 
z nich (ročník 1937) byl v roce 2008 vydražen 
za 1 320 000 korun. Důvodem takto vysoké 
ceny dosažené v aukci je fakt, že z ročníku 
1937 existuje pouhých osm exemplářů.

České pamětní mince u nás od roku 1993 
emituje Česká národní banka (ČNB). Vyjma 
prvních čtyř stříbrných dvousetkorunových 
byly a jsou všechny české pamětní mince ra-
ženy Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou. 
ČNB vydává pamětní mince na základě pětile-
tých emisních plánů. Zlaté mince jsou osvobo-
zené od DPH, v případě stříbrných mincí není 
předmětem daně jejich nominální hodnota.

Mimo to, že Česká mincovna mince razí, 
je také jejich největším tuzemským prodej-
cem s nejširší zákaznickou základnou. Věrní 
zákazníci se sdružují v Klubu ČM a požívají 
mnohých výhod – především mají možnost 
objednat mince v předstihu, a mít tak jistotu 
jejich dodání. Za věrnost zákazníci získávají 
výhodnější klubovou cenu a jsou s předstihem 
informováni o zajímavých mimořádných emi-
sích s velmi nízkým nákladem. Česká min-
covna vydává pod vlastní obchodní značkou 

takzvané Smart mince. Jedná se o plnohod-
notná platidla vyražená pod novozélandskou 
licencí. Vlastní emisní řada mincí nám do-
voluje připomínat významná výročí událostí 
a osobností, která nejsou obsažena v emisním 
plánu pamětních mincí ČNB.  

Smart mince vycházejí ve striktně omeze-
ném nákladu a jejich autory jsou renomovaní 
tuzemští umělci. I v časech výkyvů cen na 
burze si tak uchovávají svou hodnotu. Zlaté 
mince jsou osvobozeny od DPH, a proto se 
jejich cena blíží ceně investičních slitků. 
Navíc však mají ještě vysokou uměleckou 
a sběratelskou hodnotu, a představují proto 
atraktivní investici.

JAKÉ JSOU ATRIBUTY  
PAMĚTNÍCH MINCÍ?

Pamětní mince jsou, stejně jako ty oběžné 
v našich peněženkách, legálním platidlem. 
Jejich základním atributem je nominální 

hodnota. Existují však i výjimky jako již zmí-
něné prvorepublikové svatováclavské dukáty 
(což byly takzvané obchodní mince bez nomi-
nální hodnoty) nebo jihoafrický Krugerrand 
(který je investiční mincí bez nominální hod-
noty). V obou případech je však emitentem 
stát, respektive centrální banka.

Druhým základním atributem jsou znak 
nebo název emitenta, respektive autority, 
která emitenta zastupuje. V případě čes-
kých pamětních mincí je výhradním emi-
tentem Česká národní banka. Na těchto 
mincích pak kromě nominální hodnoty 
najdeme vždy označení České republiky 
a obvykle také českého lva s moravskou 
a slezskou orlicí.

Nominální hodnota Smart mincí České 
mincovny je udávána v novozélandských 
dolarech (NZD). Na averzní straně nesou 
atributy emitenta – označení Niue Island 
a portrét královny Alžběty II.FO

TO
:  

Č
E

S
K

Á
 M

IN
C

O
V

N
A

16_21_PT_05_kor.indd   19 4.5.2016   11:38:38



20

PROFIT ADVERTORIAL

»

FO
TO

: Č
E

S
K

Á
 M

IN
C

O
V

N
A

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PAMĚTNÍ 
MINCÍ A MEDAILÍ?

U produktů, které nesplňují výše uvedené 
náležitosti pamětních mincí, hovoříme o pa-
mětních medailích. Pod pojmem medaile se 
většině lidí vybaví vyznamenání nebo spor-
tovní ocenění. Investiční a pamětní medaile 
jsou však na první pohled nerozeznatelné 
od mincí. Liší se absencí nominální hodnoty 
(a nejsou proto legálním platidlem), ale zato 
mají velmi zajímavou hodnotu sběratelskou. 
Zpravidla je vydávají soukromé subjekty, na-
bízejí široký výběr témat, variant a hmotností. 
Medaile nejsou svázány náležitostmi mincí, 
mohou být netradiční svým tvarem i námětem 
a vycházejí v zajímavém emisním nákladu. 

ČÍM JSOU PAMĚTNÍ MINCE 
ZAJÍMAVÉ?

Pamětní mince jsou vzácné již ze své pod-
staty, kterou tvoří drahé kovy – zlato a stří-
bro. I když budete sbírat „jen“ pro radost, 
vaše sbírka bude nabývat na hodnotě tempem 
růstu cen těchto drahých kovů na světových 
burzách.

Mnoho sběratelů si v raném věku pro-
chází různými fázemi zájmů od nálepek, 
pivních tácků a známek, aby pak zakotvili 

u pamětních mincí právě proto, že je jejich 
hodnota podepřena kovem, který je vzácný 
sám o sobě. 

Pamětní mince mají na rozdíl od světových 
investičních mincí a investičních slitků sbě-
ratelskou a uměleckou hodnotu. Sběratelská 
hodnota je dána emisním nákladem – čím 
menší je náklad, tím větší je potenciál zhod-
nocení dané mince.  Za uměleckou hodnotou 
se skrývá kvalitně odvedená práce autora 
výtvarného návrhu, rytců a dalších pracov-
níků mincovny. Přivést minci na svět je kus 
poctivého řemesla!

Výsledné provedení mincí dělíme na tak-
zvanou kvalitu standard a proof. Mince kva-
lity standard mají matovaný reliéf i mincovní 

plochu. Kvalita standard nachází zákazníky 
především u sběratelů, kteří ocení práci vý-
tvarníka – v tomto provedení totiž na minci 
lépe vynikne plastičnost reliéfu. Mince kva-
lity proof mají naopak mincovní plochu leš-
těnou – jsou vyraženy razidlem upraveným 
do vysokého lesku. Výroba takového razidla 
předpokládá mistrné zvládnutí techniky tak-
zvaného „proofování“. Sběratelé na mincích 
této kvality oceňují působivý efekt kontrastu 
matné a lesklé plochy.

Pamětní mince mají také neocenitelnou 
historickou a edukační hodnotu. Připomínají 
významné osobnosti a události našich i svě-
tových dějin, architekturu, vynálezy i další 
významná témata. Pamětní mince, které se 
v rodině často předávají z generace na gene-
raci, svým majitelům připomínají historii ná-
roda i ducha doby, ve které byly vyraženy.

Dříve narozená generace sběratelů často 
hovoří o tom, že svou ušlechtilou zálibu ve 
sbírání mincí přenáší v rodině na své děti 
či vnoučata. Snaží se je naučit vnímat hod-
notu peněz, respektive práce, která se za nimi 
skrývá. Rozsáhlá sbírka mincí s význam-
nými osobnostmi a událostmi pak bez pro-
blému zastoupí sebelepší učebnici dějepisu 
či zeměpisu! 

Pamětní mince mají 
na rozdíl od světových 
investičních mincí 
a investičních slitků 
sběratelskou a uměleckou 
hodnotu. Ta je dána 
emisním nákladem.
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CO ZPŮSOBILA LEDNOVÁ  
ROPNÁ BOUŘE

LEDNOVÝ PROPAD ROPY odhalil sílu, 
nebo spíš křehkost mnohých zemí. A i když 
se v současnosti ceny ropy vracejí ke svým 
hodnotám z listopadu 2015, jejich lednový 
propad odstartoval změny, které budou mít 
dlouhodobé dopady. Kdo jsou tedy ti výherci 
a poražení lednové ropné bouře? 

Přestože jsou Spojené státy čistým do-
vozcem ropy, díky nízké ropě propadly je-
jich dlouhodobé investice do ropného prů-

myslu a to se následně propsalo do zpomalení 
americké ekonomiky na přelomu roku 2015 
a 2016. Nicméně celkové současné ztráty by se 
měly v delším horizontu vyrovnat budoucím 
ziskům, protože nízké ceny ropy snížily ná-
klady firmám a domácnostem, což v důsledku 
podporuje spotřebu a celkové investice. 

ODHADOVANÝ RŮST HDP 
EUROZÓNY DÍKY ROPĚ

Naopak eurozóně propad cen ropy zachrá-
nil kůži před nízkým ekonomickým růstem, 
ale bohužel odvrátil pozornost od jejích dlou-
hodobých strukturálních problémů, jako je 
nízká konkurenceschopnost. Odhaduji, že 
propad cen ropy přidal do růstu HDP až 
0,5 procentního bodu, což činí až jednu 
třetinu růstu HDP eurozóny z roku 2015. 
V dlouhodobějším horizontu však nízké ceny 
ropy eurozónu nezachrání před nutností za-
vedení strukturálních reforem. Podobně jako 
Spojené státy a eurozóna je také Čína čistým 
dovozcem ropy. Lednový pokles cen ropy 
Číně pomohl zmírnit pokles růstu HDP a pa-
radoxně pomohl zvýšit důvěru trhů ve stabi-
litu čínské ekonomiky. 

Rusko v čele s Vladimirem Putinem je 
hlavním poraženým lednové ropné bouře, 

a to i přes snahu ruských centrálních ban-
kéřů. Pokles cen ropy umocnil ruskou recesi 
a Rusko pak v reakci bylo nuceno znehodnotit 
svoji měnu, aby si tak uchovalo vyšší dolarový 
příjem z ropy. I přes toto znehodnocení Rusku 
výrazně propadly příjmy do státní pokladny, 
což se také stalo jedním z důvodů, proč se 
Rusko v březnu nečekaně rozhodlo stáhnout 
ze Sýrie. Vývoj na Ukrajině teď také spíš uka-
zuje na zdlouhavý konflikt než na jasnou de-

monstraci ruské síly. Vladimir Putin přešel od 
nákladných vojenských akcí k levnější formě 
politické hry skrze domácí televizní propa-
gandu a politické vyjednávání z obavy z ros-
toucí nespokojenosti obyvatel Ruska s jejich 
životní situací. Ruskou ekonomiku momen-
tálně drží nad vodou skvělá práce ruské cen-
trální banky a hlavně její guvernérky, která 
neustále upozorňuje, že Rusko dlouhodobě 
potřebuje strukturální reformy a snížení ko-
rupce ve veřejném sektoru.

ODHADOVANÁ HODNOTA ROPNÉ 
SPOLEČNOST ARAMCO

Představitelé Saúdské Arábie (SA) v čele 
s korunním princem Muhammadem bin 
Salmánem zase v reakci na levnou ropu začali 
skloňovat slova jako diverzifikace, restruk-
turalizace či privatizace. Třicetiletý korunní 
princ představil svůj plán Saúdská vize 2030, 
který by měl snížit závislost Saúdské Arábie 
na příjmech z ropy. V rámci tohoto plánu 
by měla být uvedena na burzu společnost 
Aramco, která kontroluje veškeré zásoby ropy 
a těžební infrastrukturu v SA. Její odhado-
vaná hodnota je až dva biliony dolarů a pět 
procent jejích akcií by mělo být nabídnuto 
zahraničním investorům.

Druhá část plánu zahrnuje vytvoření 
fondu, který by disponoval prostředky až 
dvou bilionů dolarů určených na podporu 
domácích investic do neropného průmyslu 
od důlního po zbrojařský. Poslední část plánu 
zahrnuje otevření pracovního trhu ženám. 

I když není jisté, jestli mladý a ambi 
ciózní princ dokáže prosadit reformy v zemi 
ovládané starými strukturami náboženských 
funkcionářů, či zda dokáže ruská centrální 

banka uřídit recesi v Rusku, je bezesporu 
patrné, že nedávný pokles cen ropy bude mít 
dlouhodobé následky pro světovou politiku 
promítající se ve válce v Sýrii či v rovnopráv-
nosti žen v Saúdské Arábii a také pro světovou 
ekonomiku ve formě průmyslové struktury. 

JANA URBÁNKOVÁ

analytička České spořitelny
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NEJSLAVNĚJŠÍ ČÁST své podnikatelské kariéry odstartoval 
Radim Klimeš na utkání basketbalu. Původně se živil jako stro-
jař. Od roku 1992 se však pustil do podnikání a působil v oblasti 
obchodu. „Někdy v roce 1998 jsem hledal nějaký zajímavý artikl 
do obchodu, když mi kolega z basketu řekl: Člověče, něco tako-
vého mám, je to takový odsmraďovač nohou,“ vzpomíná Radim 
Klimeš na slova svého kamaráda a spoluhráče z rekreační košíkové 
Martina Suchánka. 

A tak začala jeho spolupráce se společností Biopreparáty, která 
se zaměřuje na ochranu rostlin proti chorobám a kde před lety 
začali pro tyto účely využívat tak trochu tajemný mikroorganis-
mus Pythium oligandrum. Kromě přípravků likvidujících plísně 
na zemědělských kulturách tam shodou náhod vyvinuli i látku 
odstraňující zápach nohou. 

„Tento mikroorganismus je výjimečný v tom, že napadá pouze 
plísně a nic jiného. Mikroorganismů, které napadají plísně, 
je nepřeberné množství, ale ony při tom napadají a kolonizují 

S CHYTROU 
HOUBOU  
ZAČALI NA 
KOŠÍKOVÉ
Využití mikroorganismu 
pro humánní účely nemá 
ve světě zatím konkurenci. 
Firma BARD, kde se většina 
zaměstnanců věnuje dalšímu 
výzkumu, postupně proniká 
i na zahraniční trhy. 

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU PROFIT 

»

NÁPAD Z KOŠÍKOVÉ. 
Firmu založil v roce 
2006 Martin Suchánek 
(vlevo). Radim Klimeš 
získal podíl v roce 2008.

22_25_PT_05_kor.indd   23 3.5.2016   12:42:42



24

i jiné organismy, třeba také lidi. Pythium 
oligandrum si ničeho jiného než plísní ne-
všímá,“ popisuje Radim Klimeš výjimečnost 
houby. 

Díky unikátním vlastnostem pro ni od roku 
2004 začali používat název „chytrá houba“, 
který je na rozdíl od latinského pojmenování 
snadno zapamatovatelný. A v té době, před 
nástupem chytrých hodinek, chytrých brýlí 
nebo chytrých televizorů, byl ještě o něco 
jedinečnější než v současnosti. 

Protože možnosti využití chytré houby 
byly nepřeberné, založil Martin Suchánek, 

původním povoláním architekt, v roce 
2006 společnost Bio Agens Research and 
Development – BARD. Radim Klimeš v ní 
získal podíl v roce 2008. 

OD EKZÉMU PO ZUBY
„Na začátku bylo nejtěžší přesvědčit lé-

kaře, že může existovat i jiný způsob, jak po-
tlačit zápach nohou a plísně, než chemicky. 
Jednoduchý nebyl ani prodej přípravků, kdy 
zcela neznámá firma začne nabízet a propa-
govat něco, o čem nikdo neslyšel. A také jejich 
použití je jiné, než když si na nohy namažete 

mast nebo nastříkáte do bot sprej,“ vysvětluje 
Radim Klimeš. Firma začala nabízet nejdříve 
kosmetický přípravek Biodeur likvidující zá-
pach nohou, v současnosti nabízí pro lidi, 
zvířata i komunální prostředí čtyřiadvacet 
různých produktů.

Využití chytré houby v péči o nohy a nehty, 
které mají sklony k plísním nebo potivosti, 
a tím i nadměrnému zápachu, patří stále 
k nejznámějším. Není však jediným oborem, 
kde se mikroorganismus uplatňuje. 

„Velmi dobré výsledky jsou také u ústní 
hygieny, zvláště pokud jsou dásně náchylné 

PROFIT PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

»
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PŘÍBĚH ÚSPĚCHU PROFIT 

k zánětům, které jsou předzvěstí začínající 
parodontózy. Prodáváme zřejmě jako jediní 
ve světě ústní vodu v šumivých tabletkách,“ 
popisuje Radim Klimeš. 

Kladné výsledky chytrá houba zazname-
nala také při užívání lidmi s kůží náchylnou 
k atopickému ekzému, lupénce, opruzeni-
nám nebo při péči o suchou kůži diabetiků. 
Uplatnění nachází také v oblasti intimní hy-
gieny. Výborných výsledků dosahuje rovněž 
u bércových vředů. 

Velmi důležitou oblastí je využití k úpravě 
mikrobiální flóry při hojení poškozené 

pokožky a čištění nehojících se ran (bérco-
vých vředů), kde zaznamenali velmi dobré 
výsledky lékaři z pardubické nemocnice. 
Chytrá houba má úspěch také při rozbou-
rávání takzvaného biofilmu. Na to má firma 
BARD patent i v USA. Jde totiž o stále důleži-
tější oblast. „Biofilmy jsou v dnešní chemické 
době docela oříšek, protože tyto organismy si 
udělají rezistenci, takovou slupku, a nepustí 
mezi sebe dezinfekci ani antibiotika,“ vysvět-
luje Radim Klimeš. 

Předností chytré houby je, že lidský or-
ganismus pro ni nepředstavuje přirozené 
prostředí. Při vyšších teplotách se nemnoží 
a už teplota nad 37 stupňů Celsia ji likviduje. 
Odpadá tak riziko, že by se přípravek mohl na 
tělech lidí nebo zvířat vymknout kontrole. 

Výhodou firmy je, že na světě nemá žád-
nou konkurenci, protože je jediným světo-
vým výrobcem chytré houby. Přesto musejí 
snést její produkty srovnání s výrobky dalších 
farmaceutických nebo kosmetických firem, 
které se zaměřují na léčbu stejných potíží, 
u nichž pomáhá právě chytrá houba. 

