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Věřte si
a uspějete

MĚSÍČNÍK VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA

Základ je změnit 
své myšlení a vytrvat,
říká Jan Šafránek
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Příběh vašeho úspěchu
Vážení čtenáři, v rukou držíte nový měsíčník Profit. A je o vás, podnikatelích 
a živnostnících, kteří se rozhodli budovat vlastní byznys. 

Za každým z vás stojí velký příběh plný těžkých rozhodnutí a odvahy 
pustit se na riskantní podnikatelskou pouť. Sami víte, že toto rozhodnutí 
vám nikdo neusnadní. Sehnat peníze na rozjezd není žádná legrace. Zvlád-
nout oběhat všechny úřady je vlastně prací na plný úvazek. Zaměstnat lidi 
znamená často mít svatou trpělivost. Vyznat se ve všech zákonech, trendech 
a trzích je často k zbláznění. Přesto je vás, novodobých hrdinů, kteří v této 
džungli dokázali obstát a budují úspěšný byznys, stále víc.

V Profitu tohle všechno dobře víme, a proto jsme se rozhodli měsíčník 
celý předělat. Od svěží grafiky přes rubriky až po styl psaní je celý vytvořený 
pro vás a všechny nadšence, kteří chtějí rozjet vlastní podnikání. Chceme 
vás měsíčníkem Profit bavit, inspirovat, ale i pomáhat vám. 

Za každou firmou, obchodem nebo fungujícím webem vidíme člověka  
a jeho nápady, přesvědčení, vize. Je to příběh vašeho úspěchu. 

Pište nám, co byste ve svém měsíčníku chtěli mít.  

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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5–10 
Očima podnikatele, Monitor, 
Česko, Svět, Před 25 lety

12 
Zpátky do montérek 
Téma o výchově budoucích  
řemeslníků. Mnozí učni jsou pro firmy 
nepoužitelní

18 
Podnikání mi dalo svobodu 
Rozhovor s Janem Šafránkem,  
který se vzdal kariéry v bance.  
Dal přednost práci sám na sebe

24 
Příběh úspěchu 
Majitelkám Českého ghíčka říkají,  
že narazily na džob století

28 
E-shop byla bouda 
Michal Jirek v Restartu prozrazuje,  
jak znovu rozjel web Čerstvá Káva

34 
Kdo nechce čekat, zaplatí 
Bylo to jako po válce, vzpomíná  
v Portrétu český podnikatel  
na ekvádorské zemětřesení

38–49 
Fokus

50–63 
Po práci

64 
Poradna

65 
Daně, Kalendář

66 
Jeden den Miroslava Uďána

18
Rozhovor
Prošel několika bankami,  
ale nakonec se Jan Šafránek 
odhodlal k radikální změně  
a začal podnikat ve  
finančním poradenství

28
Restart
Michal Jirek koupil  
e-shop s vymyšleným  
účetnictvím. Stejně  
ho rozjel

34
Portrét
Jan Bartoš líčí nástrahy  
podnikání v Ekvádoru  
a vysvětluje, proč  
byznys v cestovním  
ruchu nezabalil

12
Téma
Na střední školy se chodí 
se čtyřkami. V učilištích se 
bojuje více s docházkou než 
se vzděláním

4 l Profit

We care about cars. 
We care about you.

Společnost ARVAL CZ vám nabízí 
možnost leasingu či prodeje 
zánovních automobilů,  
u kterých je garantováno:

ROČNÍ VOZY VRÁCENÉ 
Z OPERATIVNÍHO
LEASINGU  STÁŘÍ JEDEN ROK

 NÍZKÝ NÁJEZD KILOMETRŮ

 PRAVIDELNÝ SERVIS

 ATRAKTIVNÍ VÝBAVA

 KOUPĚ V ČR

 TOVÁRNÍ ZÁRUKA

Vyřídíme. Vy řídíte.

Prodejní cena

Kč 510 000,–
nyní od

Kč 369 000,–

Prodejní cena

Kč 1 135 000,–
nyní od

Kč 865 000,–

Původní splátka

Kč 9 500,–
nyní od

Kč 7 990,–

Původní splátka

Kč 24 000,–
nyní od

Kč 19 950,–

Splátky na 48 měsíců/nájezd 120 000 km.
Prodejní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Prohlédněte si nabídku zánovních vozů na

www.rocnivozyprodej.cz
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MOni TOR

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno  
70 bankrotů obchodních společností  
a 654 bankrotů fyzických osob podni-
katelů. Oproti dubnu je počet bankrotů 
nižší ve všech kategoriích. V případě 
obchodních společností jde o pokles 
o deset bankrotů, zatímco počet bankro-
tů fyzických osob podnikatelů se snížil 
oproti dubnu o 36 bankrotů. Vyplývá  
to z analýzy provedené z dat portálu  
www.informaceofirmach.cz společnosti 
CRIF obsahujícího údaje o podnika-
telských subjektech z České republiky 
i Slovenské republiky.

Nejčastějším důvodem bankrotů bylo 
oddlužení. Proto se dostalo do úpadku  
92 procent firem a podnikatelů. Počet 
bankrotů se v obou kategoriích oproti mi-
nulému měsíci snížil. Za poslední rok, tedy 
v období od června 2015 do května 2016, 
bylo vyhlášeno 895 bankrotů obchodních 
společností, což je o 272 bankrotů, respek-
tive 23 procent, méně než v předchozím  
období. Zároveň jde o nejnižší počet ban-

krotů obchodních společností v období  
12 po sobě jdoucích měsíců od března 
2009, tedy za sedm let. Bankroty fyzických 
osob podnikatelů dosáhly za poslední rok 
počtu 7643, což je o 636 bankrotů, respek-
tive osm procent, méně než v minulém 
období a zároveň nejnižší dvanáctiměsíční 
součet od prosince 2014.

„O kondici české ekonomiky více vypo-
vídají bankroty obchodních společností, 
které dosáhly v uplynulých 12 měsících 
rekordně nízkého počtu. O něco mírněji 
se snížil i počet bankrotů fyzických osob 
podnikatelů, včetně oddlužení,“ říká Věra 
Kameníčková, analytička společnosti 
CRIF – Czech Credit Bureau. 

V posledních 12 měsících bylo nejvíce 
bankrotů obchodních společností vyhláše-
no v Praze (325 bankrotů) a v Jihomorav-
ském kraji (114 bankrotů). Nejméně to 
bylo v Karlovarském kraji (12 bankrotů) 
a v Kraji Vysočina (19 bankrotů). 

Petr Švihel (svihel@mf.cz)

Služby

Maloobchod  
dál roste

Duben přinesl velmi pozitivní 
zprávu z obchodů. Oproti březnu 
se tržby zvýšily o 0,8 procenta 
a meziroční růst bez očištění činil 
4,9 procenta. Očištěné o vliv veli-
konočních svátků vzrostly prodeje 
dokonce o 5,7 procenta. 

„Mezi hlavní faktory slušně ros-
toucích tržeb v maloobchodě nadá-
le patřily rostoucí mzdy, zkracující 
se řady nezaměstnaných a klesající 
ceny u řady výrobků,“ vypočítává 
důvody lepších dubnových prodejů 
Patrik Rožumberský, ekonom 
z UniCredit Bank, a dodává, že 
z pohledu struktury tržeb sehrál 

důležitou roli posun velikonočních 
svátků oproti loňsku.

Co se v dubnu nakupovalo? 
Zatímco v březnu se vedlo zejména 
prodejcům potravin, tak v dubnu 
se nákupy přelily do vybavení 

domácností. Podle analytika 
Petra Dufka z ČSOB to souvisí 
s realitním boomem. „Po opadnutí 
obav z budoucnosti spotřebitelé 
ochotněji zařizují či obnovují své 
byty a domy. Současně i více peněz 
věnují na volnočasové aktivity 
a módu. A samozřejmě stále více 
si nové zboží vybírají na internetu. 
Expanze e-shopů nebere konce, 
což skoro dvacetiprocentní růst 
tržeb virtuálních obchodů znovu 
potvrzuje,“ rozebírá Petr Dufek.  

Přes dobré prodeje je ale stále 
cítit tlak na ceny. Obchodníci si 
netroufají zdražovat. „I nadále 
proto cenový index v obchodech 
ukazuje další pokles, tentokrát 
o 2,7 procenta, zejména díky 
levnějším potravinám, elektronice 
a meziročně levnějším pohonným 
hmotám,” konstatuje Dufek. 

Legislativa

Paušální daň  
pro živnostníky

Ulehčit podnikatelům od admi-
nistrativy slibuje návrh principu 
jedné paušální daně, který na konci 
května představila Hospodářská 
komora ČR (HK ČR). Jedna paušální 
daň by mohla nahradit součas-
nou daň z příjmů fyzických osob 
a pojistné odvody na zdravotní 
a sociální pojištění. 