Proto se v BARD většina ze zhruba de-
seti zaměstnanců věnuje převážně dalšímu 
vývoji. Přitom spolupracují s odborníky 
z Akademie věd České republiky, Univerzity 
Karlovy, Výzkumného ústavu veterinárního 
lékařství, Vysoké školy chemicko-technolo-
gické a s lékařskými mikrobiology nebo akre-
ditovanými laboratořemi. „Ale samozřejmě 
hlavním tahounem je náš vlastní výzkum 
a vývoj,“ zdůrazňuje Radim Klimeš, „snažíme 
se o další poznávání unikátních zvláštností 
chytré houby a věřím, že brzy překvapíme. 
Ale to nám musíte ještě chvíli dát čas.“

HLAVNĚ NE PŘES PRAHU
Po chytré houbě sáhnou nejčastěji ženy, 

protože právě ony se v rodině nejvíce starají 
o zdraví a vitalitu všech jejích členů. Radim 
Klimeš přitom v průběhu let poznal řadu 

zákazníků osobně, protože sám obsluhoval 
zákaznickou linku. Někteří pacienti přitom 
potřebovali poradit s akutními zdravotními 
potížemi i ve čtyři ráno, takže spolumajitel 
firmy musel být v pohotovosti celých čtyřia-
dvacet hodin denně. Nebyly to pro něj jediné 
noční směny, které musel absolvovat. Řada 
vědců, s nimiž podnik spolupracuje, je zvyklá 
komunikovat až pozdě po půlnoci.  

Firma má v současné době dva výrobní 
provozy. Jeden v Černčicích na Lounsku a po-
bočku v Úhercích. „Naše činnost nikterak 
neohrožuje životní prostředí, protože pou-
žíváme mikroorganismus Pythium oligan-
drum, který je běžnou součástí přírody. Proto 
můžeme chytrou houbu vyrábět v další provo-
zovně, která je umístěna v chráněné krajinné 
oblasti. Pro některou finalizaci výrobků spo-
lupracujeme se specializovanými výrobními 
firmami,“ popisuje Radim Klimeš. 

Pro zvolení strategické polohy míst pro 
výrobu přitom bylo rozhodující, že oba spo-
lečníci bydlí na Praze-západ, takže hledali 
pro výrobu prostory, kam by se dalo snadno 
dojet, aniž by museli přes Prahu. 

Kromě České republiky exportuje BARD 
svoje produkty také na Slovensko, do Polska 
Makedonie, Švédska, Řecka, Rakouska nebo 
do Německa. Se svými výrobky zkouší uspět 
i v USA. „Jednáme s distributory po celém 
světě a částečně se nám začíná dařit některé 
produkty vyvážet. To je výhoda globalizace, 
kdy komunikace není ani časovou překážkou 
a doprava je jen otázkou, jestli zboží pojede 
k distributorovi dva dny nebo tři týdny,“ kon-
statuje Radim Klimeš. 

O zahraničního investora, který by mohl 
urychlit expanzi do světa, firma příliš nestojí. 
Její společníci jsou rádi, že nemusejí prodávat 
výsledky své práce cizímu kapitálu ani řešit 
riziko, že by je investor mohl chtít z firmy 
časem vystrnadit. 

DALIBOR DOSTÁL

Předností chytré houby je, že lidský organismus 
pro ni nepředstavuje přirozené prostředí. 
Při vyšších teplotách se nemnoží a už 
teplota nad 37 stupňu Celsia ji likviduje.
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JAROSLAV MACH

spolumajitel společnosti Mr.Parkit

RUDOLF HUBINGER

tajemník města Nová Bystřice

PRO

Parkovacích míst musí přibývat

Parkování vozidel řeší kromě jiného i zákon o pozemních komunikacích, 
takže touto problematikou by se měly zabývat příslušné instituce, a ne 
volná ruka trhu. 

V Nové Bystřici se zastupitelé otázkou dostatečných parkovacích míst za-
bývají průběžně již delší dobu. Například přijetím obecně závazné vyhlášky 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku z roku 2010 jsme jasně 
definovali „zelené plochy“, na které se nesmí ani vjíždět, natož zde parkovat. 
Tím jsme vyřešili například parkování některých osobních vozů na okraji měst-
ského parku či na Husově náměstí. Těsnější spoluprací s obvodním oddělením 
Policie ČR a místními občany se nám podařilo „přesměrovat“ především 
řidiče nákladních automobilů na velké odstavné parkoviště na kraji města. 
Při rekonstrukci úzkých místních komunikací s hustou zástavbou jsme zase ve 
spolupráci s projektanty a dopravním inženýrem hledali možnosti parkování 
zjednosměrněním vozovek, takže zde vznikl dostatečný prostor pro průjezd 
vozidel i parkovací zálivy pro místní občany. A protože jsme jenom lidé, a navíc 
Češi, začali nám někteří občané na tato parkovací místa parkovat vozidla, 
která následně opravovali či prodávali. A tak muselo letos přijít další opatření 
města, takzvané nařízení města o parkování, které stanovuje i zóny vyhrazené 
pro občany trvale bydlící v této zóně a kde mají tito občané zabezpečené par-
kování na základě potvrzení vydaného městským úřadem. Každá rodina zde 
žijící tak získává jedno parkovací místo zdarma. 

Vzhledem k tomu, že se osobní vozy stávají nezbytným doplňkem každé 
rodiny (záměrně jsem použil množné číslo), je zřejmé, že parkovacích míst 
musí přibývat. S rozšířením parkování počítá i nový projekt rekonstrukce 
autobusového nádraží v Nové Bystřici, kde vznikne nově dalších 42 par-
kovacích míst.

PROTI

Nechme náměstí nový život  
a méně plechu

V každém městě jsou parkovací místa vlastněna nejen veřejnými insti-
tucemi, ale také soukromými subjekty a téměř ve všech městech je velký 
problém s parkováním. Domnívám se, že mnoho problémů by mohlo být 
vyřešeno efektivněji, kdyby spolu obě strany více spolupracovaly a hledaly 
vhodná řešení společně. Ve chvíli, kdy nejsou schopny parkovací místa 
zajistit instituce veřejné, by měly být k řešení problému přizvány právě 
subjekty soukromé. U veřejných parkovacích ploch vlastněných institu-
cemi by stanovily rámec požadavků a mohly je nabídnout k provozování 
po menších úsecích i menším hráčům.

Parkování by měly veřejné instituce řešit v konceptu i kontextu ce-
lého města a být přísným rozhodčím, který stanoví, kde mají přednost 
lidé a kde automobily. Stejně jako tomu je nyní u Malostranského ná-
městí. V aktuální diskusi jsem zastánce vítězného návrhu a navrácení 
náměstí chodcům. Problematika parkování pro ty, kteří se zde bez něj 
neobejdou, se mi jeví v návrhu řešená. K zamyšlení je spíše otázka, zda 
je problémem umístění parkování, nebo sněmovny samotné. Pokud je 
pro poslance nutné parkovat v bezprostřední blízkosti sněmovny, bylo by 
ke zvážení přesunout spíše sídlo sněmovny než se zde snažit vybudovat 
garáže či zaplňovat náměstí automobily. Využití parkovacích ploch 
v okolí je ale také řešením. Dle mého soudu je vítězný projekt náměstí 
dobrý, ovšem obrázky dostupné v médiích jsou spíše návrhem řešení 
povrchů. Vizualizace s čilým městským ruchem, lidmi, zelení a nastí-
něním fungování prostoru by jistě přesvědčila i skeptiky. Těším se, až 
se tam budu moci projít.

PARKOVÁNÍ MÁ BÝT  
V KONTEXTU MĚSTA
Je dostatek míst k stání ve městech problém veřejných 
institucí, nebo by se to mělo nechat na volném trhu?

 Dejte nám i ostatním vědět, co si o tom myslíte vy! Těšíme se na vaše názory na www.profit.cz a www.facebook.com/profit.cz
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RESTART PROFIT 

V ŘÍJNU 2011 Češi mohli začít poprvé poho-
dlně a masově streamovat hudbu. Zadarmo, 
ale s reklamou, nebo za měsíční poplatek 
v řádech několika desítek korun měli k dis-
pozici gigantický archiv písniček, které se 
dají přehrávat z počítače, tabletu i telefonu. 
Službu jako první u nás nespustil světový lídr, 
švédská firma Spotify, ale český MusicJet. 
Většinovými vlastníky jsou podnikatelé Petr 
Litoš a Michal Horák.

„Došlo k souhře hned několika událostí,“ 
popisuje ve své kanceláři na Kubánském ná-
městí Petr Litoš, jednatel MusicJetu, jak se 
mu podařilo stát se českým pionýrem ve strea- 
mování hudby.

I-legálně.cz, první tuzemský pokus o le-
gální internetový prodej hudby, ztrácel dech. 
„Zároveň velcí hráči, především Spotify, in-
dikovali vůči hudebním labelům, že Česká 
republika pro ně není prioritní zemí. Labely 
viděly, co se děje s fyzickými prodeji, staho-
vání hudby přestávaly věřit a začaly se zamě-
řovat na streaming,“ říká Litoš.

Samotná hudební vydavatelství si ale ne-
dokázala vytvořit složitou technologickou 
platformu, přes kterou by hudbu streamovala. 
S tím se obrátila na firmu Advanced Telecom 
Services. Dodnes jde o velkého hráče v pré-
miových esemeskách, platbách přes mobily 
a dříve také v mobilním obsahu. Než se obsah 
do mobilů přesunul na Appstore a Android 
Market, většina uživatelů stahovala vyzváněcí 
melodie, ale i písničky a obrázky přes různé 
portály a platili esemeskami. „Dříve to bylo 
centralizované kolem operátorů nebo kolem 
portálu Logofun, který prodal více mobilního 
obsahu než všichni mobilní operátoři dohro-
mady. A Logofun patřil Advanced Telecom 
Services,“ vysvětluje Petr Litoš, který působil 
jako dodavatel firmy a s mobilním obsahem 
měl zkušenosti už od roku 2002. Jeho kolega 
Michal Horák v Advanced Telecom Services 
stále drží podíl. 

Právě na zkušenostech Litoše a Horáka 
z prodeje mobilního obsahu byl MusicJet 
postaven.

ONI VÁM TO NEULEHČÍ
V české streamovací hudební službě drží 

menšinový podíl vydavatelství Universal 
Music a Supraphon. Dalším dvěma, Warner 
Music a Sony Music, byl podíl nabídnut, ale 
doteď nedostala povolení z centrál. „Pro nás 
je to pár procent relativně malé firmy. Oni 
k tomu přistupují na úrovni zvážení rizik vůči 
globálnímu byznysu a je to pro ně procesně 
velmi komplikované. Dnes už to ani není moc 
na talíři,“ komentuje to Litoš. 

Přes pevnou vazbu na vydavatele, kteří tak 
stáli za prvotní myšlenkou, to MusicJet neměl 
o nic snadnější než další případní konkurenti. 
Od roku 2010 se vyvíjel software, který musel 
být důkladně zabezpečený a certifikovaný 
každým z vydavatelství. Bála se, aby ne- 
unikly miliony jejich skladeb volně na inter-
net. „S každým labelem jsme si prošli asi 
tříměsíčním procesem technologické certi-
fikace. Kudy půjdou data a jak je to zabezpe-
čené. Trošku psycho, když si vezmete, že exis-
tují služby jako Ulož.to nebo miliarda klonů 

BOJ  
O SLUCHÁTKA
 
Česká hudební streamovací služba přežila nájezd  
globálního lídra. Je mírně v zisku a chce mu 
konkurovat lokálnějším zaměřením.
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V jukeboxu si šlo 
vybrat z desítek 
desek. Dnes se 
streamují databáze 
čítající miliony alb.
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Megauploadu,“ glosuje Litoš tvrdé startovní 
podmínky, které museli ve firmě splnit.

Mobilní aplikace kromě toho, že se sou-
středí na stahování a přehrávání dat bez za-
škobrtnutí, musejí ještě pracovat s krypto-
grafií. „Každému zákazníkovi jsme povinní 
stream zakryptovat jinak a chuděra telefon to 
musí ještě dekryptovat. Oni vám to neulehčí,“ 
líčí spolumajitel MusicJetu. 

Start služby ale proběhl skvěle. Za prvních 
deset dnů měli 30 tisíc uživatelů, za měsíc 
45 tisíc. „To bylo rychlejší, než jsme čekali. 
I na Slovensku. Tam jsme dvouletý plán spl-
nili za osm měsíců,“ říká Petr Litoš.

SEZNAM SI TO ZAČAL  
MIXOVAT SÁM

V lednu 2012 na český trh vstoupila první 
vážná konkurence. Francouzský Deezer. Pro 
MusicJet ale první opravdová rána přišla až 
v dubnu.

„Od začátku jsme věděli, že na vysloveně 
masivní marketing nejsme připravení. V té 
době streaming neznal každý. Museli jsme 
vysvětlovat, co to je, jaké to má výhody,“ po-
pisuje Litoš. Proto hledali silného partnera. 
Na Slovensku se jím stal operátor Orange, 
v Česku jím byl Seznam. 

Podle Petra Litoše vše fungovalo až do 
chvíle, kdy se ukázalo, že Seznam paralelně 
pracuje na svém vlastním projektu nazvaném 
Mixér. „Mám dojem, že si to týmy v Seznamu 
mezi sebou neřekly. Seznam proto s námi 
rozjel službu, a ne špatně. Vypadalo to velmi 
nadějně a pak z toho vycouval. A my jsme zů-
stali překvapení. Seznam nám to měl ale pro-
pagovat, to měl být motor,“ zpětně analyzuje 
klíčový okamžik spolumajitel MusicJetu.

Rychlost nabírání nových uživatelů začala 
klesat. Sto tisíc lidí měla služba za pět mě-
síců. A na metu 250 tisíc uživatelů se dostali 
bez měsíce až za dva roky. Aktuální data ale 
nechce prozradit s tím, že konkurenti to také 
nedělají.

Příchod společnosti Spotify, která do Česka 
nakonec vtrhla s více než dvouletým zpoždě-
ním v listopadu 2013, proto pro MusicJet nebyl 
tak zdrcující, jak se může zdát. V té době už 
tvrdou ránu dostali a přizpůsobili se. 

MusicJet se soutředí na to, mít službu 
srovnatelnou s hráči v druhém sledu, jako je 
Deezer, Tidal, Rdio a další. Na firmu Spotify 

»

INZERCE A161000220

si netroufá. Na úrovni kompetitivity je podle 
Petra Litoše nepřekonatelná.

„Jde o to, že to, co děláme s jedním vý-
vojovým týmem, tak oni na to mají desítky 
a stovky lidí a mají výrazně větší redakční 
tým. Je to o té velikosti a o tom, jak moc jsou 
zainvestovaní. Mají velké teritorium a můžou 
si dovolit stohlavé týmy tam, kde my máme 
pět lidí. Zase ale na rozdíl od Spotify jsme 
v černých číslech. Sice jen trošku, ale jsme 
ziskoví,“ usmívá se Litoš.

NAJDI MUSICJET
Jak je možné, že česká služba, kterou pře-

válcoval globální hráč a po pár měsících pro-
vozu přišla o klíčového partnera, přežila a je 
v zisku? Dobře funguje na Slovensku. „Vyšli 
jsme s novou generací aplikace, v Česku ji 
připravujeme,“ říká Litoš. Slovenský operátor 
Orange podle něj šikovně propojil hudební 

nabídku MusicJetu s pozitivními emocemi 
a svými službami a koncept funguje.

MusicJet ale lidé používají i v Česku a prav-
děpodobně o tom ani nevědí. Například Alza 
Premium je vlastně přebarvený MusicJet. 
„Dodáváme jim omezenou nabídku strea-
movací hudby a hudbu k downloadu. Z to-
hoto pohledu služba funguje a běží dál,“ tvrdí 
spolumajitel. Obdobně služba funguje i pro 
další klienty. Například pro Bontonland nebo 
zčásti Supraphonline. A MusicJet dodává 
hudbu i pro dva ze tří českých mobilních 
operátorů.

Česká služba také chytá nový dech a chce 
se vůči Spotify vymezit více lokálně. „Máme 
třeba hodně punkových českých kapel, ale 
folk takto pokrytý nemáme, ale chceme. 
Chceme s tím hodně pracovat a tímhle smě-
rem rozšiřujeme tým,“ dodává Petr Litoš. 

PETR ŠVIHEL
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Na první pohled se trh práce převrá-
til vzhůru nohama. Nezaměstnanost 
se dostává na letitá minima. Úřady 
práce hlásí, že roste počet otevře-
ných pozic. Jde jen o statistiku, nebo 
se to na trhu skutečně otočilo?

Je to pravda. Za rok až rok a půl se to dia-
metrálně otočilo. Opticky jsou zprávy z trhu 
velmi pozitivní. Na druhé straně jsou zde 
i negativa. Stav na trhu práce je limitem. 
Ekonomika už nemůže dál růst, protože ne-
jsou lidé, kteří by nové zakázky odpracovali 
a dodali. Není to z mého pohledu jen pozitivní 
zpráva. Firmy si nemají moc z čeho vybírat, 
musejí volit často i horší pracovníky, to se 
promítne do kvality, nebo vybírají ty dobré, 
které musejí přeplatit, a to se pak promítne 
do nákladů. Ve výsledku může být zakázka za 
peníze, které musí firma zaplatit, neprodejná. 
Nebo se prodává za cenu obvyklou, ale nena-
jdou se lidé, kteří by to za tu cenu udělali. Stav 
se stává limitem dalšího růstu.

Firmy jsou tedy pod tlakem a bojují 
o lidi jako o životně důležité zdroje?

Je to velmi zvláštní stav. Pohybujeme se 
v ne úplně růstové křivce. V podstatě všechny 
firmy na trhu mají heslo šetřit. A protože šetří 
velké firmy, šetří i menší, které jim dodá-
vají. Jelikož takto šetří všichni, tak musí ti 
největší šetřit ještě víc, protože nenakupují 
ti nejmenší.  Nevím, kde to skončí. Kde je 
rozumná cena, za kterou firma umí dodat 
a zákazník nakoupit. Tenhle trend trvá od 
poslední krize, a i když ekonomika vykazuje 

různé růsty HDP a málo nezaměstnaných, 
tak firmy stále šetří.

Panuje stále nedůvěra v ekonomiku?
Je to opatrnost. Ve světě se děje spousta 

věcí a firmy nevědí, co bude. Ropa dnes stojí 
kolem 40 dolarů a stávala 100, také benzin 
zlevňuje, ale ne tolik. Vnímám nedostatek 
pozitivních informací, které by vedly firmy 
k tomu, že přestanou šetřit a začnou inves-
tovat. Na trhu je hodně volných finančních 
prostředků, ale ty peníze není do čeho in-
vestovat. Nevidím, že by firmy investovaly 
do dlouhodobých produktů. Všechno je to, 
jak říkají, „quick wins“. 

Hodně se v poslední době mluví 
o tom, že mzdy nerostou tak výrazně, 
jak by odpovídalo nedostatku 
pracovníků. Znamená to, že firmy 
nechtějí investovat ani do lidí? 

Já si myslím, že platy rostou. Šetří se, ale 
ne na lidech. Aby firmy lidi vůbec získaly, 
tak je zaplatit musejí. Až přijde krize, tihle 
lidé, co se nechávají přeplatit, samozřejmě 
půjdou jako první.  Z mého pohledu určitě 
není nejlíp motivovaný člověk, kterého pře-
platím. Je potřeba, aby měl k práci i jiné 
důvody než finanční.  Faktem je, že některé 
firmy chtějí nabírat, nabízejí však vědomě 
méně, než si aktuálně lidé říkají, a takové 
pozice jsou pak otevřené spoustu měsíců, 
než se někdo najde. Pokud nikoho nena-
jdou nadnárodní firmy, pozici přesunou 
do jiné země.

Jak si vedle toho stojí české firmy, 
které nemají možnost otevírat 
danou pozici v jiné zemi a ani 
přeplácet si asi nemůžou dovolit?

Můžou mít ve finále nižší náklady, pro-
tože nemají velkou nadnárodní strukturu. 
Náklady na hlavu, pokud máte management 
po celém světě, stoupají. Tuzemské firmy, 
které si umějí uhlídat tyto náklady, dokážou 
nabídnout zajímavější mzdu.

Lepší než v korporacích?
Jsou v tom flexibilnější. A mohou nabíd-

nout lepší přístup k lidem. Flexibilitu pra-
covní doby, zajímá je víc výstup. V korporaci 
je to často o reportování, o vykazování věcí, 
které nejsou úplně potřeba.

Slyší na to kandidáti?
Za dvacet pět let většina lidí nějakou zku-

šenost s korporací udělala a řada jich dospěla 
do stadia, kdy už pro korporaci dělat nechtějí. 
I za cenu toho, že půjdou s platem níže. To si 
vlastně může dovolit skoro každý, vždycky 
se dají upravit i soukromé náklady. Je hodně 
těch, kteří si váží smysluplné práce. Firmy 
proto dokážou konkurovat samotným ob-
sahem práce.

Mají v tomto smyslu výhodu 
 například společnosti, kde  
pracovníci mohou být pyšní 
na konkrétní výrobek?

Nevázal bych to striktně na nějaký seg-
ment nebo oblast. 

LIDI LÁKÁ  
SMYSLUPLNÁ PRÁCE
Chybějí odborníci, a firmy proto stále častěji musejí pracovníky 
přeplácet. Zároveň jsou však lidé zklamaní z nesmyslných činností. Podle 
Vladimíra Kočího, recruitera a spolumajitele personální společnosti R4U, 
proto mohou zaměstnavatelé konkurovat smysluplnějším obsahem práce. 
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Hlavní hráč na poli pracovních portálů 
ve své aktuální kampani nabádá, 
aby se lidé nebáli hledat si novou 
práci. Fluktuujeme v Česku málo?

Nemyslím si, že málo fluktuujeme. Portál 
se snaží lidi vyprovokovat. Oni řeší to, kolik 
lidí na jejich inzeráty reaguje, a nechtějí, aby 
si klienti stěžovali, že na jejich pracovní na-
bídky nikdo neodpovídá.

Jako recruiter se zaměřujete na úzce 
definované pozice a oslovujete napřímo 
vytipované lidi. Dokážete vůbec srovnat, 
jestli jsou v současnosti lidé více aktivní 
při hledání nových příležitostí?

Jsou tady skupiny lidí, kteří byli dobře za-
placení, a jak firmy šetří, tak tito pracovníci 
hledají práci dlouho. Na druhé straně je vý-
konných lidí, jako jsou technici, výrobáci, 
ajťáci a různí analytici, prostě málo. Musíme 
je aktivně oslovovat, a přestože oni sami ne-
hledají, vnuknout jim myšlenku, že by stálo 
za to přejít jinam.

Techniky a IT specialisty už firmy 
hledají řadu let. Neustále tvrdí, že 
situace je kritická. Může to narazit až 
na dno? Kdy to bude skutečně krizové?

Narazí to na dno v okamžiku, kdy ceny 
lidí vyrostou tak vysoko, že se koncovému 
zákazníkovi nevyplatí do projektu investo-
vat. Dám příklad. Máme vyvinout relativně 
jednoduchý software, na který bude potřeba 
pět programátorů na půl roku. V některých 
případech si lidé s konkrétními znalostmi 
řeknou na IČO o dvě stě tisíc měsíčně. To 
znamená za půl roku pro pět lidí šest milionů. 
K tomu je potřeba ještě nějaký analytik či 
architekt, někdo, kdo je bude řídit. Najednou 
se u malého projektu pohybujeme nákladově 
na deseti milionech. A to už je celkem hodně 
peněz. Zákazník tedy bude hodně přemýšlet, 
jestli do toho investuje. Aby měl dodavatel ně-
jaký profit, podá nabídku na dvanáct čtrnáct 
milionů, aby tam byla rezerva, kdyby se něco 
pokazilo. V okamžiku, kdy dodavatel podá 
nabídku, kterou už zákazník nebude schopen 
akceptovat, narazí se na to dno. Z mého po-
hledu se blížíme do doby, kdy se to přestane 
vyplácet. Říkal jsem, že se neinvestuje, ale 
tohle jsou vlastně menší věci, pro velké banky 
a komunikační firmy malé projekty.

Nevyplácí se hledat levnější 
pracovníky na Východě?

Dneska jsou firmy relativně otevřené 
tomu, najmout někoho z jiných zemí. Nicméně 
většina z nich trvá na povolení k pobytu. Je 
pravda, že se sem přesunulo určité množ-
ství lidí z ekonomik, kde situace je horší, 
mám na mysli Španělsko či Řecko. Ale že 
by nám klienti říkali, ať jim najdeme třeba 
Inda, Rusa, že jim to je jedno, k tomu firmy 
nedospěly. Člověk musí mít vyřešené, že zde 
může pracovat.

Rostou náklady na nábor?
Spíše ano. Snižuje se budget, který jsou 

firmy ochotné za nábor dát. Pak se snižuje 
počet najatých lidí a průměrná cena za jed-
noho najatého člověka je i přes menší budget 
vyšší než dřív. Zkoušejí se proto různé cesty, 
jak člověka najmout. Ať už jde o doporučení, 
kdy jsou firmy za něj ochotné zaplatit.

S tím se hodně setkávám, že firmy 
odměňují své zaměstnance, když 
přivedou dalšího pracovníka.

Pamatuji si dobu po roce 2000, kdy firmy 
dávaly padesát tisíc za doporučení dalšího 
zaměstnance. Odměny se poté hodně snižo-
valy, ale myslím, že aktuálně o tom firmy opět 
uvažují nebo to dělají. Takto vysoké částky se 
ovšem asi nevrátí.

A je to úspěšný model?
Těžko se mi to soudí. Myslím si, že je to 

jedna z velmi důležitých cest, jak lidi získávat. 
Pokud má firma spokojeného zaměstnance 
a ten doporučí práci dalším lidem, je to ta nej-
lepší reklama. Pokud je pracovní prostředí 
špatné, tak se to stejně velmi rychle šíří po trhu 
a ani zaměstnanci nejsou ochotní nikoho do-
poručit. Spíš sami hledají, jak z firmy odejít.

Kdy nastane ta chvíle, že firma  
už musí jít za profesionálem, 

PRACOVNÍ AGENTURA
Dokáže sehnat širokou škálu 
zaměstnanců, případně i disponuje 
vlastními zaměstnanci, které je schopna 
firmě krátkodobě pronajmout.

RECRUITER
Specializuje se na hledání pracovníků 
s přesně definovanými vlastnostmi 
a zkušenostmi. Často sám aktivně 
oslovuje vytipované vhodné kandidáty, 
kteří práci ani v dané chvíli nehledají.

HEADHUNTER
Aktivně hledá vhodné kandidáty 
na klíčové manažerské posty.

KDO KOHO LOVÍ?
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za agenturou, recruiterem 
či headhunterem?

V okamžiku, kdy už vyzkoušela všechny 
možné cesty a určitého pracovníka opravdu 
potřebuje. Dlouho firmy tlačily na to, aby se 
naše odměna snížila, dnes jsou sice schopné 
zaplatit cokoli, ale přijdou k nám až v okamžiku, 
kdy je to problém. Málokterá firma je ochotná 
zadat pozici externímu dodavateli, hned jak 
ji otevře. A když už nám to zadá, očekává, že 
zareagujeme ve velmi krátké době. Na nás je 
velký tlak, musíme korigovat jejich očekávání 
a zjistit, co pro to udělali, a třeba jim říct hned 
na začátku, že šance je velmi malá. Neslibujeme 
získání kohokoli ve velmi krátké době.

Podle toho, že uvažuje realisticky, 
lze poznat profesionála?

Ano. Fungují zde velmi úzké vazby, 
a o tom, kdo naslibuje cokoli, a nakonec ne-
zvládne nikoho dodat, se informace rozšíří 
velmi rychle. Z tohoto pohledu se trh dokáže 
velmi rychle pročistit.

Oslovují vás nové firmy, které nemají 
žádné zkušenosti se spoluprací 
s externím personalistou?

Nás tolik ne. Nejsme firma, která se pre-
zentuje masově, proto se k nám tolik nových 
zákazníků nedostane. Obecně je ale pravda, 
že firmy, které zkoušejí poprvé spolupracovat 
s agenturou, netuší, jak to funguje, netuší, co 
je to bude stát. A proto si myslím, že to fir-
mám trvá, než se rozhodnou. Obvykle vidí, co 
je to bude stát, a protože přemýšlejí o nákla-
dech, hledají levnější cestu. Ve finále to může 
být ale dražší cesta, protože budou hledat 
dlouho, najdou špatného člověka a může to 
být daleko složitější, než se zdá.

Jak je možné, že v současné situaci firmy 
nejsou ochotné jít do zkrácených úvazků?

Jsou pozice, kdy se zkrácené úvazky mohou 
využít, a pak jsou tu pozice, kdy člověk musí 
na pracovišti skutečně fyzicky být. Dostávám 
z trhu informace, že spousta lidí zkrácené 
úvazky hledá, chtěla by je, nicméně jedním 

z prvních dotazů je, jak to bude se sociálním 
pojištěním a s nemocenskou. Chápu, že to je 
základní věc, kterou je třeba mít vyřešenou, na 
druhé straně, pokud je to jeden z jejich prvních 
dotazů, je tím v podstatě řečeno, že hledají 
primárně to, aby se o ně někdo postaral. Proto 
jsou k tomu firmy často skeptické.

Měla by se nějak změnit legislativa, 
aby trh práce fungoval a dostal 
se z krizových scénářů?

Na to není snadné odpovědět. Ale dozrá-
vám k názoru, že krize jsou nezbytné, aby 
se trh pročistil. Je to asi jako u sportovců. 
Málokterý sportovec dokáže celou kariéru 
vydržet na špici, vždycky přijde nějaká krize, 
tělo si musí odpočinout a člověk nabere nové 
síly. Takže si nemyslím, že by rychlejší pra-
covní povolení a podobná opatření mohly 
pomoct. Protože když sem navezeme spoustu 
lidí, co s nimi budeme dělat v okamžiku, kdy 
přijde krize?

PETR ŠVIHEL

INZERCE A161004976
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POLSKÁ PREMIÉRKA Beata Szydłová 
není v jednoduché pozici. Už několik mě-
síců je terčem kritiky opozice i evropských 
orgánů za novelu zákona o ústavním soudu, 
který omezuje jeho pravomoci a kontrolní 
roli vůči politikům. Desetitisíce demonst-
rantů vycházejí do ulic, protože se obávají 
soumraku demokracie v nejlidnatější výcho-
doevropské zemi.

Poté, co soudci nejvyššího justičního or-
gánu v zemi označili v březnu nová pravidla 
regulující jeho činnost za neústavní, Szydłová 
odmítla zveřejnit jejich nález v úředním věst-
níku, když jej označila za nelegitimní. 

Polská ústava ale něco takového neumož-
ňuje. „Budou trvat na svém názoru, že práce 
soudu byla neplatná, že šlo o soukromé se-
tkání a že se tím nemusejí řídit. Ale Szydłová 
svým rozhodnutím porušuje zákon, neboť 
ten, kdo stojí v čele vlády, má povinnost 

výrok zveřejnit,“ řekla agentuře PAP expre-
miérka Ewa Kopaczová z opoziční Občanské 
platformy. 

Boj mezi vládou a ústavním soudem pokra-
čuje, naštvaná je i Evropská unie. Odmítání 
doporučení ústavních expertů Rady Evropy 
podle zástupců EU prohlubuje ústavní krizi. 
Ta u severních sousedů vygradovala koncem 
dubna tím, že se na stranu ústavního soudu 
postavil také Nejvyšší soud. Hned tři bývalí 
polští prezidenti varovali, že je právní stát 
v ohrožení.

Zatím se ovšem nezdá, že by vládní strana 
Právo a spravedlnost (PiS) byla ochotna 
jakkoli ustoupit. Beata Szydłová je ostatně 
prodlouženou rukou šéfa strany a bývalého 
předsedy vlády Jarosłava Kaczyńského. 
Euroskeptik Kaczyński nyní řídí zemi „ze 
zadního sedadla“, říkají Poláci. Pomyslným 
sudem se střelným prachem je ale pro PiS 

především návrh na úplně zrušení potratů. 
Zatímco přitažení uzdy ústavním soudcům 
či pokus o ovládnutí veřejnoprávních médií 
nemusejí vyvolat celonárodní odpor, úplný 
zákaz interrupcí, povoleny by byly jen potraty 
nezbytné pro zachování života ženy, by mohl 
vládu fatálně ohrozit. 

Polsko se navíc může ocitnout v izolaci. 
Vzhledem k historické zkušenosti se nemůže 
a ani nechce obrátit na východ k Rusku, jenže 
ukazuje záda Západu. Slova pochopení a pod-
pory zatím zaznívají jen od Viktora Orbána 
a Miloše Zemana.

TROCHU ASIJSKÝ MODEL
Boj o podobu demokracie v Polsku za-

stiňuje plánovanou ekonomickou revoluci. 
Místopředseda vlády a ministr rozvoje 
Mateusz Morawiecki chce prý proměnit 
tamní hospodářství na moderní ekonomiku 

TRNITÁ TŘETÍ CESTA.  
KAM POLSKO 
ZAVEDE?
Polsko po nástupu nové vlády loni na podzim výrazně otočilo 
kormidlem zahraniční i domácí politiky. Za omezování demokracie 
schytává kritiku ze všech stran. Nejsilněji od svých partnerů 
v Evropské unii. Přestože hospodářství pokračuje v solidním 
růstu, plánuje nový kabinet revoluci i v ekonomice. 
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založenou na inovacích a postavenou na 
domácích investicích, ale zároveň výrazně 
regulovanou státem. Polsko se chce podle 
vicepremiéra také zbavit závislosti na levné 
pracovní síle. 

A proč asijský model? Podle náměstka 
vicepremiéra Radosława Domagalského vidí 
Polsko vzor v asijských ekonomických ty-
grech. „Bude to proces, který potrvá deseti-
letí. Musíme prostřednictvím rozvoje inovací, 
které proměníme ve větší konkurenceschop-
nost a vyšší kvalitu, následovat vzory, jako je 
Jižní Korea nebo Japonsko, jimž se podařilo 
něco podobného,“ říká Domagalski. 

Do roku 2020 chce vláda zajistit, aby vý-
daje na výzkum a vývoj dosáhly úctyhodných 
dvou procent HDP. Podle Jacka Adamského 
z Konfederace podnikatelů Lewiatan ale chy-
bějí kabinetu konkrétní představy a harmo-
nogram kroků. 

„Vláda nám ukázala knihu, která má titul, 
má názvy kapitol, ale ty nemají žádný ob-
sah. Srovnávat rozvojové modely Japonska 
a Koreje z 50. a 60. let minulého století 
s dnešním Polskem je zavádějící,“ citují 
Domagalského Hospodářské noviny. 

EVROPSKÉ PENÍZE NESMRDÍ
Nástrojem pro investiční politiku státu 

má být takzvaný Polský rozvojový fond, pod 
který bude spadat řada dosud samostatných 
vládních agentur pro podporu investic. Kritici 
v něm opět vidí koncentraci ekonomické moci 
vlády. Ta si chce stanovit prioritní oblasti, do 
kterých bude stát pumpovat nejvíc peněz. Jde 
například o loďařský či letecký průmysl, do 
kterého byly miliardy zlotých investovány už 
v minulých letech. 

Nová vlastenecky orientovaná politická re-
prezentace nechce, aby ze země odcházely na 

dividendách a dalších platbách zahraničním 
společnostem desítky miliard ročně. Dál se 
bude snažit lákat do země zahraniční inves-
tory, zároveň ale bude chtít posílit domácí 
kapitál. A to i pomocí peněz z evropských 
fondů. Evropské peníze nesmrdí ani euros-
keptické vládě. 

Hlavním bodem nového ekonomického 
plánu je pak podpora vývozu a růst polských 
zahraničních investic, které mají zvýšit kon-
kurenceschopnost tamní produkce v celosvě-
tovém měřítku. 