V praxi by živnostník jednou 
ročně poslal finančnímu úřadu zá-
konem danou pevnou částku, která 
by respektovala dnešní úroveň 
odvodného.Hospodářská komora 
chce zahájit diskusi nad tímto 
tématem. 

5,7 %
Očištěný dubnový meziroční 
růst v maloobchodě

Zdroj: CRIF
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Bankrotuje se méně
Firmám se daří. Počty úpadků  
jsou nejnižší od roku 2009

Bankroty za  
posledních 12 měsíců 

6 l Profit

Zemědělství a dobývání 31

Průmysl 152

Stavebnictví 132

Obchod  230

Ubytování a stravování 41

Doprava, skladování, CK 48

Nemovitosti a pronájem strojů 89

Služby převážně pro podniky 112

Ostatní služby 60

Celkem 895 

02_11_PT_06.indd   6 9.6.2016   10:42:00



INZERCE    A161005239

Trh práce

Mzdy rostou, klesá 
nezaměstnanost

Průměrné mzdy v letošním prvním 
čtvrtletí meziročně vzrostly  
o 4,4 procenta z předchozích  
3,9 procenta.

„Štědrost podnikové sféry při 
odměňování je daná zejména 
poptávkou po pracovní síle, díky 
čemuž při mzdových vyjednává-
ních tahají zaměstnanci za delší 
konec provazu než zaměstnavatelé. 
Druhým důvodem rychlého růstu 
mezd je ovšem zvyšování minimál-
ní mzdy, které se rozprostírá i do 
částí mzdové škály, které jsou od 
minimální mzdy vzdálenější,“ tvrdí 
ekonom Pavel Sobíšek z UniCredit 
Bank.

„Podstatnější je, že se zvyšuje 
i mediánová mzda. Znamená to, 

že růst mezd je rovnoměrněji roz-
dělený a netýká se jen omezeného 
okruhu odvětví nebo profesí. Me-
diánová mzda totiž rostla dokonce 
o 6,5 procenta, což je nejvíce za 
posledních téměř osm let,“ všímá 
si Petr Dufek, analytik z Českoslo-
venské obchodní banky.

Přidává se téměř ve všech 
úspěšných částech české ekono-
miky. Zpracovatelský průmysl jako 
největší zaměstnavatel v eko-
nomice navyšoval výplaty svým 
zaměstnancům v průměru  
o 4,5 procenta. Naopak mzdy stag-
nují v energetice a ve finančním 
sektoru rostou o 1,2 procenta.

Za růstem mezd je rekordní ne-
zaměstnanost. Ještě loni v květnu 
dosahovala míra nezaměstnanosti 
6,4 procenta, a před dvěma roky 
dokonce 7,5 procenta, avšak ak- 
tuálně činí jen 5,4 procenta,  
a je tak nejnižší za celé období po 
roce 2008.  

Soutěž

Rodinné firmy,  
do boje!

Do konce 30. září se mohou 
rodinné firmy hlásit do soutěže 
Equa bank Rodinná firma roku. 

Vítěze vybírá odborná porota na 
základě souboru ekonomických, ale 
i neekonomických kritérií, jako je 
například růst obratu v posledních 
pěti letech, příspěvek k zaměst-
nanosti v regionu, počet generací 
vlastníka zapojených do podnikání, 
politika sociální odpovědnosti 
a další. Kromě ceny poroty můžete 
zvítězit i ve veřejném hlasování, 
a obdržet tak Cenu veřejnosti.

„Pozice rodinných firem se na 
českém trhu stále více upevňuje 
a dále rozvíjí. To je také důvod, 
proč pořádáme soutěž Equa bank 
Rodinná firma roku. Chceme 
firmám pomoci v dalším růstu, 
ocenit ty nejlepší, motivovat je do 
další práce a v neposlední řadě 
i upozornit širokou veřejnost na 
existenci a výhody podobných 
podniků,“ uvádí Luboš Janoušek, 
ředitel rozvoje obchodu firemního 
bankovnictví Equa bank, která je 
generálním partnerem soutěže. 

6,5 %
Mediánový nárůst mzdy  
za první čtvrtletí.
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8 l Profit

K největšímu počtu smrtelných 
úrazů došlo ve stavebnictví, 
zpracovatelském průmyslu a při 

dopravě a skladování. Dalším rizikovým 
odvětvím je opravárenství. Upozorňuje na to 
inspekční společnost pro bezpečnost práce 
Bureau Veritas a vyplývá to i ze statistik 
Státního úřadu inspekce práce.

„Nejvíce, tedy skoro třetina, smrtelných 
pracovních úrazů se lidem přihodilo od 
července do září. Pokaždé to však nemuselo 
bezprostředně souviset s výkonem práce. 
Svůj vliv může mít i horké letní počasí, 
které ohrožuje zaměstnance se zdravotní 
indispozicí. Celkem 16 smrtelných pra-
covních úrazů se totiž loni stalo například 
v souvislosti s infarktem nebo ztrátou vědo-
mí s následkem pádu,“ říká Milan Pavelčík, 
vedoucí týmu bezpečnosti práce v Bureau 
Veritas.

Nejvíce smrtelných úrazů bylo v Ústec- 
kém, Středočeském a Plzeňském kraji, 
nejméně ve Zlínském kraji. Zaměstnavatelé 

evidují za rok 2015 celkem 41 951 pracov-
ních úrazů. 

Příčinou smrtelných pracovních úrazů 
je však také lehkovážnost zaměstnanců 
a nedostatečná kontrola zaměstnavatelem. 
„Někteří z nich na pracovišti pili alkohol, byť 
už to mohlo být po pracovní době. Bohužel 
se však pohybovali v prostředí s rizikem 
pádu, například na obyčejném schodišti, kde 
i malé zaváhání způsobilo ten nejhorší ná-
sledek. V podnapilém stavu pak stačí málo, 
aby člověk udělal nešikovný pohyb, spadl do 
hlubiny a zabil se. Lidé mají navíc tendenci 
uvažovat způsobem, že úraz se vždy stane 
někomu jinému, aby posléze sami naplnili 
smutné statistiky. U zaměstnavatelů, kteří 
spolupracují s naší společností na zajiště-
ní bezpečnosti práce, ale došlo ke snížení 
úrazovosti a smrtelný pracovní úraz za celý 
rok nebyl ani jeden,“ poznamenává na závěr 
inspektor Milan Pavelčík z Bureau Veritas. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)

Průmysl zpomaluje,  
nejsou lidé
Česká republika dosud neměla 
tolik zaměstnaných osob, jako 
tomu bylo v dubnu letošního roku. 
Podle aktuálně vydaných statistik 
míra zaměstnanosti, tedy podíl 
zaměstnaných ve skupině 15- až 
64letých osob, dosáhla 71,8 pro-
centa. Oproti dubnu předchozího 
roku se zvýšila o 1,6 procentního 
bodu. „Trend je jasný, stále více 
lidí pracuje. Přesto podnikům 
chybějí pracovníci zejména 
v technických oborech – vysoko-
školáci, středoškoláci, učni. Situace 
je pro řadu firem velmi závažná 
a složitě řešitelná,“ uvedl Jaroslav 
Hanák, prezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Řada firem 

poukazuje na to, že musejí kvůli 
nedostatku lidí odmítat zakázky. 
Podle některých šetření je to mezi 
malými a středními firmami až  
30 procent z nich. Také některé vel-
ké podniky přicházejí ročně o sta-
miliony korun. Část z nich dokonce 
zvažuje přesun výroby do zahraničí. 
Podle šetření SP ČR a České národní 
banky je to zhruba jedno procento 
tuzemských firem.  

Přivítejte štědrý  
kosmický inkubátor
Síť evropských podnikatelských 
inkubátorů Evropské kosmické 
agentury (ESA) působící ve  
13 evropských zemích se rozšířila 
o pražskou pobočku – ESA BIC 
Prague, první kosmický inkubátor 

ve střední a východní Evropě.  
ESA BIC Prague rozdělí v následu-
jících letech zhruba 1,25 milionu 
eur pro 25 českých startupů po 
dobu pěti let. 

„Vítám Prahu do naší vesmírné 
rodiny a těším se, jaká zajímavá 
využití kosmických technologií 
Česká republika přinese. Věřím, 
že pražské firmy a celá Česká 
republika prostřednictvím ESA BIC 
přijdou s inovativními produkty, 
ze kterých budeme mít prospěch 
všichni,“ řekl při otevření české 
pobočky generální ředitel Evrop-
ské kosmické agentury Johann-
-Dietrich Wörner. V Česku se 
bude podporovat zejména využití 
kosmických technologií v běžném 
životě.  