RŮST DVĚ DESETILETÍ
Zahraniční investoři sice mohou být z ná-

padů polské vlády nesví, očekávat odliv za-
hraničních investic ale zatím nelze. Polsko je 
totiž aktuálně jednou z nejrychleji rostoucích 
ekonomik v Evropě. Loni narostl hrubý do-
mácí produkt země o 3,6 procenta a letos by 

PREMIÉRKA 
A JEJÍ ŠÉF.
Je veřejným 
tajemstvím, že 
Beata Szydłová je 
prodlouženou rukou 
šéfa strany Právo 
a spravedlnost 
Jarosłava 
Kaczyńského.
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se měl podle všech predikcí udržet zhruba na 
stejné úrovni. A ze země, jíž se ekonomicky 
daří, kapitál neodchází. 

Polsko je ostatně jediným evropským stá-
tem, jenž se během nedávné globální finanční 
krize vyhnul recesi a který zažívá nepřetržitý 
ekonomický růst už více než dvě desetiletí. 
Poláci postupně bohatnou a nebojí se utrácet, 
tahounem ekonomiky byla loni především 
domácí poptávka, která se oproti roku 2014 
zvýšila o 3,4 procenta.

Přes tato optimistická čísla je stále v HDP 
na hlavu daleko za Českou republikou či 
Slovenskem. Podle statistik Mezinárodního 
měnového fondu za rok 2015 je HDP per ca-
pita v Polsku 26 455 dolarů, zatímco v Česku 
31 549 dolarů.

Polský průměrný příjem pak dosahuje 
zhruba 70 procent unijního průměru. Ani 
tady se vláda nebojí ambiciózních prohlá-
šení. Vyspělou Evropu chce dohnat do roku 
2030.

Investiční boom, který je ovšem zatím jen 
zbožným přáním vládní strany, by pomohl 
Polsku lépe vyřešit i palčivý problém s neza-
městnaností, která je stále vysoká, i když se 
ji daří postupně snižovat. Na začátku roku 
2013 bylo bez práce 13 procent Poláků v pro-
duktivním věku, nyní se počet nezaměstna-
ných pohybuje kolem deseti procent. 

EXPORT: POZOR NA PŘÍLIŠNÝ 
OPTIMISMUS

Polsko je třetím nejvýznamnějším obchod-
ním partnerem ČR a vzájemná obchodní vý-
měna narostla za posledních pět let zhruba 
o třetinu. Dokonce i malé Česko je pro Poláky 
důležitým trhem – dle objemu vývozu jsme ve 
světové konkurenci na sedmém místě.

Obchodní bilance prošla v uplynulých 
letech statistickými veletoči. Zatímco v roce 
2011 vyvezli čeští exportéři na polský trh 
zboží za 181 miliard korun, opačným smě-
rem putovaly produkty pouze za 176 mi- 
liard. V následujících letech ale rostl pře-
devším polský vývoz a v roce 2014 dosáhlo 
záporné saldo v neprospěch Česka 28 mili-
ard korun. 

Důvodem může být i přílišný optimismus 
českých exportérů, kteří jsou přesvědčeni, že 
vyvážet do Polska je jednoduché – například 

díky jazykové a kulturní blízkosti a často 
zmiňované náklonnosti Poláků k Čechům. 
Vedoucí zahraniční kanceláře agentury 
CzechTrade Adam Suchanek ovšem varuje 
před přílišnými iluzemi. „České firmy vstu-
pují na polský trh nepřipraveny a až zde 
zjišťují, že zde není vše tak podobné tuzem-
skému trhu, jak si původně myslely,“ říká 
Suchanek. 

Na téměř čtyřicetimilionovém polském 
trhu panuje mimořádná konkurence. Vývozce 
navíc mohou zaskočit administrativní pře-
kážky byznysu, které jsou rozhodně větší než 
na tuzemském trhu. 

Polské úřady striktně trvají na splnění 
zákonných požadavků, a to zejména u vý-
robků, které by mohly ohrozit život či zdraví 
obyvatel. Týká se to hlavně potravinářského 
sektoru, dále léčiv či chemikálií.

Zájem o vývoz na tamní trh mezi čes-
kými firmami přesto neutuchá. Mezi per-
spektivní oblasti vývozu patří energetika, 
petrochemie, silniční a kolejová vozidla, 
zařízení pro restrukturalizaci hutí a dolů, 
vzduchotechnika, čerpadla, zařízení silno-
proudé elektrotechniky, zemědělská tech-
nika, další stroje a potraviny – především 
obilí, maso, máslo, mléko, drůbež, cukr, 
protlak, pivo a slad.

JAKUB PROCHÁZKA

Polský průměrný příjem 
dosahuje zhruba 70 pro- 
cent unijního průměru. 
Ani tady se vláda nebojí 
ambiciózních prohlášení.

ROZDĚLENÁ 
SPOLEČNOST.  
V katolické zemi 
se nejvíce vyhrotila 
debata o úplný 
zákaz potratů.

»

FO
TO

: R
E

U
TE

R
S

36_39_PT_05.indd   38 3.5.2016   12:45:58



MANAŽER ROKU ZNÁ VÍTĚZE
FINANCE, VZDĚLÁVÁNÍ

36_39_PT_05.indd   39 3.5.2016   12:46:00



40

OF MANAŽER ROKU

ZNÁME MANAŽERA 
I MANAŽERKU ROKU
Miroslav Dvořák z Motoru Jikov Group a Radka Prokopová z Alca plastu byli 
vyhlášeni v pražském paláci Žofín absolutními vítězi soutěže Manažer roku 2015. 

OCENĚNÍ A BLAHOPŘÁNÍ NEJLEPŠÍM 
manažerům před čtyřmi stovkami podnika-
telů a významných hostů předali zástupci 
vyhlašovatelů soutěže – prezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR (SP) Jaroslav Hanák, 
prezident Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Jan 
Wiesner a prezident České manažerské aso-
ciace (ČMA) Pavel Kafka.

Miroslav Dvořák do podniku Motor České 
Budějovice (dřívější název Motoru Jikov 
Group) nastoupil v roce 1986 jako konstruk-
tér. Manažerské zkušenosti získával postu-
pem v hierarchii řídících pozic od oddělení 
konstrukcí až na místo generálního ředitele 
v roce 2000. Pro zvýšení konkurenceschop-
nosti založil technologická vývojová centra 
se zaměřením na inovace a aplikovaný vý-
voj nových technologií, postupů a procesů. 
Výsledkem jsou dnes plně robotizovaná pra-
coviště. V duchu hesla Průmysl 4.0 je firma 
připravena stát se lídrem na trhu v oblasti au-
tomatizace a robotizace výrobních procesů. 
Svoje manažerské schopnosti a vědomosti 
věnuje Miroslav Dvořák nejen svojí firmě, ale 

nezištně rozšířil svoji působnost také mimo 
ni. Je viceprezidentem Sdružení automobi-
lového průmyslu, poradcem ministra prů-
myslu a obchodu a zasedá v profesní radě 
ZČU Plzeň a Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.

Radka Prokopová roku 1998 společně 
se svým manželem založila rodinnou firmu 
zabývající se výrobou sanitární techniky – 
od té doby je její výkonnou ředitelkou. Svou 
vizi naplnila beze zbytku – nyní je plně 
kompetentní top manažerkou a společen-
sky zodpovědným vlastníkem. Jejím cílem 
bylo vybudování úspěšného českého výrobce 
působícího na evropském trhu s budoucím 
přesahem mimo Evropu. Alca plast je mo-
derní firma s pobočkami v Rusku, Bělorusku, 
Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Firma již 
jedno významné ocenění získala – v soutěži 
Podnikatelská nemovitost roku 2011 zvítězila 
v kategorii Brownfield.

Zlatý odznak vítězným manažerům pře-
dal a i vítězům dalších kategorií poblahopřál 
prezident republiky Miloš Zeman, pod jehož 
záštitou se soutěž koná. Desítce nejlepších 

manažerů přišel na Žofín pogratulovat rov-
něž předseda vlády Bohuslav Sobotka, který 
ve svém krátkém projevu ocenil význam ma-
nažerů pro českou ekonomiku a společnost 
vůbec.

Pomyslnou štafetu svým nástupcům pře-
dali loňští vítězové, jimiž byli předseda před-
stavenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ 
Daniel Beneš a Zuzana Ceralová Petrofová, 
prezidentka společnosti Petrof. Slavnostního 
předání se na pódiu zúčastnili i eurokomi-
sařka Věra Jourová, předseda hospodářského 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Ivan Pilný a další politické i manažerské osob-
nosti. K letošním vítězům se vyjádřili členové 
Národní komise soutěže Manažer roku, kteří 
vítěze vybírali. „Ekonomicky úspěšný rok 
2015 potvrdil, že rozhodující podíl na něm 
měl opět průmysl. Proto jsem šťastný, že jak 
manažer roku, tak manažerka roku působí 
v průmyslu. Vyhráli s jasnou převahou,“ uvedl 
Jaroslav Hanák, předseda Národní komise 
a prezident SP ČR.

„Jsou to lidé, kteří fabriky vybudovali, 
řídí je a starají se o jejich růst, a to v podmín-
kách obrovské konkurence. Obdivuji jejich 
neutuchající aktivitu, nesmírnou obětavost 
a nasazení, vztahy ke kolegům a spolupra-
covníkům a smysl pro týmovou práci,“ uvedl 
Jan Wiesner, člen Národní komise a prezident 
KZPS.

„Jak u manažerky roku, tak u manažera 
roku oceňuji především jejich osobní přístup 
k dynamice rozvoje firem, za které zodpovídají. 
Zaujaly mne rozhodující ukazatele rentability 
těchto společností a vztah obou oceněných 
k řízení společností,“ uvedl Rostislav Dvořák, 
předseda Řídícího výboru soutěže Manažera 
roku, člen Národní komise a předseda Svazu 
českých a moravských výrobních družstev.

REDAKCE
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Získala jste ocenění v rámci odvětví 
a v rámci soutěže jste byla zvolena mezi 
deset nejlepší českých manažerů. Co 
takové ocenění pro vás znamená?

Opravdu velké ocenění naší práce a hr-
dost, že je tato práce vidět.  Zároveň je to velké 
ocenění a také povzbuzení pro mé nejbližší 
kolegy  a všechny zaměstnance, že jsme dobrý 
tým a můžeme se na trhu jako ryze česká 
firma prosadit.

Finalisté také často zmiňují, že uznání 
posílilo jejich sebevědomí a víru, že 
svoji práci dělají správně. Odhodláte se 
v podnikání k nějakým novým výzvám?

Určitě nás to utvrdilo, že jsme šli správ-
ným směrem. Zároveň toto uznání přijímám 

s velkou pokorou, protože v té kon-
kurenci skvělých firem a manažerů 
ani nic jiného cítit nemůžete.  Další 
naše záměry v podnikání se neod-
víjejí od tohoto ocenění,  ale jsou 
dlouhodobě plánovány. V tomto 
roce začneme stavět novou výrobní 
halu, protože stávající kapacity nám 
již nestačí. Taky jsme se dohodli 
s dalšími italskými designéry na spolupráci 
na novém projektu interiérových křesel pro 
rok 2016.

Čemu se budete ve firmě ak-
tuálně nejvíce věnovat?

Připravujeme se na stěžejní veletrh kan-
celářského nábytku Orgatec, který se koná 

jednou za dva roky v Kolíně nad 
Rýnem. Je to vždy přehlídka toho 
nejlepšího a nejnovějšího na trhu. 
Při této příležitosti chceme předsta-
vit novou řadu manažerských křesel 
od studia Orlandini a celkově „vy-
brušujeme“ náš sortiment, zařazu-
jeme nové designové látky.

 
Dodáváte hlavně na tuzemský trh, 
nebo se zaměřujete i na export?

Zaměřujeme se na obojí, a to vcelku vy-
rovnaně. Skoro 50 procent činí tuzemsko 
a 50 procent zahraničí. V zahraničí vidíme 
ještě velký potenciál, takže možná v brzké 
budoucnosti zahraničí převáží nad tuzem-
ským trhem.

VYBRUŠUJEME SORTIMENT
Stávající kapacity nám nestačí. Letos začneme stavět novou výrobní halu, říká 
Jitka Hurábová, ředitelka LD Seating a v soutěži oceněná manažerka.

Jitka Hurábová
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OF MANAŽER ROKU

Patříte mezi elitní manažery, kteří se 
dostali do finále celostátní soutěže. 
Je to pro vás potvrzení, že vaše 
pracovní rozhodnutí byla správná?

Vše napovídá tomu, že většina mých pra-
covních rozhodnutí byla správná. Ne že bych se 
pokládal za neomylného, ale vzhledem k tomu, 
že ZOD Potěhy je dnes prosperujícím, stále se 
rozvíjejícím stabilizovaným a plně konkuren-
ceschopným zemědělským podnikatelským 
subjektem, je zřejmé, že restrukturalizace pod-
niku, stanovení cílů, priorit a směru rozvoje 
firmy byly vedeny správným směrem.
Během loňského roku jste řešil 

prudký pokles cen mléka a vepřového 
masa, místo škrtů jste se rozhodl 
investovat do modernizace. 
Vyplatilo se? Jak si stojíte letos?

Prudký pokles cen mléka a vepřového masa 
v průběhu loňského roku se nezastavil ani 
počátkem roku letošního. Současná situace 
a ekonomika výroby mléka vepřového masa 
jsou skutečně v hluboké krizi a ta bude půso-
bit i nadále, v sektoru výroby mléka se bude 
ještě zcela jistě prohlubovat. Přesto považuji 
za nutné i v této situaci, pokud to okolnosti vy-
žadují, pokračovat v nezbytných investicích do 
těchto komodit, samozřejmě za předpokladu, 

že ani do budoucna výrobu mléka 
a vepřového masa nebudeme snižo-
vat a utlumovat. Pokud je investice 
do modernizace a rekonstrukce stájí 
a technologického zařízení promyš-
lená a správně zvolena, musí přinést 
očekávaný efekt. To platí i v našem 
případě, co se týče investice do mo-
dernizace odchovny selat v loňském 
roce.

Kladete obecně důraz na využívání 
nových vědecko-technických poznatků 
v praxi. Čemu jste se věnoval po 
této stránce v poslední době?

Vzhledem k tomu, že naše společnost již 
dlouhodobě hospodaří každoročně se ziskem, 
může pravidelně ročně věnovat několik desí-
tek milionů korun do dalšího rozvoje druž-
stva. Dochází k průběžné modernizaci a re-
konstrukci technologií, strojů a zařízení jak 
v rostlinné, tak i živočišné výrobě, k využívání 
nejmodernějších informačních technologií 
a služeb, využívání kamerových a signalizač-
ních zařízení a systémů. 

PROMYŠLENÉ INVESTICE 
MUSEJÍ PŘINÁŠET EFEKT
Hospodaříme se ziskem, ten investujeme 
do modernizace technologií, popisuje Josef 
Hlava, předseda představenstva Zemědělského 
obchodního družstva Potěhy a finalista soutěže.

Josef Hlava
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V soutěži Manažer roku jste se dostal 
mezi deset nejlepších manažerů 
a zároveň jste zvítězil i v odvětví 
energetika a výroba elektrických 
přístrojů. Potvrdilo vám to, že cesta, 
kterou firmu směřuje, je správná?

Nevím, zda se dá úspěch v soutěži 
Manažer roku chápat jako potvrzení správné 
cesty, po které vedu naši akciovou 
společnost. 

Každopádně výsledek soutěže 
na jedné straně ukazuje, že firmu 
nevedu cestou špatnou, a na druhé 
straně i to, že ATAS už překročil 
regionální věhlas a dostal se do po-
vědomí nejen celé České republiky, 
ale i za její hranice.

Na co se aktuálně ve firmě 
nejvíce zaměřujete?

Je to až k nevíře, ale posledního půl roku 
mi nejvíce času zabírá shánění nových pracov-
níků dělnických profesí. Na trhu práce je sice 
400 tisíc nezaměstnaných, ale po odečtení 
těch, kteří nechtějí a neumějí pracovat nebo 
jsou nevhodní pro danou práci, jich zbude 

jen zlomek z celkového počtu, a ještě 
jsou většinou v okrajových regionech 
republiky a nemají zájem či možnost 
se přestěhovat do průmyslových re-
gionů, kde je po nich velká poptávka. 
Dále jsem navštívil všechny vysoké 
školy v České republice za účelem 
získání konstruktérů elektromotorů, 
ale ti už dávno vymřeli.

Kolik má firma lidí?
V tuto chvíli máme 770 zaměstnanců, 

ale teď hned bych jich potřeboval o 30 více 
a v průběhu následujících měsíců bude po-
třeba dalších 70. Pokud vláda urychleně 
nepřistoupí na uvolnění trhu práce pro ob-
čany třetích zemí, bude mít nejenom ATAS, 
ale i většina dalších průmyslových podniků 
v České republice mnoho problémů.

Probírali jsme nedostačující 
školství. Plánujete se v tomto 
tématu více angažovat?

Tomuto tématu se aktivně věnuji od po-
loviny devadesátých let minulého století. 
Nicméně to ještě nevzdám a budu pokračo-
vat na tomto poli i nadále.

VĚTŠINU ČASU SHÁNÍM NOVÉ PRACOVNÍKY
Pokud vláda urychleně nepřistoupí na uvolnění trhu práce pro občany třetích zemí, 
bude mít většina průmyslových podniků v České republice mnoho problémů, říká 
Otto Daněk, předseda představenstva firmy ATAS elektromotory Náchod. 

Otto Daněk
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MANAŽER ROKU OF 

PŘEDSTAVUJEME  
MANAŽERSKÝ TOP TEN

DESET NEJLEPŠÍCH MANAŽERŮ 
v soutěži bylo vybráno do žebříčku TOP 
TEN. Kromě Miroslava Dvořáka a Radky 
Prokopové jimi jsou předseda představen-
stva firmy ATAS elektromotory Náchod 
Otto Daněk, ředitel Rehabilitačního ústavu 
Kladruby Josef Hendrych, ředitelka a jedna-
telka firmy LD SEATING Jitka Hurábová, 
generální ředitel Řízení letového provozu 
ČR Jan Klas, předsedkyně představenstva 
Zemědělského družstva Všestary Monika 
Nebeská, generální ředitel a prokurista VÚTS 
Liberec Miroslav Václavík, předseda předsta-
venstva Kovodružstva Strážov Václav Valter 
a generální ředitel ČEZ Distribuce Richard 
Vidlička.

Oceněni byli i manažeři v dalších katego 
riích. Mladým manažerským talentem se 
stala Karolína Topolová, generální ředitelka 
AAA Auto International. Vynikajícím mana-
žerem malé firmy do 50 zaměstnanců vyhlá-
sili Jana Piknu, ředitele festivalu Smetanova 
Litomyšl. Vynikajícím manažerem střední 

firmy do 250 zaměstnanců se stal Miroslav 
Václavík, generální ředitel a prokurista VÚTS 
Liberec. Vyhlášeno bylo také 23 manažerů 
jednotlivých odvětví.

Zvláštní kategorií je uvedení do síně slávy. 
Do ní byl letos uveden Jan Preclík, který byl 
po dvě desetiletí v Hodnotící komisi soutěže 
Manažer roku, která společně s Národní 
komisí vybírá vítěze. Sám se stal vítězem 
soutěže v roce 1994, kdy byl oceněn titulem 
Úspěšný manažer.

Součástí akce bylo rovněž vyhlášení vý-
sledků druhého ročníku soutěže O nejlepší 
studentskou esej, tentokrát zaměřenou na 
téma Vývoj nových technologií a budoucnost 
mladé generace a Kybernetická revoluce a vliv 
na společnost. Vítězné příčky obsadili autoři 
z Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. První místo patří Veronice Ruskové, 
druhé Janě Běčákové a jako třetí skončil Lukáš 
Tomíček. Zvláštní cenu za nejkreativnější esej 
obdržel Jakub Mašek z VŠE v Praze.

REDAKCE

NEJLEPŠÍ MANAŽEŘI. 
Společná fotografie vítězů před palácem Žofín.

ÚSPĚŠNÁ OSTRAVA. Nejlepší studentské 
eseje napsali žáci Vysoké školy báňské.

ÚSMĚV VÍTĚZKY. Manažerkou roku se 
stala Radka Prokopová z Alca plastu.

MANAŽEREM ROKU SE STÁVÁ... 
Miroslav Dvořák z firmy Motor Jikov Group.

SÍŇ SLÁVY. Ocenění za celoživotní 
dílo si odnesl Jan Preclík.
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OF FINANCE

ÚVĚROVÁ ŘEŽBA
Půjčky pro firmy jsou nejlevnější v historii, zájem o ně je ale vlažný.

BANKOVNÍ DOMY OPĚT PŘITVRDILY 
v boji o půjčky firmám. Jsou ochotné pod-
stoupit vyšší riziko a tlačí ceny úvěrů ke 
dnu. Podniky si tak koncem února podle 
nové zprávy České národní banky v průměru 
půjčovaly za 2,64 procenta, což je nejméně 
v historii.

HOSPODY MAJÍ SMŮLU
„Banky se předhánějí v nabídkách, úroky 

jsou rekordně nízké, a pokud firma spl-
ňuje základní kritéria, má opravdu slušnou 
šanci získat levný provozní kapitál,“ říká 
šéf Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků Karel Havlíček. Ten už loni si- 
tuaci popisoval jako úvěrovou řežbu. Nyní 
je to podle něj z hlediska nabídky ještě lepší. 

Nejsnáze získávají prostředky exportéři, prů-
myslové a obchodní firmy. „Naopak horší 
přístup k úvěrům mají malé firmy z malo-
obchodu a služeb, například pohostinství,“ 
doplňuje Havlíček.

Banky přetékají likviditou a snaží se 
umístit volný kapitál, jenže zájem ze strany 
firem je zatím vlažný. „Objem poskytova-
ných úvěrů je proti srovnatelnému období 
minulého roku mírně vyšší, nevidíme však 
žádné trendy vedoucí k dramatickému růstu. 
Zejména menší firmy jsou stále velmi opa-
trné a každý růst svého zadlužení vždy ve-
lice pečlivě zvažují,“ uvedl Petr Manda, šéf 
firemního bankovnictví ČSOB, která nově 
láká firmy na předčasné splacení úvěru 
zdarma.

ZDROJE JSOU.  
Banky se snaží 
umístit volný kapitál 
a perou se o firmy.

ZLEVŇUJEME

Pozn.: Data jsou vždy ke konci roku, údaje za rok 2016 
jsou ke konci února. Zdroj: ČNB
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FINANCE OF

FIRMY ZA TŘI PROCENTA…
V únoru podniky nově získaly úvěry v ob-

jemu 36,2 miliardy korun, což byl meziroční 
pokles o 16,7 procenta. Nejlevněji vycházely 
úvěry nad 30 milionů korun, firmy si v prů-
měru půjčovaly za 1,74 procenta, zatímco 
u půjček do 7,5 milionu korun činila úroková 
sazba v průměru 3,31 procenta. 

Například Česká spořitelna hlásí největší 
nárůst objemu úvěrů u velkých korporátních 
klientů. Těch meziročně přibyla téměř čtvr-
tina. „Objemy nám ale rostou ve všech seg-
mentech, u velkých i malých firem. Tomuto 
vývoji pomáhají nízké úrokové sazby, vý-
znamně konkurenční prostředí, které tlačí 
dolů marže, a zejména pak rozvolňující se 
nefinanční podmínky,“ shrnul šéf firemní 
klientely v České spořitelně Petr Witowski.

Banky si začaly tvrdě konkurovat nejen 
v cenách, ale i například u požadavku na za-
jištění či různými doprovodnými službami, 
mimo jiné kvalitou poradenství. Třeba Equa 
bank nabízí k podnikatelskému úvěru tablet 

zdarma. Finanční domy jsou také ochotnější 
půjčit víc peněz na delší dobu a zkrátila se 
i doba schválení a vyřízení úvěru. Vzhledem 
k situaci na trhu v podobě velmi nízkých sazeb 
se hlavně velkým podnikům otevřela možnost 
financovat se mimo bankovní trh například 
prostřednictvím dluhopisu, což pro banky 
je rostoucí konkurence. „Konkurenční boj 
bude jistě pokračovat a tlak na cenu bude sílit. 
Prostor pro další snižování úrokových sazeb 
banky určitě mají,“ tvrdí šéf odboru analýz 
finančního trhu z J&T Banky Milan Vaníček.

… SPOTŘEBITEL ZA JEDENÁCT
Trh firemních úvěrů ovládá pět největ-

ších tuzemských bank, které mají dohromady 

tržní podíl přes devadesát procent. Mluvčí 
UniCredit Bank Petr Plocek uvedl, že u ma-
lých a střeních firem vykázala banka pětinový 
nárůst objemu úvěrů. „Za první letošní kvar-
tál to bude podobné tempo,“ tvrdí Plocek. 

Z nových bank se na trhu firemních úvěrů 
pohybují pouze Equa bank a Fio banka, ke 
konci roku 2015 dosáhl objem jimi poskyt-
nutých úvěrů hodnoty kolem dvaceti miliard 
korun, v přepočtu na tržní podíl jde pouze 
o necelá dvě procenta. „V roce 2016 oče-
káváme růst trhu přes pět procent,“ odha-
duje šéf firemního bankovnictví Equa bank 
Vojtěch Záškodný. Podle něj bude tažen po-
kračujícím růstem české ekonomiky, zvyšující 
se konkurencí a dalším uvolňováním riziko-
vých standardů jednotlivých bank. „Dnem 
sazeb firemních úvěrů se zdá hodnota mezi 
1,9 procenta až 2,2 procenta,“  domnívá se 
Záškodný. Jen pro srovnání, spotřebitelé si 
nyní v průměru půjčují za 11,41 procenta.

PETRA PELANTOVÁ

Euro

Banky jsou ochotnější 
půjčit víc peněz na delší 
dobu, zkrátila se i doba 
schválení úvěru.
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SLOŽME SE A VYDĚLEJME
Podíl ve firmě teď může získat v podstatě kdokoli.

BRITOVÉ CHRIS MORRIS A ANDREW 
WORDSWORTH přišli před pěti lety s nápa-
dem, jak usnadnit lidem dopravu a zároveň sní-
žit dopad jízd na životní prostředí. Výsledkem 
byla firma na půjčování elektromobilů. Loni do 
ní vstoupila největší evropská autopůjčovna 
Europcar. Neradovala se přitom jen dvojice 
podnikatelů, ale také „dav investorů“, kteří na 
projekt přispěli. Peníze do začátků se Morris 
a Wordsworth rozhodli získat skrz komunitní 
financování a v roce 2013 nabídli podíl ve firmě 
prostřednictvím služby Crowd cube. Celkem 
63 investorů dalo dohromady 100 tisíc liber. 
V průměru tedy každý přispěl něco přes 1500 li- 
ber. Vklad se jim několikanásobně vrátil. 
Podobný příběh možná už brzy budou moct 
prožít také lidé v Česku. 

I sem začíná pronikat takzvaný  podílový 
crowdfunding, kdy si v podstatě  kdokoli může 
koupit podíl v začínající firmě. A přispět může 
jen pár stovek korun. Samozřejmě s rizikem, 
že vsadí na špatný projekt. Pokud ale vsadí 
na správného koně, může získat zpátky 
mnohonásobek vložené částky. Samotná 
investiční platforma žije z provizí. „Zisk 
poskytovatelů služby je tvořen z poplatků 

z nashromážděného kapitálu, jež se pohybují 
na úrovni pěti procent. Dalších v průměru 
pět procent obdrží platforma v případě, kdy 
projekt nezíská cílový objem kapitálu, ale 
i přesto si finance ponechá. Dále je možné 
se setkat s poplatkem ve výši okolo tří pro-
cent za zprostředkování platby,“ popisuje Petr 
Cimala ze společnosti Charles Bridge Global 
 Macro Fund. 

V zahraničí je tento typ investic v posled-
ních letech na vzestupu. „Mezi roky 2014 
a 2015 se objem kapitálu investovaný pro-
střednictvím crowdfundingových platforem 
vždy více než zdvojnásobil, stejně jako v le-
tech předchozích. Odhad celosvětového ob-
jemu zprostřed kovaného kapitálu v roce 2015 
činil 34,4 miliardy dolarů,“ říká Cimala.  

PORODNÍ BOLESTI
Jak moc se nový způsob financování pod-

niků v Česku rozjede, teď záleží na reguláto-
rovi. „Česká legislativa s takovýmto typem 
financování přímo nepočítá, evropská se 

jenom připravuje, takže i pro Českou národní 
banku se jedná o nesnadný úkol. Ono se jed-
nodušeji licencuje něco, co má pevně daný 
rámec, než věc ne zcela jednoznačně ukot-
vená,“ vysvětluje výkonná ředitelka Asociace 
pro kapitálový trh Jana Brodani. 

V praxi se o tom přesvědčily  investiční 
skupina Rockaway Jakuba Havrlanta a fi-
nanční skupina Roklen Jana Klenora. Už loni 
ohlásily společně brzké spuštění platformy 
Fund lift. Termín od té doby ale stále posu-
nují.  „Investování na Fundlift bude aktivita 
regulovaná Českou národní bankou a i z toho 
důvodu, že podílový crowdfunding v plném 
rozsahu emise cenných papírů přes online 
platformu je v českém právním prostředí na-
prostá novinka, trvala technická příprava 
a příprava právní dokumentace delší dobu, 
než jsme původně předpokládali,“ uvedla zá-
stupkyně Roklenu Andrea Lauren. 

Řeší se hlavně to, jak umožnit investo-
vání zcela v online prostředí. Nakupování 
podílu ve firmách, které mají právní formu 
společnosti s ručením omezeným, což je 
většina mladých růstových firem, podléhá 
notářskému ověření v offline světě. Fundlift 
proto přišel s novým produktem – takzvaným 
konvertibilním dluhopisem, tedy cenným pa-
pírem, který bude možné směnit za podíl ve 
firmě. Služba by tak už brzy mohla přivítat 
první zájemce. Podle Lauren jde o otázku 
několika týdnů, nejvýše měsíců. Minimální 
částka pro investici bude pět set korun. „Na 
základě zkušeností z jiných zemí se domní-
váme, že většina zájemců bude investovat 
v řádech jednotek nebo nízkých desítek tisíc,“ 
předpokládá Lauren. 

Podílový crowdfunding nabízí vedle „kla-
sických“ sbírek i platforma Penězdroj, která 
funguje od loňského podzimu. Zatím ale 
uvedla pouze dva podílové projekty. „Prvním 
byla možnost investovat přímo do společnosti 
Fundhall, která Penězdroj vlastní. Druhým 
byl projekt Nooledge, což je poměrně unikátní 

OF FINANCE

SPRÁVNÁ VOLBA. 
Sázka na britskou půjčovnu elektromobilů 
se drobným investorům vyplatila.
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sociální vzdělávací platforma. Tento projekt 
byl neúspěšný,“ řekl jednatel společnosti 
Fund hall Jan Sedlák. 

OPATRNÉ BANKY
Kolektivní financování už začíná lákat 

i banky. Aktuálně třeba mBank. Konkrétní 
plán ale zatím nemá. „Je to jedna z alterna-
tiv, o kterých uvažujeme jako o konceptu. 
A to proto, že jeden ze segmentů, na který se 
chceme více zaměřovat, jsou podnikatelé. Pro 
ně je to alternativní forma financování, která 
zapadá do našeho pohledu bankovnictví jako 
aplikace s funkcionalitami,“ vysvětluje mluvčí 
banky Pavel Vlček. Zatím si tak mBank vy-
pracovává analýzu. 

Ve stadiu úvah je i Česká spořitelna. 
„Pokud bychom k vytvoření crowdfundin-
gové platformy v budoucnu přistoupili, jako 
zajímavější pro investory se nám nyní jeví 
právě podílový crowdfunding, který nabízí 
i určitou přidanou hodnotu pro investory,“ 

uvedla její mluvčí Kristýna Havligerová. Mladí 
podnikatelé přitom mohou být pro banky do 
budoucna atraktivní cílovou skupinou. A to 
v době, kdy tlak na finanční domy přitvrzuje 
a z trhu se hlasitě ozývá, že musejí přemýšlet 
nad úpravou svých obchodních modelů.

Už v roce 2014 ale něco podobného zkou-
šela Raiffeisenbank se službou Odstartová- 
no.cz. Investor v tomto případě nezískal 
podíl ve firmě, „pouze“ odměnu. Projekt 
ale neměl dlouhého trvání. „Přibližně před 
rokem došlo k revizi strategie naší banky 
s tím, že se nadále soustředíme výhradně na 
bankovní služby. Z tohoto důvodu již nadále 
platformu Odstartováno.cz nepodporujeme,“ 
říká mluvčí banky Tomáš Zavoral. Podle od-
borníků může být za neúspěchem malý trh 
a nedostatek kvalitních projektů, konkurence 
dalších inovativních způsobů financování 
i příkaz shora v době, kdy banky šetří. 

Otázkou navíc zůstává, jak se ke kolektiv-
nímu financování postaví Češi. „Je to vcelku 

inovativní způsob, ale osobně nejsem úplně 
přesvědčený, že lidé budou v Česku slyšet na 
další výhodné akciové programy. I díky zku-
šenostem s kuponovými privatizacemi,“ do-
mnívá se Martin Mašát z investiční společnosti 
Partners. Pro konzervativní český trh je typické 
financování přes banky. Nahrávají mu i nízké 
úrokové sazby a přebytek peněz na trhu. 

Ve spojení s nedostatkem zajímavých pro-
jektů, do nichž by stálo za to investovat, to 
pro tuzemské kolektivní podílové investování 
může být smrtící koktejl. Jasné je zatím jen to, 
že objem peněz vybraných přes tradiční plat-
formy, kde investor získá odměnu nebo dar, 
v Česku výrazně roste. Dvě největší firmy na 
trhu získaly loni dohromady přes 46 milio nů 
korun. Prostřednictvím platformy Hithit to bylo 
zhruba 27 milionů. Serveru  Startovač se sešlo 
na projekty přibližně 19 milionů, což je více než 
trojnásobek toho, co se vybralo v roce 2014. 

MARKÉTA ŽIŽKOVÁ

Euro

Jaké jsou aktuálně nejzajímavější 
dotační příležitosti pro podnikatele?

Mezi nejzajímavější i nejoblíbenější 
dotační tituly pro podnikatele v současné 
době patří především dotace na nákup 
výrobních technologií, rekonstrukce 
a zateplení podnikatelských nemovitostí 
a dotace na vzdělávání zaměstnanců. 
Rovněž žadatelé hojně využívají dotací na 
prezentaci svých produktů na zahraničních 
veletrzích a výstavách. Nyní se znovu blíží 
doba otevření nejoblíbenějších výzev, je tedy 
vhodné začít připravovat žádosti o dotace již 
nyní, a nepropásnou tak jedinečnou šanci 
na získání dotace. Dotace jsou poskytovány 

na rekonstrukci podnikatelských 
objektů, zateplení nemovitostí; 
technologie pro podniky do deseti 
zaměstnanců a tříleté historie; 
pořízení technologií či strojů do 
výroby; účast na zahraničních 
veletrzích a výstavách včetně 
dopravy a nájmu stánku; vzdělávání 
zaměstnanců. Přehled dalších 
možností dotací a poskytovaných služeb je 
na http://granty-dotace.cz/sluzby.html

Kdo má největší šanci získat dotaci?
Šanci na získání dotace mají pouze kvalitně 

připravené projekty. Rozhodně je tedy dobré 

vybrat si profesionální společnost s dlouholetými 
zkušenostmi, která žadatelům připraví žádost 
včetně všech relevantních příloh na klíč. 
V médiích proběhly v poslední době informace 
týkající se podvodného čerpání evropských 
dotací. Potencionální žadatelé by si měli proto 
dávat dobrý pozor při výběru zpracovatele 
žádosti o dotace. Měli by si ověřit zkušenosti, 
úspěšnost čerpání i reference podobných již 
zrealizovaných projektů. Máme úspěšnost se 
získáním dotací přes 97 procent, jsme na trhu 

již deset let, zpracovali jsme žádosti 
o dotace ve výši 5,61 miliardy korun. 
V současné době se staráme o více 
než 580 klientů. Jsme členy expertní 
skupiny a také hodnotíme předložené 
žádosti o dotace pro poskytovatele 
dotací (fungujeme na obou stranách 
dotační politiky). Podnikejte s dotací, 
budete mít náskok před konkurencí.