Máme nejmenší unijní 
nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v Evropské 
unii v dubnu klesla na nové  
sedmileté minimum, a to na  
8,7 procenta. A opět, stejně jako 
v březnu, si Česká republika drží 
první příčku v osmadvacítce  
s 4,1 procenta. Na druhém 
místě je Německo s 4,2 procen-
ta a na třetí pozici Malta, která 
má o desetinu horší průměrnou 
nezaměstnanost. Nejvyšší neza-
městnanost mělo naopak Řecko. 
V únoru, z něhož jsou poslední 
údaje, činila 24,2 procenta. Ve 
Španělsku, které je druhé nejhor-
ší, klesla její míra v dubnu na  
20,1 procenta.  

Počet 
pracovních 
úmrtí
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131

116

110

113

Přibylo smrtelných pracovních úrazů
V Česku se množí smrtelné pracovní úrazy.  
V roce 2015 zemřelo v zaměstnání 131 lidí, což 
je o 14 zaměstnanců více než v roce 2014. 
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Vyvařil si kriminál
Majitel britské restaurace jde do vězení.  
Jeho zákazník zemřel na alergii

S vě T

06/2016 l 9

Přelomový rozsudek vydal 
anglický soud. V květnu 
uznal vinným ze zabití 

majitele indické restaurace 
Mohammeda Zamana. Případ 
se stal už v lednu roku 2014. 
Tehdy si Paul Wilson objednal 
jídlo s sebou a do objednávky 
přímo uvedl, že ho chce 
bez ořechů. Trpěl alergií na 
arašídy. Jenomže restaurace 
kvůli dluhům začala používat 
levnější ingredience a namísto 
mandlového prášku do jídel 
přidávala levnější mix z různých 
ořechů. Ten ale obsahoval 
i arašídy, které se staly 
Wilsonovi osudnými, přestože 
žádné další ořechy, natožpak 
arašídy v jídle nebyly. O případu 
informovala BBC, prostor 
zprávě věnoval i portál Food and 
Wine. Majitel restaurace dostal 

velmi jasné varování, že levnější 
směs může způsobovat zásadní 
zdravotní problémy, už tři týdny 
před tímto fatálním incidentem. 
Jeden z jeho zákazníků, 
který trpěl stejnou alergií na 
arašídy, musel být odvezen do 
nemocnice. Naštěstí přežil. 
Mohammed Zaman přesto 
levnou ingredienci nevyřadil. 
Podle soudu majitel jednal 

Sousedé vás nasměrují
Skupina harvardských ekonomů 
ve své studii poukázala na to, 
že děti z chudých rodin žijící 
ve čtvrtích s lepšími školami 
a menší kriminalitou vydělávají 
v dospělosti více než chudé děti 
vyrůstající v horších čtvrtích. 
Bostonský magazín Atlantic 
tématu věnuje pozornost, protože 
ukazuje na důležitost takzvaných 
mikroprostředí. Jinými slovy, 
město nebo i sousedství mohou 
mít zásadní vliv na ekonomický 
úspěch jedince.  

Mámatelky ne
Elektronický portál Mashable 
zaměřený na novinky z techno-
logií, sociálních sítí a startupů 

a celý ten ruch okolo, rozebírá 
slovo Mumpreneur. Jde o spojení 
anglického výrazu pro „mámu“ 
a „podnikatele“, do češtiny by 
mohlo být překládáno jako 
„mámatelka“. Podle portálu 
Mashable jde o urážlivý výraz, 
a otázka zní, proč se nepoužívá 
i podobný výraz pro otce, kteří 

začali podnikat na rodičovské 
dovolené. Portál oslovil hned 
několik podnikatelek, všechny 
z Austrálie. A zvláštní je, že žád-
ná proti tomuto pojmu vyloženě 
není.  

Pořad vás nezachrání
Předlohou českého pořadu Ano, 
šéfe je pořad Kitchen Nightmares 
s šéfkuchařem Gordonem Ram-
saym. Blog Realitytvrevisited.com 
si dal tu práci, že prošel všechny 
restaurace, které v pořadu účin-
kovaly, a vytvořil statistiku. Ze 
105 restaurací je v provozu jen 
35. 67 procent restaurací, které 
prošly pořadem, tedy Ramsay 
nezachránil, i když se to tak 
mohlo zdát.  

Miliardář taxíkářem
Paul English, jeden ze zakladatelů 
cestovatelského portálu Kayak, si 
v roce 2012 přišel na velice sluš-
né peníze. Portál se totiž prodal 
za 1,8 miliardy dolarů. Loni si 
uvědomil, že se schází jen s lidmi 
z neziskovek nebo technologické-
ho průmyslu. Sedl proto do svého 
auta, elektrické Tesly Model S, 
a začal taxikařit přes Uber. 
Dodnes si takto English rozšiřuje 
obzory několika hodinami taxi-
kaření týdně. „Když se mě někdo 
zeptá, co dělám, odpovídám, že 
jsem inženýr. Daleko zajímavější 
je dozvědět se něco o nich,“ popi-
suje English pro portál Inc., který 
jeho zálibě věnoval článek.  

ArAŠídy.  
Až do vězení vás 
může dostat špatně 
zpracovaná  
objednávka.

nadměrně nezodpovědně, když ani po takto 
výrazném problému s levnějším práškem 
z mixu ořechů nezačal pracovat na nápravě. 
A to i přesto, že ho úřady varovaly.

„Zaman nadále problém úplně a naprosto 
popíral,“ uvedl soudce. Podle něj majitel 
restaurace v honbě za ziskem zničil celé své 
obchodní portfolio.

Zaman ale vinu odmítal i před soudem. 
Argumentoval tím, že jeho restaurace vedou 
manažeři, kteří jsou za provoz zodpovědní. 
Podle něj proto nemá se smrtí zákazníka 
nic společného.

Soud ho přesto uznal vinným, a to jak 
z usmrcení, tak i z dalších šesti přestupků 
proti potravinářským normám. Ve vězení 
by tak měl strávit šest let. 

Vyšetřující detektiv rozsudek označil za 
nový precedens. Majitelé restaurací by se 
proto měli minimálně v Británii začít zají-
mat o své podniky daleko více. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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Mladí s otazníkem
V červnu 1991 se Profit zamýšlel nad tím, 
jestli mladí seženou práci

PŘ ED 25 LE T Y

10 l Profit

O čem dalším se psalo...
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Zpětně se ukázalo, že práce se našla 
i pro osmnáctileté. Hodně z nich 
naopak nalezlo v tehdejší době 

příležitost, která už se pravděpodobně 
nebude opakovat, a udělali kariéry, které 
v dnešních podmínkách už jsou jen stěží 
myslitelné. Asi těžko si lze představit, 
že se dnes z někoho stane ředitel české 
pobočky jen díky tomu, že umí trochu 
mluvit anglicky. Nebo že by dostal 
na starost technologickou část firmy, 
protože zvládal doma hrát na počítači 
Prince z Persie.

Úvodní text rádce Profitu ale téma 
pojal daleko více při zemi. S čtenáři 
prošel zákoník práce, který byl tehdy 
jen dva roky starý. Od osmnácti jsou 
lidé už zletilí, do té doby ne. Sjednávat 
pracovněprávní vztah lze s osobou od 
15 let jejího věku, tedy pokud už dovršil 
povinnou školní docházku. Mladík nebo 
dívka ale mohou vykonávat jen lehkou 
práci, která rozsahem nebo charakterem 
neohrožuje zdraví.

Dnes se naopak řeší, jak vůbec s ne-
uchopitelnou nastupující generaci ve 
firmách pracovat. Takzvané generaci Y 
totiž nejde tolik o kariéry a peníze, jako 
o kvalitu vlastního života. Jak tedy s lid-
mi, kteří jsou 24 hodin denně a sedm dní 
v týdnu neustále připojeni k internetu 
a komunikují, pracovat?

Chtějí mít pocit, že jdou dopředu, 
že se učí něco nového. Dobrou kariéru 
chtějí mít hned a chtějí rychle postu-
povat dále. Obávají se toho, že se jim 
kariéra zasekne.

Možná že před 25 lety mělo něco do 
sebe, když manažeři místo detailních 
průzkumů a manuálů jak na mladé 
potřebovali vědět hlavně to, odkdy je lze 
zaměstnat. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)

Otevíral se 
pojistný trh
Zákon o pojišťovnictví, který 
dne 16. května 1991 schválila 
Česká národní rada, vytváří 
základ pro demonopolizaci 
a pro rozvoj pojistného trhu 
v České republice. Obdobný 
zákon schválila Slovenská 
národní rada pro území 
Slovenské republiky s účinnosti 
od 1. února 1991. ČSFR tedy 
měla pro podnikání v pojišťov-
nictví dva zákony.

Konverze zbrojní 
výroby
Takříkajíc na stole a na talíři, 
psal tehdejší Profit, mělo mi-
nisterstvo hospodářství ČSFR 
konverzi zbrojního průmyslu. 
Šlo o to, co ve zbrojovkách 
začít vyrábět.

Obchodní domy 
se stavebninami
V České Lípě byla otevřena 
zajímavá prodejna. Jedna 
plátěná hala, dvůr a stavební 
buňka posloužily jako základ 
prodejny stavebnin. Za zrodem 
se ukrývala firma Komplet 
Evžena Janeby. Profit se ho ptal 
na spojení se zahraničním ka-
pitálem. Podnikatel s tváří opá-
lenou v minulých dnech jižním 
sluncem se rozesmál a řekl, že 
jeho kapitál je domácí.

www.fotoskoda.czCentrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

PEN-F
+ Poukázku na fotoslužby v hodnotě 300 Kč 
+ FotoKurz (Základy ovládání systémových kompaktů)

Nebojte se vyzkoušet  
něco kvalitnějšího

Největší prodejna  
fototechniky v ČR.

Jsme na trhu  
již 25 let.

Autorizovaný  
servis v zázemí  

firmy.
Většina zboží  

skladem.

Nově otevřeno  
i v neděli. 

11:00 - 18:00

Vše pod jednou  
střechou v centru  

Prahy.
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Zpátky 
do montérek
Na střední školy se chodí 
se čtyřkami. V učilištích se 
bojuje více s docházkou než 
se vzděláním
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Škola Václava Tichého praská ve švech. V Liberci 
šéfuje komplexu Škola Kateřinky, který sdružuje 
hned tři vzdělávací zařízení. Učí se zde 680 žáků, 

a co je důležitější, třídy s učebními obory jako truhlář 
či čalouník se daří obsazovat ze sta procent. Celostátní 
průměr se přitom pohybuje kolem 60 procent. Některá 
učiliště dokonce musejí pro nezájem zavírat. 

Jaký je jeho recept na fungující střední školu? Vác-
lav Tichý myslí na uplatnění svých absolventů na trhu 
práce. Ilustruje to na konkrétním případě. „Pořídili jsme 
špičkové číslicově řízené dřevoobráběcí centrum Homag 
z Regionálního operačního programu. Pro výuku oboru 
truhlář ani nadstavbový obor sice není CNC stroj pod-
mínkou, ale už před osmi lety jsme věděli, že vývoj půjde 
tímto směrem. A pokud jsme chtěli dobře připravovat 
žáky pro firmy, bylo jasné, že musíme žáky učit i nejnověj-
ším technologiím,“ vysvětluje ředitel školy. „I když jsme 
museli připlatit ještě 1,7 milionu ze svého a museli jsme 
si vzít úvěr, šli jsme do toho. Nyní za námi jezdí zástupci 
a majitelé firem ze širokého okolí a mají zájem o naše 
absolventy,“ dodává ředitel. 

Dalšími atributy libereckého školního zázraku jsou 
podle ředitele svědomitý, empatický, ale i náročný peda-
gogický sbor a dlouhá tradice školy v regionu. 

Musíme si pomoct sami
Kvalitu místních učňů potvrzuje také to, že jejich výrobky 
jsou již během studia srovnatelné s produkcí na trhu. 
„Běžně děláme zakázky pro občany i firmy zejména 
v truhlářské a čalounické výrobě. O výrobky našich žáků 
je mimořádný zájem. Svědčí o tom i fakt, že v současné 
době přijímáme zakázky na prosinec 2016, přestože naše 
ceny jsou srovnatelné s ostatními výrobci,“ konstatuje 
Václav Tichý.        

Důležitou součástí motivace je také stipendium, které 
škola vyplácí žákům s dobrým prospěchem. To poskytuje, 
přestože jako soukromé zařízení má přiděleno z veřejných 
zdrojů méně peněz. „Dotace od státu na mzdy a provoz 
dostáváme každý rok zhruba o 5,3 milionu nižší, než 
kdybychom byli školou krajskou. Na všechno ostatní, větší 
opravy, strojní vybavení, drahé počítačové programy, 
rekonstrukce a podobně, si musíme vydělat sami. Navíc 
musíme splácet úvěr za odkoupení areálu školy až do roku 
2020 ve výši 1,6 milionu korun ročně. S určitou nadsáz-
kou říkám, že máme výhodu v tom, že jsme si vědomi, že 
nám nikdo nepomůže a že si musíme pomoci sami,“ popi-
suje ředitel školy složitou finanční situaci. Přitom školné 
od studentů vybírají pouze u tří maturitních oborů a to ve 
výši 800 až tisíc korun měsíčně.

Ani pro liberecké zařízení přitom není získávání 
uchazečů do prvních ročníků snadné. Aby zvýšila zájem 
o řemesla, představuje školu i jednotlivé obory na akcích, 
z nichž většinu si i sama pořádá. Prezentuje i mimořád-
né úspěchy svých žáků v celostátních i v mezinárodních 
odborných soutěžích, kde patří liberečtí žáci mezi nejlepší 
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Propad  
středních škol 349 354
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Zdroj: Český statistický úřad 306 406
studentů mířilo k maturitě.

Havlíková naráží na demografický pro-
blém středního školství. Nejsou studenti. 
Jak se školy snaží naplnit lavice, snižují 
své požadavky na zájemce. Podle výroční 
zprávy České školní inspekce za školní rok 
2014/2015 je průměrná naplněnost střed-
ních škol v České republice 61,6 procenta.  
V Ústeckém, Karlovarském, Libereckém 
a Královéhradeckém kraji je přes 40 procent 
volné kapacity na středních školách. Přitom 
ve zprávě pro školní rok 2006/2017 byla 
obsazenost středních škol na 74 procentech. 
Řešil se ale i problém, že ve školách je více 
dětí, než má být. 

Podle pedagogů šlo před rokem 1989 do 
učebních oborů 60 procent populace. Nyní 
je to necelých 20 procent. „Učil jsem obor 
truhlář, na který se ještě v první polovině 
90. let přijímali žáci s maximálně dvěma 
trojkami. Byla to radost učit, kluky obor 
bavil, hodně se ptali, zajímali a nutili tím 
i mne neustále něco studovat. Dnes, kdy 
se na učební obor dostane úplně každý, je 

to mnohem horší. Dříve žákům záleželo 
na známkách, dnes je jim to úplně jedno,“ 
popisuje svoji zkušenost ředitel Soukromé 
střední školy Praktik Richard Havlík. 

Problém se táhne už od základních škol. 
Absolventům 9. tříd podle Havlíka chybí 

92 759
žáků se připravovalo  
na učňovskou zkoušku.

Střední vzdělání  
s výučním listem

Střední vzdělání  
s maturitní zkouškou

v České republice. Pro získání zájemců je podle Tichého nut-
né, aby se zúčastnili Dne otevřených dveří a viděli, případně 
si vyzkoušeli některá řemesla. 

„Mohou se jít také podívat s rodiči do různých firem, 
kde mají šanci najít po vyučení uplatnění. Naši absolventi 
oboru čalouník mají možnost mimo jiné pracovat v čistém, 
klidném prostředí bez stresu a v příjemném kolektivu, kde 
průměrná mzda na dílně je 24 tisíc korun měsíčně. To je 
prakticky stejný plat, jaký mají učitelé s vysokoškolským 
diplomem,“ porovnává Václav Tichý.

Jeden klempíř nestačí
O dvě stě padesát kilometrů dál, na severomoravském Brun-
tálsku, zakouší místní učiliště zcela opačnou situaci. V Hor-
ním Benešově letos po devatenácti letech končí Soukromá 
střední škola Praktik. Chybějí jí žáci. Na celém Bruntálsku 
počet přihlášek na učiliště i střední školy každoročně klesá.

„Je těžké udržet školu, když se vám do prvního ročníku 
přihlásí dva žáci,“ říká smutně Hana Havlíková, zástupkyně 
ředitele pro ekonomiku a provoz. A nejde jen o to, že se škola 
nachází v malém městečku se dvěma tisíci obyvatel.

„V Opavě se do prvního ročníku na učiliště přihlásilo 
tuším jen jedenáct zedníků, jeden klempíř, jeden pokrývač… 
Vezměte si, jak je Opava velká, a těch vesnic okolo ve spádo-
vé oblasti,“ upozorňuje Hana Havlíková na to, že problém 
naplnit třídu má i učiliště ve městě s více než  
176 tisíci obyvatel. 

V regionu se potkávají hned dva negativní trendy. „Je 
to jednak klesající demografická křivka a pak dlouhodobé 
vysídlování v Moravskoslezském kraji. Vysokoškoláci se 
nevracejí. Bohužel i řemeslníci odtud odcházejí. V jiných 
částech republiky dostávají výrazně vyšší platy než u nás,“ 
tvrdí Hana Havlíková.