Spustili jsme nový web www.vseodotacich.cz

JE CHYTRÉ ZAČÍT 
PŘIPRAVOVAT ŽÁDOSTI
Blíží se doba otevření nejoblíbenějších výzev. 
Nepropásněte tak jedinečnou příležitost získat 
dotaci, říká Kateřina Procházková, členka 
představenstva a konzultantka v Grant Consulting.

Kateřina 
Procházková

INZERCE A161004795
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1. JOEL TILLINGHAST
Rodilého Newyorčana si vybral legendární 
manažer Peter Lynch do investiční společ-
nosti Fidelity Investments v roce 1986. Je 
známý díky svým matematickým schopnos-
tem a fotografické paměti. Mnozí ho označují 
za nejlepšího manažera podílového fondu 
posledních 25 let. 

2. WILL DANOFF
V roce 1990 Danoff založil Fidelity 
Contrafund. I on je jeho manažerem až do-
dnes, ovšem na rozdíl od Tillinghasta, který 
má šest kolegů, šéfuje fondu zcela sám. A to 
přitom spravuje 113 miliard dolarů, osminu 
celé společnosti Fidelity Investments. 

3. HOWARD MARKS
Možná jste již slyšeli o firmě Oaktree Capital 
Management, která svého času vlastnila li-
kérku Stock Plzeň. Tuto společnost založil 
Howard Marks před více než dvaceti lety. 
Specializuje se na alternativní strategie, in-
vestuje do problémových cenných papírů. 
Spravuje 103 miliard dolarů. 

4. ED OWENS
Owens vedl mezi lety 1984 a 2011 fond 
Vanguard, zaměřený na zdravotnictví. Výnos 
fondu za toto období předčil všechny ame-
rické podílové fondy, dosáhl ročně v průměru 
16 procent.  

5. JOE ROSENFIELD
Nejvíce se proslavil díky tomu, že mezi  
60. a 90. lety dokázal z 11 milionů dolarů 
školního fondu vytvořit rovnou miliardu. 

PAVEL MICHL

Euro.cz

PŘEMÝŠLÍTE O FINANCOVÁNÍ SVÉHO 
PODNIKU? BANKY SNIŽUJÍ ÚROKOVÉ 
SAZBY I POPLATKY. ZÍSKEJTE BANKOVNÍ 
ÚVĚR NEJVÝHODNĚJI.

Pro své klienty jsme formou provozního, inves-
tičního nebo projektového � nancování zajistili 
úvěry ve výši více než miliardy korun.

PROČ INVESTICE A FINANCE
•  Vyjednáme nejlepší podmínky napříč nejsilnějšími 

bankami na trhu
• Zpracujeme veškeré podklady.
• Zastoupíme Vás při jednání s bankovními věřiteli.
• Navštivte banku až při podpisu smlouvy.

www.investice-� nance.eu

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO 
A PROFESIONÁLNÍHO PARTNERA 
PRO VEDENÍ ÚČETNÍ A FINANČNÍ 
AGENDY VAŠEHO PODNIKÁNÍ?

Našimi klienty jsou menší � rmy i nadnárodní společnosti. Zaklá-
dáme si na dlouhodobé spolupráci a důvěře.

PROČ MK ACCOUNTING
• Zajistíme zpracování podkladů při žádosti o � nancování.
• Povedeme účetnictví a mzdovou agendu.
• Máme individuální přístup ke každému klientovi.
• Poskytujeme kompletní ekonomické služby.

www.mk-a.cz

PĚT ÚSPĚŠNÝCH INVESTORŮ, 
KTERÉ SVĚT NEZNÁ
Jména a osudy lidí jako Warren Buffett, George 
Soros nebo Carl Icahn zná mimo investiční svět 
téměř každý. Slyšeli jste ale někdy o člověku, který 
díky investicím vytvořil nejbohatší školu v USA? 
Podívejte se na pětici nepříliš známých investorských 
tváří, které vybral web Wisebread.com. 

OF FINANCE
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PŘEMÝŠLÍTE O FINANCOVÁNÍ SVÉHO 
PODNIKU? BANKY SNIŽUJÍ ÚROKOVÉ 
SAZBY I POPLATKY. ZÍSKEJTE BANKOVNÍ 
ÚVĚR NEJVÝHODNĚJI.

Pro své klienty jsme formou provozního, inves-
tičního nebo projektového � nancování zajistili 
úvěry ve výši více než miliardy korun.

PROČ INVESTICE A FINANCE
•  Vyjednáme nejlepší podmínky napříč nejsilnějšími 

bankami na trhu
• Zpracujeme veškeré podklady.
• Zastoupíme Vás při jednání s bankovními věřiteli.
• Navštivte banku až při podpisu smlouvy.

www.investice-� nance.eu

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO 
A PROFESIONÁLNÍHO PARTNERA 
PRO VEDENÍ ÚČETNÍ A FINANČNÍ 
AGENDY VAŠEHO PODNIKÁNÍ?

Našimi klienty jsou menší � rmy i nadnárodní společnosti. Zaklá-
dáme si na dlouhodobé spolupráci a důvěře.

PROČ MK ACCOUNTING
• Zajistíme zpracování podkladů při žádosti o � nancování.
• Povedeme účetnictví a mzdovou agendu.
• Máme individuální přístup ke každému klientovi.
• Poskytujeme kompletní ekonomické služby.

www.mk-a.cz
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UČTE SE.  
STÁT VÁS PODPOŘÍ
Příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně mohou 
získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat 
do dalšího vzdělání svých pracovníků. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O FI-
NANČNÍ PODPORU v rámci 
projektu Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců II za-
hájil Úřad práce ČR (ÚP ČR) 
koncem března. Díky projektu 
POVEZ II mohou zaměstnava-
telé získat finanční příspěvky na 

zvyšování odborných znalostí 
a dovedností stávajících a bu-
doucích zaměstnanců. Program 
pomůže i těm, kteří právě na-
stoupili a potřebují více času na 
zaučení. Zapojit se do něj mohou 
také osoby samostatně výdělečně 
činné, a to jak se zaměstnanci, 

tak i bez nich. Podporu mohou 
nyní získat i nově vzniklé firmy. 
Celkem má Úřad práce v rámci 
projektu k dispozici téměř  
3,5 miliardy korun.

O přiznání příspěvku a jeho 
výši rozhoduje konkrétní kraj-
ská pobočka Úřadu práce. Při 
posuzování žádostí bere mimo 
jiné v potaz, jestli poskytnutá 
podpora pomůže zlepšit situaci 
na konkrétním trhu práce nebo 
zda bude mít vzdělávání pozitivní 
dopad na podnik i samotného 
zaměstnance.

Příspěvek na vzdělávací akti-
vitu může dosáhnout až 85 pro- 

cent skutečně vynaložených ná-
kladů. Příspěvek na mzdu jed-
noho zaměstnance pak nejvýše 
176 korun za hodinu, včetně 
odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění. Žadatel může v prů-
měru čerpat až 500 tisíc korun 
měsíčně. Maximální poskytnutá 
roční částka  nesmí překročit šest 
milionů korun.

„Díky tomuto projektu si mo-
hou prohloubit svou kvalifikaci, 
znalosti a dovednosti tisícovky 
zaměstnanců. Jsem přesvěd-
čená, že i tato aktivita následně 
přispěje ke zvýšení jejich uplatni-
telnosti v rámci firmy či na vol-
ném pracovním trhu a zároveň 
podpoří konkurenceschopnost 
zaměstnavatele,“ vyzdvihuje 
POVEZ II generální ředitelka 
ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Projekt nově cílí také na pod-
poru vzdělávání zaměstnanců 
nad 54 let. Právě tito zaměstnanci 
totiž patří mezi skupiny ohrožené 
dlouhodobou nezaměstnaností. 
V pozdější fázi se pak POVEZ II 
zaměří na podporu systémových 
prvků v dalším profesním vzdě-
lávání, jako je například tvorba 
a realizace podnikových vzdělá-
vacích plánů.

Podrobné informace k pro-
jektu POVEZ II jsou k dispozici 
na portálu ministerstva práce 
a sociálních věcí.

BUSINESSINFO.CZ 

OF VZDĚLÁVÁNÍ
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PODLE STUDIE THINK-
TANKU Pew Research Center 
z konce minulého roku se demo-
grafie Spojených států v příštích 
padesáti letech změní. Třetinu 
obyvatel budou tvořit přistěho-
valci nebo děti přistěhovalců, dnes 
je to přitom čtvrtina. Asijská část 
populace má vzrůst o osm pro-
cent, hispanská o šest procent. 

Americký lexikograf a lin-
gvista Ilan Stavans v rozhovoru 
pro web Vice.com uvedl, že de-
mografické změny budou mít vý-
razný dopad na anglický jazyk 
v USA. Dvacáté první  století pak 
nazval jako století imigrace. 

„Do roku 2056 jazyk kvůli imi-
graci pohltí řadu neologismů –  
pojmů, které pocházejí z afric-
kých či asijských jazyků, ze špa-
nělštiny a portugalštiny,“ tvrdí 
Stavans. 

ZMĚNY TAKÉ 
V GRAMATICE A VĚTNÉ 
SKLADBĚ

Nejvýznamnější vliv má mít 
španělština, mnoho výrazů 

hispanského jazyka se stane 
součástí angličtiny hlavního 
proudu. Hlavní příčinou je imi-
grace z Mexika. I když v posled-
ních letech mírně zeslábla, podle 
Stavanse „lákadlo jít na sever zů-
stává v Mexiku stejně silné jako 
dříve“. 

Vliv takzvané „Spanglish“, 
jak se nazývá spojení anglic-
kého a španělského jazyka, je 
znatelný už dnes. Příkladem 
je slovo „grincard“, pocháze-
jící z green card (zelená karta). 
Z ryze španělských slov mají mít 
k zapsání do anglického slovníku 
nejblíže výrazy jako „la chota“ 
(policie) nebo „la migra“ (hra-
niční stráž). 

„Gramatika a větná skladba 
angličtiny se také změní 
v důsledku vysokého počtu 

Latinoameričanů v USA. Věty 
se netvoří stejným způsobem 
ve španělštině jako v angličtině. 
V románském jazyce také některé 
objekty mají rod. Například židle 
je ženského rodu. Již jsem sly-
šel lidi ji takto nazývat,“ dodává 
Stavans.

PAVEL MICHL

Euro.cz

OF VZDĚLÁVÁNÍ

INZERCE A161004784

MIGRACE MĚNÍ 
ANGLIČTINU. 
„SPANGLISH“  
JE NA VZESTUPU
Americkou angličtinu, včetně té oficiální 
mainstreamové, mají čekat v příštích desetiletích 
změny. Důvodem je stále rostoucí podíl 
přistěhovalců v zemi, obzvláště těch španělsky 
mluvících přicházejících z Latinské Ameriky. 

  I
NZ

ER
CE

   
A1

61
00

49
35

   
   

   
A1

61
00

49
36

54_55_PT_05.indd   54 5/3/2016   4:02:04 PM



NA JEDNÉ STRANĚ seděli 
studenti českých i rakouských 
vysokých škol, na straně druhé 
za zaměstnavatele vystoupili 
Filip Šejba, spolumajitel sku-
piny Walmag Holding, či Petr 
Karásek, interim manažer a od-
borný konzultant, emeritní 
generální ředitel Tatry a další 
manažeři, kteří dnes a denně 
hledají schopné a kvalifikované 
zaměstnance. 

U příležitosti tohoto setkání 
zpracovala Mendelova univerzita 
v Brně výzkum generace Y s cí-
lem nastínit, jak uvažuje v kon-
textu svého budoucího pracov-
ního uplatnění. Lucka a Honza 
jsou typickými zástupci gene-
race Y na Mendelově univerzitě. 
Je jim 22 let a chtějí, aby je práce 
bavila. Jejich osobní potřeby 
jsou na prvním místě. Rádi by 

v zaměstnání měli flexibilní pra-
covní dobu, aby nemuseli trávit 
celý den v kanceláři. 

To, co je v zaměstnání mo-
tivuje, je výše mzdy, atraktivní 
benefity, pocit sebenaplnění, zís-
kání nových zkušeností, dobrý 
kolektiv, verbální ocenění jejich 
výkonu, kreativní nestereotypní 
náplň práce, pracovní cesty do 
zahraničí a jasně viditelné vý-
sledky jejich práce. Budoucí 
zaměstnavatel by jim dle jejich 
očekávání měl umožnit kariérní 
růst, vytvořit příjemné pracovní 
prostředí s lidským přístupem 
a měl by být férový a spraved-
livý, empatický, podporovat další 
vzdělávání a být trpělivý v rámci 
jejich zaškolení. 

Lucka a Honza si myslí, že 
české firmy pokulhávají v ně-
kolika oblastech. Nabízejí málo 

praxí a stáží, a když už je nabí-
zejí, často je to práce zadarmo 
či velmi špatně placená. Přitom 
když si vybírají nového zaměst-
nance, praxi v oboru vyžadují. 
Oba studenti by ze strany firem 
uvítali více informací o pracov-
ních možnostech a nabídkách 
a přáli by si větší spolupráci fi-
rem se školami. 

Dle slov Aleše Buchty, repre-
zentanta studentů, si je generace 
Y vědoma svých kvalit a umí si 
určit svou cenu: „My jsme vy-
růstali se sociálními médii, do-
kážeme v relativně krátké době 
získat velké množství informací, 
v čemž starší generace trochu 
tápe. Umíme efektivně a rychle 
pracovat s IT médii. Firemní 
kultura je pro nás velmi důležitá. 
Chceme mít svůj vlastní privátní 
život a chceme, abychom se ve 

firmě cítili dobře.“ Michal Vávra 
z advokátní kanceláře Bulinský, 
Vávra & Partners potvrdil, že 
u svých koncipientů, zástupců 
generace Y, silně vnímá potřebu 
mít čas na svůj osobní život, který 
často řadí před život pracovní. 

Petr Karásek představil 
svůj pohled na odlišnosti gene-
race Y a předchozích generací: 
„Hlavní rozdíl vidím v tom, že 
my jsme byli vychováváni tak, 
že musíme primárně splnit po-
žadavky směrem ke svému živo-
bytí. V okamžiku, kdy jsme měli 
tuto základnu vybudovanou, zbyl 
teprve prostor přemýšlet, jak dál. 
Možná jsme se vůči svým dětem 
provinili v tom, že jsme jim ten 
chléb zabezpečili příliš jedno-
duše, a tím jsme jim dali čas, aby 
přemýšleli i nad tím dalším.“

REDAKCE

VZDĚLÁVÁNÍ OF

INZERCE A161004826

JAK SE LIŠÍ OČEKÁVÁNÍ 
ABSOLVENTŮ A ŠÉFŮ?
Zástupci generace Y a jejich potencionální zaměstnavatelé si 
vyříkali svá vzájemná očekávání ve vztahu absolventa 
a zaměstnavatele. Jsou zaměstnavatelé připraveni přistoupit 
na požadavky dnešní mládeže nastupující do zaměstnání? 
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NEBESKÁ KUCHYNĚ: TOP 
AEROLINKY LÁKAJÍ FOODIES 
Asijští letečtí přepravci zdokonalují palubní catering, 
aby získali více zákazníků do byznysové třídy.

V SOUČASNOSTI se každý den 
ve vzduchu zkonzumují zhruba 
čtyři miliony jídel. Mezi nejlep-
šími asijskými a blízkovýchod-
ními aerolinkami se strhl boj o ža-
ludky prémiových pasažérů. 

Cathay Pacific a Singapore 
Airlines zavedly na palubě no-
vou nabídku jídel a nápojů, aby 
přetáhly zpět nejlépe platící pa-
sažéry od leteckých přepravců 

jako Emirates Airline či Etihad 
Airways, kteří nabízejí na pa-
lubě sprchové koupele či luxusní 
apartmány. 

NEJLEPŠÍ BYZNYS TŘÍDU 
MÁ SINGAPORE 
AIRLINES

Nejlépe hodnocenou byz-
nys třídu měla za loňský rok 
společnost Singapore Airlines. 

Zaměřuje se na cestující, kteří 
dbají o své zdraví, nabízí jim po-
krmy a nápoje bohaté na proteiny 
a minerály. Jídla se skládají z čer-
stvé zeleniny, libového masa, 
ryb, jader, bylin a koření, které 
pasažérům pomohou překonat 
únavu z překročení mnoha ča-
sových pásem při dlouhé cestě. 
Dát si lze například jarní salát 
se zelenými fazolkami, arty-
čoky, chřestem a rajčátky; salát 
obsahuje vařené vejce, pražené 
ořechy, vytvořila ho restaurace 
Georges Blanc s třemi michelin-
skými hvězdami. Hongkongská 
Cathay se zase spojila s hotelo-
vým řetězcem Mandarin Oriental 

Hotels. Pro první leteckou třídu 
vytvořila čínské menu, aby při-
lákala zákazníky z pevninské 
Číny. Dát si lze například me-
lounovou polévku, rýži v hlině-
ném hrnci a krabí jikry. Celkem 
se na palubě první třídy podává 
čtrnáct typů nudlových polévek. 
K tomu rovněž patří odpovída-
jící nabídka vín. Blízkovýchodní 
operátoři využili své geografické 
pozice na křižovatce globálního 
leteckého provozu a vybudovali 
obří přestupní huby, které spo-
jují pasažéry mezi Asií, Evropou 
a Spojenými státy. 