Prázdno před katedrou
V Severomoravském kraji bojují o záchranu nejen učiliště, 
ale i střední školy s maturitními obory. A ty se pak předhá-
nějí v tom, aby přilákaly děti se slabým prospěchem. „Žá-
kům se moc nechce pracovat, i s horšími známkami jdou na 
maturitní obory, protože školy slevují ze svých nároků. Pak 
studenti neudělají státní maturity, ztratí čtyři roky a skončí 
bez vzdělání,“ dokresluje situaci Hana Havlíková.

›
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97 376
žáků ubylo na školách  
za posledních pět let.

kromě manuální zručnosti i obyčejné logické uvažování. 
„Přestože měli matematiku devět let v základní škole a dále 
ji mají na učilišti, nejsou schopni v technologii spočítat 
spotřebu materiálu na výrobek, kubaturu betonu, metry 
čtvereční obkladu a podobně. A když už použijí správný 
postup výpočtu, mnohdy posunou desetinnou čárku a není 
jim vůbec divné, jaký výsledek jim vyšel,“ doplňuje Richard 
Havlík. 

Celou situaci shrnuje ředitel úspěšného libereckého uči-
liště. „Žáci základních škol mají jistotu přijetí do zvoleného 
maturitního nebo učebního oboru střední školy a chybí jim 
motivace a úsilí k intenzivní přípravě k přijímacímu řízení 
na střední školu. Berou přijetí na střední školu jako samo-
zřejmost a necítí potřebu k tomu jakkoli přispět a svědomitě 
se učit,“ popisuje Václav Tichý začarovaný kruh. Nízký počet 
žáků v poloprázdných školách vytváří v dětech pocit, že jsou 
pro školu nezbytní, a nechuť školy se jich zbavovat způsobuje 
ztrátu jejich motivace ke studiu. 
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Počet  
žáků* 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Mladí na vyhození
Celý problém s lenivými dětmi se násled-
ně přelévá i do firem. Žáci, kteří se vyučí, 
nejsou často schopni reálně pracovat. 

„Kluci po vyučení přijdou a neumějí nic. 
V některých letech jsme jich vyzkoušeli 
i desítky a všechny jsme museli vyhodit,“ 
říká zakladatel a majitel nábytkářské firmy 
Art-Style Jan Bilý z Nových Dvorů na Kut-
nohorsku. A podobnou zkušenost neudělal 
jako jediný.

„Je jen pár jedinců, kteří jsou schopni 
v praxi obstát. Je nutné přestat nadhodno-
covat všeobecné vzdělávání před praktic-
kým zvládnutím potřebných odborných 
vědomostí a dovedností,“ zmiňuje umělecký 
kovář Zdeněk Slavata.

„Firmy si stěžují, že k nim přicházejí ne-
použitelní absolventi, a v řadě případů to tak 
skutečně je. K nám do učilišť zase nastoupí 
zhruba deset procent nepoužitelných žáků,“ 
kontruje ředitel školního komplexu Kate-
řinky Václav Tichý. Nepoužitelnost podle 
něj nespočívá v tom, že by neměli znalosti 
nebo dovednosti ze základní školy.  „Pro-
blém je, že těch deset procent z nových žáků 
nemá vůbec zájem o vzdělávání, a dokonce 
ani o pravidelnou docházku do školy,“ říká 
Václav Tichý.

Často nepomůže ani snaha řešit věc s ro-
dinou. „Komunikujeme pravidelně s rodiči, 
ale v řadě případů ani to nepomůže a někteří 
rodiče kryjí neomluvenou absenci žáků do-
datečnými omluvenkami. To všechno máme 
ošetřeno ve školním řádu včetně zákazu 
sebeomlouvání zletilých žáků. Přesto každý 
rok vyloučíme ze školy kvůli neomluvené 
absenci kolem sedmi žáků,“ dodává ředitel 
školy.  

Na slabé úrovni mnoha absolventů se 
podepisuje i nepříliš šťastný přístup státu. 
Školy kritizují například praktickou část 

532 918

501 220

470 754

448 792

435 542
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„O výrobky 
našich žáků 
je mimořádný 
zájem. 
Přijímáme 
zakázky na 
prosinec 
2016,“ tvrdí 
Václav 
Tichý, ředitel 
liberecké 
Školy 
Kateřinky.

* Započítávají se i žáci, kteří nejsou na denním 
studiu a mají speciální vzdělávací potřeby.
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závěrečných zkoušek. „V jejím rámci je přímo předepsán vý-
robek včetně rozměrů. Po zkouškách tyto výrobky zůstávají 
často školám na skladě, protože jsou neupotřebitelné. Dříve 
jsme si na závěrečné zkoušky schovali pěknou zakázku, ma-
teriál uhradil zákazník a škola ještě něco vydělala. Zkouška 
byla většinou náročnější, než je nyní,“ podotýká Richard 
Havlík, ředitel Soukromé střední školy Praktik.

U speciálních oborů podle něj mnohdy zadání neodpo-
vídají schopnostem žáků. Například u oboru truhlářská 
výroba jsou mnohé výrobky příliš složité. „Naopak u oboru 
pečovatelské služby je zkouška doslova primitivní,“ tvrdí 
Havlík. 

Čas na duální systém
Hledání cesty ze začarovaného kruhu není jednoduché. Fir-
my proto doporučují ministerstvu školství, aby se inspiro-
valo v zemích, kde vzdělávání pro podnikovou sféru funguje 
o poznání lépe. Česko-německá obchodní a průmyslová ko-
mora (ČNOPK) před čtyřmi lety navrhla zavedení takzvané-
ho duálního vzdělávání, které má podporu i u podnikatelů. 

„Duální systém reflektuje aktuální potřeby trhu a z velké 
části probíhá přímo v podnicích. U technického vzdělávání 
je to mnohdy jediná možnost, jak dostat žáky do reálného 
pracovního prostředí,“ vysvětluje Pavel Roman, viceprezi-
dent ČNOPK a vedoucí korporátní komunikace Bosch  
Group CZ.

Inspirací byl duální systém, který úspěšně funguje 
například v Německu, Rakousku a Nizozemsku a obsahuje 

minimálně padesátiprocentní podíl praxe 
přímo v podnicích. „Navrhované systémové 
a legislativní změny z projektu již nekopírují 
duální systém našich sousedů, ale umožňují 
alespoň zavedení některých prvků, jako je 
praktická výuka středoškoláků v povinném 
rozsahu. Praxe nebo výcvik by měly probí-
hat v reálném pracovním prostředí firem, 
případně v modelovém prostředí. To vše při 
zapojení odborníků z praxe – ve firmách i ve 
školách. Také stáže učitelů ve firemním pro-
středí jsou dalším doporučením projektu,“ 
dodává Pavel Roman.

Některé z těchto prvků se objevily 
v pilotním projektu ministerstva školství 
nazvaném Pospolu. Ten trval od roku 
2012 do roku 2015. „Firmy jsou nyní ve 
velkém očekávání, zda změny navržené 
v projektu Pospolu nezůstanou jen na 
papíře v rovině analýz a návrhů, anebo se 
skutečně promítnou do systému včetně 
změn legislativy a financování,“ líčí Pavel 
Roman.  Zatím podle něj není zavedený 
prvek minimálně 12 týdnů praxe, stejně 
tak se diskutují další důležité změny, 
jako je financování regionálního školství, 
optimalizace škol v krajích či kariérní řád 
učitelů. Ministerstvo školství slibuje, že 

téma

›

„Je těžké 
udržet školu, 
když se vám 
do prvního 
ročníku 
přihlásí 
dva žáci,“ 
říká Hana 
Havlíková, 
zástupkyně 
ředitele pro 
ekonomiku 
a provoz.
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podobné prvky vzdělávání jsou pro něj prioritou. „Osobně 
usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání 
a dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro 
uplatnění na trhu práce. Na ministerstvu se snažíme také 
o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a prin-
cipů duálního vzdělávání,“ uvedla ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

I když školy i firmy slibují systému podporu, zdaleka se 
neshodnou na všem. Předpokládaný povinný rozsah prak-
tické výuky 12 týdnů není podle podniků dostatečný, ale 
i tak naráží na odpor vzdělávacích zařízení. V současnosti se 
také diskutuje o změnách financování z příspěvku na kaž-
dého žáka, například na příspěvek na třídu nebo na učitele. 

„Složitě se prosazuje fakt, že každý obor má 
jiné nároky. A nám jde stále o ty technické, 
s největší nákladovostí. Modelové prostředí 
se nedá dlouhodobě ufinancovat bez injekcí 
z fondů. Co bude v době po fondech? Zbudou 
zase jen ty naše firmy, které jsou schopny 
udržovat inovační krok a školit žáky na stále 
moderním strojním vybavení,“ uvažuje 
Pavel Roman. 

Celkový obraz českých učilišť nezáří těmi 
nejjasnějšími barvami. Příklady z Německa 
či Rakouska ukazují, že zlepšení lze dosáh-
nout. Ostatně i v českých učilištích v posled-
ním roce sledují první důležitou změnu, kte-
rá může vést k pozitivnímu obratu. „Mnoho 
odborných škol hlásí zvýšený zájem rodičů 
a žáků o studium. Jestli je to efekt loňského 
Roku technického vzdělávání a průmyslu 
nebo jen logická reakce na nezaměstnanost 
absolventů škol s nepotřebným profilem, 
nemohu soudit. Ale je zde šance udržet ales-
poň naději českého průmyslu na přežití dna 
demografické křivky a silnějším ročníkům 
připravit kvalitní, zlepšený systém výuky,“ 
uzavírá Pavel Roman.  

daLibOr dOsTÁL.(dostal@mf.cz)

12 TÝdnů PraxE. 
Firmy a školy projednávají 
takzvaný duální systém. Ten 
by měl poslat žáky z lavic do 
reálných provozů.

počet škol v ČR
stále ubývají

1393
školní rok 2011/2012

1347
školní rok 2012/2013

1331
školní rok 2013/2014

1310
školní rok 2014/2015

INZERCE    A161005010
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Podnikání mi dalo svobodu:
Prošel několika bankami, 
ale nakonec se Jan Šafránek 
odhodlal k radikální změně. 
Podniká v Partners

18 l Profit

rozhovor

 Jaký byl váš kariérní start? Jak jste 
v bance začínal?
V Živnobance jsem razítkoval příkazy 
k úhradě a kontroloval, jestli souhlasí pod-
pisy klientů. V podstatě to byla práce dost 
podobná té na poště. Dnes to vypadá téměř 
absurdně, ale internetové bankovnictví bylo 
v té době v plenkách. Lidé byli zvyklí chodit 
si vše vyřizovat do banky, stále jsem měl co 
na práci. Brzy jsem se ale začal nudit, práce 
mě nenaplňovala, proto jsem dělal věci nad 
rámec svých pracovních úkolů. Doufal jsem, 
že si toho někdo všimne a povýším. A poved-
lo se. Po třech měsících razítkování příkazů 
mě vybrali do pozice bankéře a po dalším 
půlroce jsem se stal bankéřem pro privátní 
klientelu. Tam už jsem nějaký čas setrval, 
musel jsem se toho hodně naučit. 

 Dělat víc, než musíte, se vám tedy 
vyplácelo?
Vlastně ne jednou, ale po celou moji kariéru 
si mě vždy někdo všiml a umožnil mi růst. 
Ale nebylo to zadarmo. Vždy jsem dělal 
víc, než se očekávalo. Dostal jsem tak ale 
příležitost jít o příčku výš, aniž bych splňoval 
striktní kritéria pro danou pozici. Nikdy mi 
nechybělo nadšení a schopnost učit se. Poté, 
co jsem výběrové řízení vyhrál, jsem dal 

veškerou svoji energii do toho, abych se vše 
v krátkém čase naučil a svoji pozici obhájil. 

 Jaká byla vaše další cesta z pozice 
privátního bankéře?
Přibližně po šesti letech, kdy jsem si hodně 
věcí vyzkoušel na vlastní kůži, jsem se ve 
svých 27 letech stal ředitelem pobočky. 
Konečně jsem byl v pozici, kdy jsem mohl své 
zkušenosti předávat dál. A to mě naplňovalo. 
Snažil jsem se vést lidi příkladem. Nikdy 
jsem neseděl ve své kanceláři, byl jsem s lid-
mi a předával jim to, co jsem se sám naučil. 
To je podle mě správná cesta, jak získat 
přirozenou autoritu. A myslím, že se mi 
dařilo. Po celou dobu neodešel z mých týmů 
ani jeden člověk. To jsem rád, protože tak 
vznikla přátelství, která trvají dodnes. 

 Nakonec jste se ale rozhodl bankovní svět 
opustit, vydal jste se do nejistoty a začal jste 
podnikat ve finančním poradenství. Co vás 
přesvědčilo, abyste udělal krok do neznáma? 
V bankovnictví jsem strávil necelých  
14 let. Když jsem začínal, měla práce v bance 
v mých očích obrovskou prestiž. Asi to bylo 
dáno také prostředím, Živnostenská banka 
tehdy sídlila na pražských Příkopech. Uvnitř 
byla nádherně vyzdobená bankovní hala, 

setkával jsem se se spoustou zajímavých 
klientů a s jejich příběhy. Spolupracovníci 
a vedoucí byli výborní, to vše pro mě tvořilo 
kompaktní obrázek dokonalého pracovní-
ho místa. Během let se ale vše dramaticky 
změnilo a změnil jsem se i já sám. Z naivního 
kluka z maloměsta s neukončeným vysoko-
školským vzděláním jsem se stal ředitelem 
bankovní pobočky, a mohl jsem tak mít 
příznivý vliv na osudy lidí kolem. Změnila se 
také doba. Začal jsem silněji vnímat tlak na 
obchodní výsledky. Lidé se najednou stali jen 
nástrojem k prodeji produktů. To se pro mě 
jako pro rozvojového manažera, který chtěl 
pracovat hlavně na úspěchu svých lidí, stalo 
neslučitelné s mými představami. 

 Proč jste se rozhodl vykročit právě cestou 
finančního poradenství?
Stejně tak, jako mě do bankovnictví dostala 
náhoda a asi i jakási podvědomá potřeba, 
jsem se rozhodl využít příležitost v pora-
denství. Šlo o náhodu, za kterou stála moje 
manželka. Kamarádila s manželkou mého 
současného obchodního partnera. Dohro-
mady nás daly naše ženy a já jí za to budu do 
konce života vděčný. Doslova mi tím změnila 
život. Oceňuji, že mohu říci klientovi „ne“, 
když vidím, že dělá chybu. To je osvobozující ›
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pocit. V bance to není možné. Máte plány, 
za jejichž splnění jste hodnocen, a nakonec 
jste rád, pokud klient na pobočku vůbec 
přijde a vy ho můžete zkoušet lákat, aby něco 
koupil.

 Postavil jste se na vlastní nohy. 
Znamenalo to krok do nejistoty?
Nenazval bych to obdobím nejistoty. Sice 
jsem přesně nevěděl, do čeho jdu, co mě 
čeká, ale měl jsem dvě obrovské jistoty, na 
které jsem se mohl spolehnout. Sám sebe 
– své zkušenosti, znalosti, ochotu učit se 
a touhu uspět. A také svoji manželku, která 
mi v začátcích byla neskutečnou oporou a je 
jí doteď. Jestli platí rčení „Za každým úspěš-
ným mužem stojí ještě úspěšnější žena“, tak 
v mém případě tomu tak přesně je. 

 Co říkalo změně vaše okolí?
Vnímalo ji různě. Většina lidí z bankovnictví 
mi přála úspěch a držela mi palce, když jsem 
za nimi se svým nápadem přišel. I když sami 
sebe si v mé roli asi nedokážou představit. 
A přitom jde jen o to, udělat ten první krok. 
Ale byli a jsou lidé, kteří mi nepřejí nebo mají 
různé své domněnky, proč jsem do toho šel. 
Nemám jim to za zlé. Třeba si také najdou 
v budoucnu svoji cestu, která je bude naplňo-
vat a umožní jim realizovat se.

 S čím bylo nejtěžší se poprat?
Nejtěžší změnou, kterou jsem musel 
zvládnout, byla změna mého myšlení. Tedy 
přeměnit zaměstnanecké myšlení, kdy je 
o vás postaráno od a do zet a vlastně nemu-
síte na nic myslet. U podnikatele je to přesně 
naopak. Najednou je před vámi jen prázdný 
diář a vy. S tím se podle mě musí vypořádat 
každý začínající podnikatel. 

 Jak jste si hledal klienty?
To byla opravdu výzva. Měl jsem novou roli, 
nové myšlenky a vize a chtěl jsem je prezen-
tovat lidem, kteří byli před pár měsíci mými 

kolegy v bance. Leckdy to byla absurdní si- 
tuace, protože jsme oba seděli na druhé stra-
ně barikády. Oni coby zastánci klasického 
bankovního systému a já jako zástupce nové 
formy poradenství. Často to vedlo k velmi 
zajímavým, až vyhroceným debatám. Ale po 
určitém počtu schůzek jsem nakonec získal 
důvěru prvních klientů. Opět mi pomohla 
vůle dokázat to sám sobě. Překonal jsem  
80 schůzek, na jejichž konci jsem slyšel „ne“, 
než přišla první schůzka, kdy padlo „ano, 
budeme spolupracovat“. Tenkrát jsem to cítil 
jako obrovské zadostiučinění.