JIŘÍ ZATLOUKAL

Euro.cz

INZERCE A161004593
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Očista bez hladovění
NEERA®

vyrobeného ve 
Švýcarsku

Tento nápoj stimuluje 

Pročištění těla přináší 

a nehty 

Tuk se během detoxikace 
rozpouští...

NEERA®

NEERA® 

rovnováhu

Očista bez hladovění

a nehty 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Očista bez hladovění
NEERA®

vyrobeného ve 
Švýcarsku

Tento nápoj stimuluje 

Pročištění těla přináší 

a nehty 

Tuk se během detoxikace 
rozpouští...

NEERA®

NEERA® 

rovnováhu

Očista bez hladovění

a nehty 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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O
d roku 2011 probíhá ve spo-
lečnosti rozsáhlá rekonstruk-
ce a modernizace. Při této 
akci došlo k významnému 
zvětšení výrobních prostor 
přístavbou nových hal a tím 

se téměř ztrojnásobila výrobní plocha. Dále 
byla nakoupena nová výrobní a kontrolní za-
řízení. Společnost modelárna Liaz se techno-
logicky orientuje převážně na CNC obrábění, 
ale investovala i do ostatních technologií. 
Všechna výrobní zařízení jsou využívána jak 
pro vlastní výrobu, tak i pro kooperace.

OBRÁBĚNÍ – bylo nakoupeno 6 nových vy-
soce výkonných frézovacích 5-ti osých CNC 
strojů a to až do velikosti 6500x4500x1400mm 
a CNC soustruh. Programy pro CNC stroje při-
pravuje zkušený tým 10 programátorů. 

SANDPRINT – 3D tisk písku je zcela nová 
technologie, která byla vyvinuta primárně pro 

výrobu pískových forem pro odlévání kovů. 
Tato technologie zcela převrací pohled na vý-
robu odlitků. Písková forma vzniká ve speciál-
ní 3D tiskárně přímo z CAD dat. Odpadá tak 
výroba modelů, modelových zařízení a for-
mování do písku. Tím se jednak výrazně šetří 
čas ale i snižuje možnost rizika vzniku chyb 
a nepřesností při těchto operacích. 

Technologií 3D tisku se zcela odbourávají 
omezení, která byla spojena s klasickým for-
mováním do písku. Nemusí se řešit proble-
matika úkosů, odformování, skládání formy 
z mnoha dílů a jader. Dále lze tvarově optima-
lizovat vtokovou soustavu, nálitky a odvětrání 
formy, které může být libovolně složité. Další 
výhodou je přesnost formy a tím i odlitku. 
Tiskárna pracuje v celém tištěném objemu 
1800x1000x700mm (větší formy lze skládat) 
v přesnosti 0,3mm. Tiskne se přímo forma, 
do které lze ihned odlévat všechny kovy s licí 
teplotou do 1500°C. 

SLÉVÁRNA v návaznosti na sandprint byla 
osazena moderní elektrickou pecí s kapa-
citou 500 kg, automatickým odplyňovacím 
zařízením a vybavením pro měření kvality 
taveniny.

KONTROLNÍ STŘEDISKO bylo vybaveno la-
serovým skenovacím zařízením Leica a dále 
proběhla modernizace souřadnicového mě-
řicího přístroje Zeiss. Všechny výrobky lze 
podle požadavků zkontrolovat a vystavit 
měrový protokol. 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ VEL-
KÝCH OBROBKŮ A TECHNOLOGIE 3D 

TISKU PÍSKU VE SPOLEČNOSTI: 
Modelárna LIAZ spol. s r.o.,

Kamenická 743, CZ – 460 06 Liberec
e-mail: obchod@modelarna-liaz.cz

tel. +420 774 450 891, fax: +420 485 134 177

www.modelarna-liaz.cz

MODELÁRNA LIAZ
HISTORIE MODELÁRNY LIAZ LIBEREC SAHÁ DO ROKU 1907 A JE PŘÍMO SPOJENA S POČÁTKY AUTOMOBILOVÉHO 

PRŮMYSLU A ZALOŽENÍM FIRMY RAF V LIBERCI. DO 90. LET 20. STOLETÍ BYLA HLAVNÍM PŘEDMĚTEM ČINNOSTI VÝROBA 
MODELOVÝCH ZAŘÍZENÍ A FOREM PRO SLÉVÁRENSTVÍ. PO PRIVATIZACI A TECHNOLOGICKÉ PŘESTAVBĚ V ROCE 
1996 MODELÁRNA LIAZ ZŮSTALA RYZE ČESKOU FIRMOU A PLNĚ SE ZAČLENILA DO EVROPSKÉHO (SVĚTOVÉHO) 

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A POSTUPNĚ SE STALA UZNÁVANÝM TECHNOLOGICKÝM A INOVAČNÍM PRACOVIŠTĚM 
ZAMĚŘENÝM NA VÝROBU NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.

KOMERČNÍ PREZENTACE

NEJLEVNĚJŠÍ BUDAPEŠŤ, 
NEJDRAŽŠÍ DUBAJ
Ekonomicky nejvýhodnější dovolenou si turisté mohou užít v Budapešti. 
Vyplývá to z průzkumu internetového portálu Hoppa. Na seznamu 
46 míst se objevila i Praha, která je třináctá nejlevnější. Nejnákladnější 
je naopak dovolená v Dubaji, následovaná New Yorkem. 

SERVER HOPPA rozřadil města podle 
průměrných cen v šesti kategoriích: jedné 
noci v hotelu, tříkilometrové jízdy taxi, jídla 
pro dva lidi, pinty piva, šálku kávy a lahve 
vína. Z této analýzy vyplynulo, že nejdražší 
je výlet do Dubaje, kde turisté za jeden den 
zaplatí až kolem 9300 korun. Na opačném 
pólu je Budapešť s 1300 korunami. Do vý-
sledku se nejvýrazněji promítly ceny hotelů. 
Suverénně nejlevnější je v tomto ohledu už 
zmíněná Budapešť, kde se za jednu noc platí 
v přepočtu kolem 780 korun. Podle analýzy 
se průměrná cena v Dubaji pohybuje kolem 
7200 korun. Jen o málo levnější je ubytování 
překvapivě v Botswaně, kterou tento fakt do-
stal až na třetí místo v žebříčku nejdražších 
dovolených. Přitom například taxislužbu má 
ze všech zkoumaných míst nejlevnější – pou-
hých 24 korun na tři kilometry. 

TŘETÍ NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
Jako třinácté nejlevnější město byla vyhod-

nocena Praha. Výhodně se v ní dá především 
jíst a pít. V ceně piva je s 33 korunami třetí za 
Hanojí a Limou. Za víno pak turisté zaplatí 
méně než 125 korun jako v Praze jen ve třech 
městech. I v ceně jídla pro dvě osoby se hlavní 
město České republiky dostalo s 565 koru-
nami mezi deset nejlevnějších. Praha by se 
v žebříčku levných měst pro turisty mohla 
dostat ještě výše, nebýt poměrně dražších 
hotelů. Podle analýzy se průměrná cena 
ubytování v Praze pohybuje kolem 2900 ko- 
run za noc, což je více než například 
v Berlíně, Barceloně nebo Torontu. 

ADAM ŠTĚPÁNEK

Euro.cz

5 nejdražších   
míst  

1. Dubaj  1. Budapešť 
2. New York  2. Tenerife 
3. Botswana  3. Bangkok 
4. Marrákeš  4. Hanoj 
5. Sydney  5. Kapské Město 

KAM SE VYDAT

5 nejlevnějších 
míst
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O
d roku 2011 probíhá ve spo-
lečnosti rozsáhlá rekonstruk-
ce a modernizace. Při této 
akci došlo k významnému 
zvětšení výrobních prostor 
přístavbou nových hal a tím 

se téměř ztrojnásobila výrobní plocha. Dále 
byla nakoupena nová výrobní a kontrolní za-
řízení. Společnost modelárna Liaz se techno-
logicky orientuje převážně na CNC obrábění, 
ale investovala i do ostatních technologií. 
Všechna výrobní zařízení jsou využívána jak 
pro vlastní výrobu, tak i pro kooperace.

OBRÁBĚNÍ – bylo nakoupeno 6 nových vy-
soce výkonných frézovacích 5-ti osých CNC 
strojů a to až do velikosti 6500x4500x1400mm 
a CNC soustruh. Programy pro CNC stroje při-
pravuje zkušený tým 10 programátorů. 

SANDPRINT – 3D tisk písku je zcela nová 
technologie, která byla vyvinuta primárně pro 

výrobu pískových forem pro odlévání kovů. 
Tato technologie zcela převrací pohled na vý-
robu odlitků. Písková forma vzniká ve speciál-
ní 3D tiskárně přímo z CAD dat. Odpadá tak 
výroba modelů, modelových zařízení a for-
mování do písku. Tím se jednak výrazně šetří 
čas ale i snižuje možnost rizika vzniku chyb 
a nepřesností při těchto operacích. 

Technologií 3D tisku se zcela odbourávají 
omezení, která byla spojena s klasickým for-
mováním do písku. Nemusí se řešit proble-
matika úkosů, odformování, skládání formy 
z mnoha dílů a jader. Dále lze tvarově optima-
lizovat vtokovou soustavu, nálitky a odvětrání 
formy, které může být libovolně složité. Další 
výhodou je přesnost formy a tím i odlitku. 
Tiskárna pracuje v celém tištěném objemu 
1800x1000x700mm (větší formy lze skládat) 
v přesnosti 0,3mm. Tiskne se přímo forma, 
do které lze ihned odlévat všechny kovy s licí 
teplotou do 1500°C. 

SLÉVÁRNA v návaznosti na sandprint byla 
osazena moderní elektrickou pecí s kapa-
citou 500 kg, automatickým odplyňovacím 
zařízením a vybavením pro měření kvality 
taveniny.

KONTROLNÍ STŘEDISKO bylo vybaveno la-
serovým skenovacím zařízením Leica a dále 
proběhla modernizace souřadnicového mě-
řicího přístroje Zeiss. Všechny výrobky lze 
podle požadavků zkontrolovat a vystavit 
měrový protokol. 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ VEL-
KÝCH OBROBKŮ A TECHNOLOGIE 3D 

TISKU PÍSKU VE SPOLEČNOSTI: 
Modelárna LIAZ spol. s r.o.,

Kamenická 743, CZ – 460 06 Liberec
e-mail: obchod@modelarna-liaz.cz

tel. +420 774 450 891, fax: +420 485 134 177

www.modelarna-liaz.cz

MODELÁRNA LIAZ
HISTORIE MODELÁRNY LIAZ LIBEREC SAHÁ DO ROKU 1907 A JE PŘÍMO SPOJENA S POČÁTKY AUTOMOBILOVÉHO 

PRŮMYSLU A ZALOŽENÍM FIRMY RAF V LIBERCI. DO 90. LET 20. STOLETÍ BYLA HLAVNÍM PŘEDMĚTEM ČINNOSTI VÝROBA 
MODELOVÝCH ZAŘÍZENÍ A FOREM PRO SLÉVÁRENSTVÍ. PO PRIVATIZACI A TECHNOLOGICKÉ PŘESTAVBĚ V ROCE 
1996 MODELÁRNA LIAZ ZŮSTALA RYZE ČESKOU FIRMOU A PLNĚ SE ZAČLENILA DO EVROPSKÉHO (SVĚTOVÉHO) 

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A POSTUPNĚ SE STALA UZNÁVANÝM TECHNOLOGICKÝM A INOVAČNÍM PRACOVIŠTĚM 
ZAMĚŘENÝM NA VÝROBU NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Práce dlouho do noci
 
VE VSHOSTINGU SE STARÁME téměř o pět tisíc serverů, pro-
vozujeme vlastní datacentrum ServerPark, celoevropskou páteřní 
síť a technologické týmy specialistů 24 hodin denně, takže můj 
pracovní den čítá s mírnou nadsázkou téměř celých 24 hodin. 

Nyní již bez nadsázky, firmě věnuji většinu času dne a preferuji 
práci do pozdního večera. Na brzké ranní vstávání mě příliš neu-
žije. Díky schopným teamleaderům středního managementu se 
mohu spolehnout, že v čase mé nepřítomnosti nebo nedostupnosti 
vše funguje tak, jak má, a já mohu mít klidný spánek a vím, že 
jakékoli situace budou vyřešeny především ke spokojenosti našich 
klientů. Pokud nejsem v zahraničí nebo nemám jednání mimo 
kancelář, probouzím se většinou později a neodkladné zprávy si 
přečtu v mobilu ještě v posteli. Ještě před cestou do kanceláře si 
při snídani přečtu a vyřídím urgentní e-maily a zkontroluji do-
polední provoz ve firmě. 

Do práce většinou vyrážím na oběd. Snažím se veškerý svůj čas 
využít efektivně, cesta autem tedy slouží k vyřizování telefonních 
hovorů. V současné době startuje projekt dostavby další části 
našeho datacentra, takže po příjezdu do ServerParku mě čeká 
kontrola stavebních prací, které ten den probíhají, a také úzká 
komunikace s naším koordinátorem stavby, se kterým proberu 
kroky, které budou v projektu rozšíření datacentra následovat. 
Ačkoli se to nezdá, jedná se o velmi náročnou koordinaci z hle-
diska stavebního, ale hlavně technologického, kdy do sebe vše 
musí perfektně zapadat, od chlazení přes dvojité podlahy, rackové 
skříně až po vlastní rozvodny elektrické energie a trafostanice. 
Tato práce mi tedy v současné době zabírá velkou část dne. Během 
odpoledne absolvuji naplánované schůzky s teamleadery, kde je 
prostor pro reporty aktuálního dění a pro další plánování na jed-
notlivých odděleních, věnuji se klíčovým klientům a domlouvám 
spolupráce s technologickými partnery a dodavateli. V mezičase 
se věnuji provozní operativě, kdy s kolegy řešíme nenadálé situace 
a provozní problémy. 

Večer po práci se s přítelkyní věnujeme různým volnočaso-
vým aktivitám – od pravidelných procházek po Praze, gastro-
nomických zážitků u kvalitních večeří přes divadla, koncerty 
filmové hudby po lenošení doma u seriálu. Pozdní večery věnuji 
strategickému rozvoji firmy a plánování, protože je na to nejvíce 
klidu. Moje práce je však velice různorodá a často zahrnuje práci 
o víkendech, účast na domácích i mezinárodních konferencích 
a plánování expanze do zahraničí. Do postele se dostávám zhruba 
okolo druhé až třetí hodiny ranní.

Je vhodné založit soukromou 
školku v době, kdy počty 
narozených dětí klesají?
 
SOUKROMOU EKOŠKOLKU jsme otevřeli v roce 2010. V té době 
dosahovaly školkového věku (tří let) nejpočetnější ročníky (rok 2008 byl 
vrcholem s 119 348 narozenými dětmi), ale tento rostoucí trend nebyl 
v dostatečném předstihu reflektován zřizovateli státních mateřských 
škol. Řada zaměstnavatelů navíc začala preferovat, aby se žena po 
rodičovské dovolené vrátila do práce dříve než po třech či čtyřech letech. 
Tím, že soukromé mateřské školy vyšly maminkám vstříc a přijímaly i děti 
mladší tří let, vhodně vyplnily mezeru na trhu. 

V následujícím roce se však trend v počtu narozených dětí začal 
obracet a na tuto skutečnost jsme museli zareagovat. Díky tomu, že 
v soukromé školce je nastaven úzký vztah mezi dětmi, rodiči a pedagogy, 
o budoucím vývoji a vzdělávání dětí jsme diskutovali s rodiči. Snažili jsme 
se, aby se potkaly naše představy a plány s jejich. Na zahradě naší školky 
jsme například vybudovali jurtu, kde děti mohou pobývat celoročně, a být 
tak každý den v úzkém kontaktu s přírodou.

V ekoškolce provádíme osvětu, učíme děti recyklovat, v malém dět-
ském kolektivu pracujeme s mikroskopy, pravidelně se s dětmi staráme 
o domácí zvířata. Kromě důrazu na ekologii jsme do vzdělávání zapojili 
unikátní systém učení vhodného pro dětský mozek – takzvaný  NTC 
learning. Metoda pomáhá identifikovat u dítěte jeho nadání a nabízí 
činnosti, které rozvíjejí jeho potenciál. Využívá abstraktní a jako jedna 
z mála také divergentní myšlení. Od září bude ve dvou třídách naší školky 
probíhat bilingvní výuka.  

Rozvoj osobnosti u dětí probíhá intenzivně již od mateřské školy. 
Následně je podle mého názoru vhodné, naváže-li na školku základní 
škola s podobným zaměřením, která děti naučí nejenom číst, psát a po-
čítat, ale bude pokračovat ve všestranném rozvoji dětí započatém v ma-
teřské škole. Tady má systém vzdělávání, jak ho známe, zatím značné 
mezery. Založení základní školy je proto naše další meta, kterou bychom 
chtěli zrealizovat od školního roku 2017/2018.

Ani v dnešní době bych se nebála vstoupit do neznámých vod a založit 
soukromou mateřskou školu. Porodnost je nyní sice nižší než před lety, 
i tak si ale myslím, že rodiče budou mít stále zájem o služby kvalitních sou-
kromých školek. Mají totiž řadu výhod. Vizi, nasměrování a asi nejdůle-
žitější plus body – flexibilitu a vytváření pozitivního vztahu mezi dítětem, 
rodiči a školkou. Na základě mých zkušeností tudy vede cesta… 

JANA BOCEK TEICHERTOVÁ

jednatelka mateřské školy Ekolandia 

DAMIR ŠPOLJARIČ

generální ředitel společnosti VSHosting

OF NÁZOROF JEDEN DEN PODNIKATELE

62_63_PT_05_kor.indd   62 3.5.2016   12:48:45



IN
ZE

RC
E 


A1
61

00
48

91

Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz

isotra_04813_B2B_komunikace_CZ_210x260_final.indd   1 31.8.2015   10:44:2562_63_PT_05_kor.indd   63 3.5.2016   12:48:48



64

Je často zavedenou praxí zejména v malých 
společnostech, že se zaměstnanci dobrovolně 
střídají při úklidu kancelářských prostor. 
Může takové práce od zaměstnance za-
městnavatel vyžadovat, pokud to není sou-
částí jeho pracovních úkolů podle pracovní 
smlouvy? 