 To muselo být frustrující vydržet tolik 
odmítnutí. 
Kromě víry v sebe sama mi také pomohly 
vzory, které jsem viděl kolem sebe v podni-
kání. Nikdy předtím jsem nepociťoval tak sil-
nou potřebu inspirovat se jako v podnikatel-
ské činnosti. I v zaměstnání jsem měl skvělé 

šéfy, ale nejvíce mi dali moji kolegové a part-
neři v rámci firmy. V začátcích jsem oceňoval 
hlavně podporu svého obchodního partnera. 
Mohl jsem s ním sdílet své zkušenosti, a když 
se vyskytl problém, dal mi otevřený pohled 
na věc. To mi pomáhá dodnes. 

 Většina lidí má pocit, že si peníze umí 
spravovat sama. Co je přesvědčí, aby je 
svěřili vám?
Ano, to je časté téma. Daří se mi ale vysvět-
lit, že stejně tak, jako potřebují profesionála 
na zdravotní péči nebo právní služby, vyplatí 
se jim i na finance. Sám mám také svého 
finančního poradce, protože k sobě nedoká-
žu být ve financích objektivní. Své podnikání 
hodně stavím na lidských hodnotách, jedině 
tak jsem totiž schopen navodit důvěru mezi 
dvěma lidmi a tím i fungující obchodní 
vztah. Jen pokud do toho dáte srdce a kus 
sebe, může to oboustranně fungovat. A platí 

rozhovor

›
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Nejtěžší bylo přeměnit 
zaměstnanecké myšlení, kdy je
o vás postaráno od a do zet
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Profík přes finance
Úspěšní lidé mívají pocit, že si umějí  
poradit se vším. Zejména pak se svými 
financemi. Ale není tomu tak

rozhovor

Vytížený člověk nemá čas sledovat 
všechny finanční produkty na 
trhu, porovnávat je, studovat 

jejich podmínky a zároveň mít naprostý 
přehled o různých legislativních změnách. 
Když už se ale rozhodne svěřit své peníze 
někomu jinému, musí ho takový člověk 
přesvědčit o své odbornosti, zkušenostech, 
profesionalitě.  

 „Pro většinu lidí jsou finance nepřehled-
né, plné absurdních poplatků a různých 
zázračných pojistek nebo investic. Lidé po-
třebují někoho, kdo jim poskytne kvalifiko-
vanou radu a do jejich financí vnese smysl 
a pevný řád,“ popisuje svou zkušenost 
Vladimír Weiss, VIP poradce Partners, kte-
rý je v oboru od roku 2007. Hlavní problém 
trhu vidí ve všehoschopných prodejcích, 
kteří se jako finanční poradci jen tváří. 

Žádní zelenáči
Poradci označovaní jako VIP poradci stojí ve 
finančněporadenské společnosti Partners 
za 40 procenty obratu. Jsou jich ale jen 
necelé čtyři stovky z celkového počtu asi 
1200 poradců firmy. Jejich síla spočívá 
nejen ve skvělém poradenství, navíc umějí 
nabídnout i nadstandardní služby. Nejsou 
to tedy žádní „greenhorni“ v nepadnoucích 
oblecích. V poradenství se pohybují řadu let, 
mívají vysokoškolské vzdělání a neustále se 
dál vzdělávají. Mají zaběhnutou praxi a o fi-
nance svých klientů se starají se vším všudy. 
Dlouhodobý vztah s klienty znamená, že 
znají jejich  příběhy a jejich portfolio umějí 
přizpůsobit tomu, co právě ve své životní 
fázi potřebují. Stávají se tak jejich celoživot-
ními průvodci světem financí. 

Můžete přijít každý rok
Také vynikající poradce ale postupně 
narazí na své časové hranice. Možnost, jak 
se v Partners dále rozšiřovat, je založení 
VIP poradenské kanceláře, jejíž fungování 
je běžné na Západě. „Před pár lety jsem si 

uvědomil, že den má jenom 24 hodin a sám 
toho už víc nezvládnu. Bylo mi jasné, že po-
třebuji parťáky, kteří mi budou pomáhat,“ 
vysvětluje Vladimír Weiss, co ho dovedlo 
k jasné volbě založit kancelář.

Podobně jako advokát pomáhá svým  
klientům řešit právní záležitosti ve 
spolupráci se svými koncipienty a kolegy, 
tak i poradce funguje ve své kanceláři ve 
spolupráci s lidmi specializujícími se na-
příklad na pojištění, investice nebo úvěry. 
Menší kancelář s pěti až deseti spolupra-
covníky se zvládne na té nejlepší úrovni 
postarat o tisíc až dva tisíce klientů. „Mým 
snem je vybudovat prestižní poradenskou 
kancelář, která bude spravovat finanční 
majetek stovkám až tisícům klientů,“ 
líčí své plány Vladimír Weiss. Kancelář 
znamená záruku - klienti ji na svém místě 
najdou i za několik let.

Byznys s milionovým  
obratem za měsíc
V současnosti funguje v Partners 18 VIP 
kanceláří, zejména v Praze a v Brně. 
Dalších 30 by se mělo otevřít v průběhu 
roku. V první fázi se cílí hlavně na krajská 
města, v dalších se počítá i s těmi menšími. 
Poradenské kanceláře by měly podobně 
jako ty advokátní sídlit v důstojném pro-
středí. „Ideální jsou například boční ulice 
v centru měst nebo v dobré čtvrti. Nemělo 
by jít o výkladní skříně, klademe důraz na 
solidnost a soukromí,“ přibližuje koncept 
Pavel Dohnal, projektový manažer VIP 
poradců a kanceláří Partners.

Kancelář může být postavena na dvou 
modelech. „Poradce ostatní specialisty buď 
přímo zaměstná, nebo se kancelář stane tý-
mem poradců profesionálů. Její zakladatel 
celý tým vede,“ říká Pavel Dohnal. Očekává 
se, že úspěšná kancelář bude dosahovat 
alespoň milionového měsíčního obratu. 
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to při budování týmu i při spolupráci s klien-
ty. Brzy bych se měl stát VIP poradcem, který 
má dostatečné zkušenosti, aby se mohl věno-
vat bonitním klientům. U mladších třicátní-
ků, jimiž jsou často manažeři a podnikatelé, 
to znamená zaměřit se hlavně na budování 
majetku a jeho správu, u starších cílíme 
spíše na přípravu na důchod a investování. 
Finanční poradce je pro klienty především 
finančním průvodcem jejich životem.

 V čem vidíte naplnění své práce?
Čím déle podnikám, tím víc cítím smysl 
toho, co dělám. Naplňuje mě, když vidím 
výsledky partnerství a vzájemné důvěry 
s mými klienty, které jsou vždy patrné až po 
určitém čase. 

 Splnil jste si už některé podnikatelské 
plány? 
Řadu z nich jsem si už splnil, třeba fakt, že 
jsem se stal tím, kým jsem chtěl být. A teď se 
mi začínají plnit i ostatní cíle. Důležitější ale 
pro mě je, že si laťku svých cílů neustále po-
souvám a to mě žene dopředu. Podnikání mi 
přineslo svobodu. Mohu dělat, co chci, s kým 
chci a kde chci. Diář si plním schůzkami se 
zajímavými lidmi, kteří mě dokážou obohatit 
svými životními příběhy a inspirovat. 

A čeho chcete dosáhnout? 
Od začátku věřím své vizi, že lidé se více 
začnou zajímat o to, co se s jejich penězi děje, 
že jim to nebude lhostejné. Pak je otázkou 
času, kdy buď generace mých vrstevníků, 
anebo ta nastupující začne vnímat naši 
službu jako samozřejmou. S tím souvisí i re-
gulace finančního trhu a pravidel podnikání 
v našem oboru, která je nyní v Poslanecké 
sněmovně. Až se všechny tyto dobré věci po-
daří dotáhnout a do poradenství proniknou 
jen špičkoví lidé, bude Česko na dobré cestě, 
jak navázat na prosperitu první republiky. 
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Klienti mají mít jistotu
Dobrý finanční poradce se nestará jen  
o lukrativní produkty, říká Kateřina Buchtová, 
VIP poradkyně společnosti Partners

rozhovor
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 Ve finančním poradenství se pohybujete 
téměř osm let. Proč jste se rozhodla pustit 
právě do tohoto podnikání?
K financím jsem měla blízko už na vyso-
ké škole, kde mě zajímaly finanční trhy. 
Zásadní zlom ale přišel, když mě spolužačka 
přivedla na pohovor do Partners. Začala 
jsem podnikat už v 21 letech, přitom jsem 
se ale neustále vzdělávala. V roce 2011 jsem 
získala mezinárodní certifikát EFA, který 
má u nás jen 150 poradců. Zaručuje nejvyšší 
stupeň vzdělání v rámci finančního plánová-
ní a podle evropských standardů. 