HANA B., PRAHA

Odpověď na tuto otázku nalezneme v zá-
koníku práce. Zaměstnanec je povinen 
vykonávat práci podle pracovní smlouvy, 
a to podle pokynů zaměstnavatele, a přitom 
dodržovat povinnosti, které mu vyplývají 
z takového pracovního poměru. Tyto po-
vinnosti pak mohou být uvedeny výslovně 
v pracovní smlouvě, ale také jsou stanoveny 
platnou právní úpravou a velmi často jsou 
upraveny vnitřními předpisy zaměstnava-
tele. Zaměstnanec je povinen mimo jiné 
řádně hospodařit s prostředky svěřenými 
mu zaměstnavatelem a ochraňovat jeho ma-
jetek před poškozením.

Ve vztahu k úklidu to znamená, že za-
městnanec musí dodržovat hygienické 

předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a dbát na to, aby na majetku 
zaměstnavatele nevznikla škoda. V tomto 
rozsahu je též povinen jím užívaný majetek 
udržovat obvyklým způsobem, tedy uklízet 
své pracovní místo, udržovat čisté a funkční 
prostředky zaměstnavatele (např. notebook, 
PC či jiná svěřená zařízení). V tomto smyslu 
je také zaměstnanec povinen řídit se pokyny 
zaměstnavatele.

Pokud by však zaměstnavatel trval na 
úklidu prostor užívaných ostatními za-
městnanci nebo by požadoval nikoli běž-
nou údržbu, jednalo by se o požadavky 
neoprávněné a zaměstnanec k nim není 
povinen, není-li takový úklid součástí jeho 
pracovních povinností vyplývajících z pra-
covního zařazení nebo přímo součástí pra-
covní náplně.

K výše uvedenému je třeba doplnit, že 
v různých společnostech mohou být stan-
dardy pro „pořádek“ nastaveny odlišně. 
Například ve společnostech, kde dochází ke 
sdílení fyzického pracovního místa, je nut-
ným předpokladem, že po skončení práce 

zaměstnanec zanechá prázdné pracovní 
místo, nejvýše s pracovními pomůckami uží-
vanými ostatními zaměstnanci. Obdobně na 
pracovištích, kde se setkávají zaměstnanci 
se zákazníky, není nijak výjimečná politika 
takzvaných „čistých stolů“, což je mimo jiné 
odůvodněno potřebou ochrany informací, 
s nimiž zaměstnanci pracují. Naopak u ně-
kterých, zejména tvůrčích pracovních po-
zic je „pracovní nepořádek“ zcela namístě, 
protože při výrobě či tvůrčích činnostech 
by bylo kontraproduktivní každý den před 
skončením pracovní doby vše uklidit a další 
den znovu nachystat, dokud není řešený 
úkol splněn.

Za šikanózní by pak bylo možno považo-
vat takový postup zaměstnavatele, kdy by 
jeho požadavky na úklid pracovního místa 
zaměstnancem byly zcela nedůvodné nebo 
by byly výrazně vyšší oproti požadavkům na 
úklid vůči jiným zaměstnancům působícím 
na obdobných pracovních pozicích.

KATEŘINA FÁBEROVÁ SLUŠNÁ

AK Koutná, Slušná & Bělohlávek, v. o. s.

Jsme menší firma, rozhodujeme se pořídit 
notebooky. Mám zkušenosti, že je lze koupit 
za pár tisíc, ty profesionální jsou ale často 
dražší. Kdy má smysl o nich uvažovat? 

LIBOR S., PARDUBICE 

Notebook, který jeho majitel denně přenáší, 
pracuje s ním jak u svého stolu v kanceláři, 
tak i na nejrůznějších místech a má potřebu 
prezentovat z něj v rozličných prostředích, 
by měl splňovat několik základních věcí. 
Konstrukce levných, často plastových no-
tebooků není určena na každodenní pře-
nášení, výkonem nemusí odpovídat pro-
fesionálním potřebám a liší se i v dalších 
vlastnostech. Zvažte proto následující vlast-
nosti profesionálních přístrojů vzhledem 
k vašim skutečným potřebám. Pro časté pře-
nášení by mělo být samozřejmostí odolné 

šasi. Notebook by měl vydržet i nějaký ten 
pád či ránu, se kterou je nutné počítat. 
Odolné šasi nemusí být těžké. Například 
notebooky uložené v hořčíkovém těle po-
skytují vysokou míru pevnosti a přitom 
patří mezi nejlehčí přístroje. Pokud budete 
pracovat v různých prostředích, zaměřte 
se na kvalitní matný displej, který elimi-
nuje odlesky, a podsvícenou klávesnici, 
která ulehčí práci ve slabě osvětlených 
prostorách. Pokud potřebujete pracovat 
bez čekání na nastartování systému nebo 
spuštění programů, lze jednoznačně do-
poručit SSD disk, který zároveň není cit-
livý na otřesy a data uchovává v podstatně 
vyšším bezpečí.

Pokud máte citlivá data, je klíčová je-
jich ochrana za všech okolností, včetně 
eventuality krádeže nebo ztráty přístroje. 

Tomu napomáhá TPM čip a funkce Anti 
Theft. Notebook pak poskytuje možnost 
zablokování přístroje na dálku či funkci 
šifrování všech uložených dat, která zajistí 
to, že i kdyby útočník vymontoval pevný 
disk z útrob a připojil ho k jinému zařízení, 
k uloženému obsahu se nedostane.

Pro práci v kanceláři je pak velmi prak-
tický dokovací konektor, prostřednictvím 
kterého notebook propojíte pouhým vlože-
ním do základny se všemi periferiemi, mo-
nitory i napájecím adaptérem. Náročnější 
firemní zákazníci ocení pro maximalizaci 
bezpečnosti ještě například čtečku otisků 
prstů či smart karet nebo možnost výběru 
operačního systému.

TOMÁŠ KONEČNÝ 

B2B account manager společnosti Toshiba

Úklid na střídačku

Proč jsou profi počítače tak drahé?

OF PORADNA
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SERVIS OF 

Daňové termíny
ÚTERÝ 10. KVĚTNA

•	 	Spotřební	daň
–  splatnost daně za březen 2016 (mimo 

spotřební daň z lihu)
PÁTEK 20. KVĚTNA

•	 	Daň	z	příjmů
–  měsíční odvod úhrnu sražených záloh 

na daň z příjmů fyzických osob ze zá-
vislé činnosti

STŘEDA 25. KVĚTNA

•	 	Spotřební	daň
–  splatnost daně za březen 2016 (pouze 

spotřební daň z lihu)
–  daňové přiznání za duben 2016
–  daňové přiznání k uplatnění nároku na 

vrácení spotřební daně například 
z topných olejů a ostatních (technic-
kých) benzinů za duben 2016 (pokud 
vznikl nárok)

•	 Daň	z	přidané	hodnoty
–  daňové přiznání a splatnost daně za du-

ben 2016
– souhrnné hlášení za duben 2016
– kontrolní hlášení za duben 2016
•	 Energetické	daně

–  daňové přiznání a splatnost daně 
z plynu, pevných paliv a elektřiny za 
duben 2016

ÚTERÝ 31. KVĚTNA

•	 Daň	z	příjmů
–  odvod daně vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně za duben 2016
•	 Daň	z	nemovitých	věcí
–  splatnost celé daně (poplatníci s výší 

daně do pět tisíc korun včetně)
–  splatnost první splátky daně (poplatníci 

s daní vyšší než pět tisíc korun s výjim-
kou poplatníků provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb)

ČTVRTEK 9. ČERVNA

•	 Spotřební	daň
–  splatnost daně za duben 2016 (mimo 

spotřební daň z lihu)
STŘEDA 15. ČERVNA

•	 	Daň	z	příjmů
–  čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
PONDĚLÍ 20. ČERVNA

•	 	Daň	z	příjmů
–  měsíční odvod úhrnu sražených záloh 

na daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti
PÁTEK 24. ČERVNA

•	 Spotřební	daň
–  splatnost daně za duben 2016 (pouze 

spotřební daň z lihu)
PONDĚLÍ 27. ČERVNA

•	 Spotřební	daň
–  daňové přiznání za květen 2016

–  daňové přiznání k uplatnění nároku na 

vrácení spotřební daně z topných olejů 

a ostatních (technických) benzinů za 

květen 2016 (pokud vznikl nárok)

•	 Daň	z	přidané	hodnoty
–  daňové přiznání a splatnost daně za kvě-

ten 2016

–  souhrnné hlášení za květen 2016

– kontrolní hlášení za květen 2016

•	 Energetické	daně
–  daňové přiznání a splatnost daně 

z plynu, pevných paliv a elektřiny za 

květen 2016

Jak konstruktivně reagovat 
v zátěžových situacích?
12. května proběhne v Praze semi-
nář v centrále agentury CzechTrade 
(Dittrichova 21, Praha 2), který se zamě-
řuje na měkké manažerské dovednosti. 
Chcete vědět, jak efektivně dosáhnout 
vytyčeného cíle? Jak vhodně reagovat na 
odlišné typy byznys partnerů při obchod-
ním jednání? S tím vším vám seminář 
pomůže. Více informací na e-mailu dana.
sourkova@czechtrade.cz

Prognóza a porozumění kurzu koruny
Co se děje s kurzem koruny? To se 
dozvíte na semináři, který opět pořádá 
CzechTrade (Dittrichova 21, Praha 2), 
a to 17. května. Proč korunu pořád násilně 
drží centrální banka slabší? Pokud se 
chcete semináře zúčastnit, napište na 
e-mail Ivana.fryaufova@czechtrade.cz

Minerály 2016
Ve dnech 21. a 22. května se v Brně usku-
teční 34. mezinárodní prodejní výstava 
minerálů, fosilií, šperků a přírodnin. Koná 
se tradičně na brněnském výstavišti. Více 
informací se dozvíte na stránkách  
www.bvv.cz/mineraly-brno/

Dotace – praktické zkušenosti a nové 
příležitosti
Dne 24. května se v Brně uskuteční semi-
nář, který přiblíží možnosti, jak využívat 
programy v rámci OPPIK v novém progra-
movacím období 2014–2020. Formou pre-
zentace a otevřené diskuse získají účastníci 
nové informace a zkušenosti k úspěšné 
realizaci projektů. Akce se koná v rámci 
aktivit sítě Enterprise Europe Network ve 
spolupráci s Erste Grantika Advisory. Účast 
je bezplatná a zájemci se mohou přihlásit 
přes webový formulář nebo kontaktovat 

regionální hospodářskou komoru na 
e-mailu sindelkova@rhkbrno.cz

SME Forum 2016 – setkání šéfů malých 
a středních podniků
Dne 26. května se v Praze uskuteční 
11. ročník setkání majitelů a manažerů 
malých a středních podniků SME Forum. 
Akce se zaměří mimo jiné na daně, kontroly 
a sankce. Podnikatelé budou mít jedineč-
nou příležitost k diskusi přímo s ministrem 
financí Andrejem Babišem, generálním 
ředitelem Generálního finančního ředitel-
ství Martinem Janečkem a dalšími zástupci 
Ministerstva financí ČR či Komory daňo-
vých poradců ČR. Tématy odpoledních 
workshopů budou například konkurence-
schopnost a ziskovost, reinženýring podni-
kových procesů či pricing. Standardní cena 
je 5900 korun bez DPH. Více se dozvíte na 
webových stránkách www.smeforum.cz

Kalendář akcí
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ZALOŽIT SI PODNIK V TIBETU, oku-
povaném od padesátých let minulého sto-
letí Čínskou lidovou republikou, je počinem 
zvláštně jednoduchým i složitým dohromady. 
Dokládá to příběh české hospody, do které si 
v Lhase tamní obyvatelé a turisté mohli zajít 
na „jedno“ nebo si dát třeba řízek.

Za podnikem stála češka společně se svým 
manželem, rodilým Tibeťanem. Kvůli své bez-
pečnosti chce zůstat v anonymitě, a proto jí 
říkejme Jiřina, skutečné jméno ani fotografii 
raději nezveřejníme. Situace v Tibetu je totiž 
dlouhodobě napjatá. Jiřina svého muže po-
znala během studií v Pekingu a byl to právě 
jeho nápad, že by společně mohli v Lhase 
otevřít něco nového a jedinečného. Místo, 
kde by se mohli scházet mladí lidé. A koncept 
české hospody, kde se lidé najedí, ale zároveň 
mohou nad pitím trávit čas debatami, jim 
přišel ideální.

Oběhat všechna povolení přitom vůbec 
není tak pracné, jak by se mohlo byrokratické 
Číně přisuzovat. „Pro místního Tibeťana 
nebo Číňana je to otázka návštěvy jednoho 
úřadu a vyřízení jednoho papíru,“ popisuje 
Jiřina administrativu spojenou s otevřením 
restaurace. Žádné zdlouhavé dokládání na-
příklad splnění hygienických norem nebo při-
hlašování k daním. To se menším podnikům 
zcela promíjí. Ale pozor, podle Jiřiny čínská 
vláda nastavuje mnoho různých pravidel pro 
různá města a pro různé lidi. 

„Vlastně nemám vůbec žádné informace, 
jak jakožto cizinec otevřít podnik v Tibetu, ale 
věřím, že to bude zdlouhavý a drahý proces 
bez jistého výsledku. Cizinci jsou v Tibetu 
vítáni pouze jako turisté, neumím si předsta-
vit, že by vláda povolila někomu ze Západu, 
aby se zde snadno usadil,“ zamýšlí se Jiřina 
a předpokládá, že pokud by to bylo vůbec 
možné, tak na to bude muset cizinec obě-
tovat spoustu peněz, mít konexe na hodně 
vysokých místech a čekat, že ho požádají, aby 
vstoupil do strany či podepsal nějaký slib. Ve 

ŘÍZEK Z LHASY
Češka společně se svým mužem otevřela v hlavním 
tibetském městě hospodu se vším všudy. 

Lhase funguje několik nepálských a indických 
restaurací. Je možné, že je cizinci napsali na 
kamaráda Tibeťana. Zároveň pro Nepálce 
a Indy platí v Tibetu opět jiná pravidla než 
pro lidi ze Západu.

MLÁDÍ VPŘED
Drtivá většina absolventů škol se v Číně 

hlásí na práci státního úředníka. Pracovat 
pro vládu je sen skoro všech. „Dostanete židli, 
počítač, zdravotní a sociální pojištění, která 
jinak vůbec nejsou běžná, služební byt a cel-
kem vysoký stálý plat a důchod. Práce potom 
spočívá většinou v tom, že nic neděláte. Tito 
pracovníci často chodí během pracovní doby 
do parků, restaurací nebo hospod,“ popi-
suje situaci na tibetském trhu práce Češka. 
Státních úředníků už je podle vlády příliš 
mnoho, a proto vláda nabádá mladé, aby 
se zkusili uživit i jinak. Právě proto je pro 
mladé a místní lidi založení firmy tak neuvě-
řitelně snadné. Provozovatel pohostinství si 
prakticky jen zaregistruje svůj podnik, a to 
s čínským názvem, a to je vlastně vše. Pro 
Tibeťany ale hořká povinnost, protože čínské 
úřady vůbec nezajímá, jestli chtějí mít podnik 

nazvaný v tibetštině. Ve výsledku se oficiálně 
podnik jmenuje nějak a nade dveřmi mu může 
viset jiný název. Působí to jako velká volnost, 
pro Tibeťany to představuje ignorování jejich 
jazyka ze strany úřadů.

„Občas přijde někdo, kdo chce vidět živ-
nostenský list. Ten musí být neustále uložen 
někde v podniku. Pokud ho u sebe nemáte, 
úředník vám ihned podnik může zavřít. 
Věřím, že hodně lidí to v případě potíží řeší 
úplatkem,“ říká Jiřina. Jindy podle ní přijde 
policie a chce vidět povolení k pobytu, pro-
tože i Tibeťané, jejichž rodná vesnice je deset 
kilometrů od Lhasy, musejí ve městě získat 
povolení k pobytu. 

PO ROCE ZAVÍRÁME
Ze začátku bylo pro českou hospodu jed-

ním z nejsložitějších úkolů sehnat české pivo. 
Nejdříve ho vůbec neprodávali a nakonec se 
jim na čínských internetových obchodech 
podařilo najít plechovky za rozumnou cenu. 
Řešili poštovné. Protože poplatek za poslání 
piva z Číny do Tibetu je občas dražší než 
jedna krabice plechovek. 

Místní lidé si postupně na podnik zvy-
kali. Hitem se staly zmíněné řízky, protože 
Tibeťané mají velmi rádi maso. Zákazníci 
si ale zvykli chodit do české hospody i třeba 
cestou z práce na jedno pivo.

Jiřina s manželem přesto podnik zavřeli. 
A to zhruba po roce podnikání. Vlastnit 
hospodu ve Lhase se pro ně neukázalo jako 
schůdná cesta. „Lhasa jako taková už je ně-
kolik let nepěkné čínské město plné čínských 
prostitutek a čínských násilníků. Hodně čín-
ských dělníků sem přišlo pracovat do nových 
továren. Kvůli těmto továrnám a čínskému 
přístupu k ochraně životního prostředí se ra-
pidně zhoršuje kvalita vody i ovzduší, v kom-
binaci s písečnými bouřemi v těchto částech 
Tibetu se Lhasa několikrát do roka stává ne-
obyvatelnou,“ vysvětluje Jiřina.
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