 Dnes působíte v pozici takzvané VIP 
poradkyně.  S lidmi, kteří řeší své finance, 
se setkáváte každý den. Změnil se během let 
nějak jejich přístup k poradenství? 
Dříve byli lidé nedůvěřiví k jednotlivým 
krokům, které jsem jim ve finančním plánu 
navrhovala, protože tyto možnosti neznali. 
Mohla jsem jim ale vše vysvětlit. Nyní jsou 
lidé mnohem opatrnější, mívají s poraden-
stvím negativní zkušenost. Situaci mi pa-
radoxně neusnadňuje ani dostupnost všech 
možných informací. Všichni jsou najednou 
odborníci, ale bez znalosti širších souvislos-
tí, což může být fatální. Převažuje
 trend: Kdo se moc ptá, málo googlí. 

 Ale informovat se je důležité, když 
je všude spousta takzvaných poradců, 
kteří chtějí jen prodat. Jak poznat, že se 
nenapálím?
Například podle detailnosti finančního 
plánu. Pro jednu rodinu ho zpracovávám 
tři dny, má kolem 40 stran a klienti v něm 
listují, píší si do něj poznámky, vyznají se 
v něm. Než s nimi podepíši smlouvu, setká-
me se třikrát až čtyřikrát. Zjišťuji podrobné 
informace, vymýšlím různé cesty a ladíme 
detaily. Chci, aby klienti rozuměli tomu, co 
podepisují. Nejde jen o lukrativní oblasti, 
jakými jsou zajištění životního standardu 
a bydlení. Starám se o všechno, co se týká 

financí – od pojištění odpovědnosti, domu 
a auta přes spořicí účet až po spoření pro 
děti a na období penze. Tak vypadá dlouho-
dobé finanční poradenství. 

 Jaký je rozdíl v tom, když půjdu do banky, 
nebo za vámi?
V bance doporučí v lepším případě to, co je 
vhodné pro klienta, ale vždy jen v mezích 
nabídky banky. V horším navrhnou to, co 
jim zrovna chybí ve sjednávacích statisti-

kách. Já klienta detailně vyslechnu, zjistím, 
jaká je jeho situace, a vysvětlím všechny 
souvislosti. Mým úkolem není za každou 
cenu něco prodat. Klienti mají jistotu, že 
se na mě mohou spolehnout a že se o svoje 
finance nemusejí průběžně aktivně starat. 
Nevadí, když po nějaké době zapomenou na 
jednotlivosti ve finančním plánu. Pamatují 

si smysluplnost celku.

 Co považujete ve finančním plánu za 
podstatné?
Za zásadní vnímám zajištění životního stan-
dardu. Někdo by mohl říci, že je to hezké 
pojmenování pro životní pojistku, je ale dů-
ležité. Může být sebelíp vymyšleno spoření 
na penzi, lze získat i nejnižší úrokovou sazbu 
u hypotéky, ale pokud přijdete kvůli špat-
nému zdraví o pravidelný měsíční příjem, 
nebude z čeho výdaje platit. Jako kritické 
a velmi podceňované vnímám dvě oblasti – 
invaliditu a pracovní neschopnost. Málokdo 
si uvědomuje, že je u nás invalidní každý 
dvanáctý člověk. To je vysoké číslo. Invali-
dita znamená dlouhodobé snížení příjmu 
a zvýšení nákladů na lékařskou péči. Napro-
ti tomu se přeceňuje pojištění hospitalizace, 
denního odškodného při úrazu a smrti.  

 To nezní příznivě.
Většina lidí si navíc neuvědomuje důležitost 
vlastních rezerv. Nemyslím tím mít naspoře-
no na dovolenou, ale na pokrytí nenadálých 
výdajů a výpadků příjmu. Invalidita bývá 
vyplacena až po jejím přiznání a to bývá 
zpravidla až po roce. Do té doby je člověk 
odkázán na rezervy a dávky, které bývají ve 
výši 60 procent příjmů. 

 Jak se dívá dobrý finanční poradce 
na další produkty, o které je dnes zájem, 
například na hypotéky?
Dříve se mi stávalo, že klienty zajímalo 
jen to, jakou jim vyjednám sazbu. Nejsem 
zprostředkovatel a v bankách jsou vzhledem 
k velikosti objemu úvěrů Partners vyjedna-
né slevy. Za nejdůležitější považuji spoluprá-
ci s klientem, výběr správné instituce a zajiš-
tění akceptovatelných podmínek v úvěrové 
smlouvě. Ve financích jde řešit hodně, ale 
základem je vzájemná důvěra s klientem. 
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Všichni jsou najednou 
odborníci, ale bez 
znalosti širších 
souvislostí, což může 
být fatální.
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Je parné sobotní odpoledne. 
V Litomyšli probíhají Gastronomické 
slavnosti. Mezi stánky, kde se 

prezentují různé světové kuchyně, 
gastronomické školy a restaurace, lze najít 
i energické dámy, které nabízejí máslo. 
Nejde však o obyčejné máslo, které by 
v horký den příliš dlouho nevydrželo, ale 
o přepuštěné, nebo správněji pročištěné, 
máslo. V Indii se mu říká ghí. Jedna 
z výhod takto zpracovaného másla je, že 
v uzavřených nádobách vydrží i měsíce. Má 
také daleko vyšší bod přepalování, a je tak 
celkově zdravější. Kuchaři si cení i jeho slabě 
nasládlé chuti a vůně. 

Nejde ale o žádnou zázračnou novinku 
z Dálného východu. Na přepuštěném másle 
ráda vařila už i Magdalena Dobromila  
Rettigová, česká kuchařská ikona z přelomu 
devatenáctého století, které jsou litomyšlské 
slavnosti věnované.

Na dávnou tradici zdravého „super“ másla 
navázaly dvě kamarádky z Vysokého Mýta. 
Dominika Flídrová stála za původním 
nápadem, Andrea Dostálová ji v nejkritič-
tější chvíli podpořila a pomohla postavit na 
nohy. Své přepuštěné máslo prodávají pod 
značkou České ghíčko a trpělivě objíž-
dějí všemožné akce, aby vrátily Čechům 
povědomí o výhodách přepuštěného másla. 
Ve stejný den vystavuje Andrea Dostálová 
v Litomyšli, její syn ghí propaguje v Plzni 
a další členové firmy v Praze. Stejně na plný 
plyn funguje i celá jejich rukodílná firma. 
Nestíhají vyrábět. Zájem je obrovský.

O den dříve, v klidu a po práci, Andrea 
Dostálová uvažuje nad úspěchem, který pro-
žívá. „Je to správně načasované. Před třemi 
roky jsme se trefily do trendu farmářských 
trhů a rostoucího zájmu o zdravou výživu. 
Ghí je podle nás nenahraditelné, je zdravé, 
dobře se skladuje a dobře chutná. Říkají 

nám, ať se připravíme, že je to džob století,“ 
shrnuje jednatelka Českého ghíčka v kance-
láři a výrobně, kterou situovaly do Vysokého 
Mýta. Za sebou má tabuli s krátkodobými 
cíli i vizemi. Stojí tam: „Ghíčko jako nezbyt-
ná součást každé kuchyně.“ 

„To je vize mého syna,“ komentuje nápis 
Andrea Dostálová.  
Podle ní na tak razantní záplavu není zralý 
ani trh, ani jejich firma, ale všechno k tomu 
směřuje. Přepuštěné máslo je zatím drahé,  
220 mililitrů stojí kolem 125 korun. Cílí pro-
to nejdříve na gastroprovozy. Jednatelky by 
si přály, aby s přepuštěným máslem začali 
pracovat profesionální kuchaři a výrobci 
různých potravin. 

„Teď nám hodně nahrává kauza palmový 
olej. Všude, kde se používá palmový olej, 
můžeme použít ghí. Úplně za jiné peníze 
pochopitelně, ale po zdravotní a etické 
stránce to je bezproblémové,“ tvrdí podnika-
telka. Aktuálně se domlouvají s německým 
výrobcem. Chtěl by od nich odebírat ghí 
v obrovském množství.

Nápad, který rozdělil i spojil
Úplně první impulz vzešel od tehdejšího 
přítele Dominiky Flídrové. Rád vařil indic-
kou kuchyni, kde se ghí používá, ale v Česku 
nebylo k dostání, tak si ho začal vyrábět. 
Přepuštěné máslo zachutnalo i známým 
a Dominika Flídrová, která vždycky chtěla 
podnikat, dostala nápad, že by ghí mohla 
zkusit prodávat.  
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125 Kč
za 220 mililitrů přepuš- 
těného másla. Cena je  
zatím největší problém.

Říkají nám, že je to džob století
Dvě kamarádky z Vysokého Mýta začaly 
prodávat přepuštěné máslo pod značkou České 
ghíčko. Trefily se do trendu a nestíhají vyrábět

„Dominika ho začala vyrábět s kolegou 
z práce. Nebylo tady na trhu, bylo dobré, lidi 
ho chtěli. Přišlo jim to jako skvělý nápad,“ 
popisuje začátky své kolegyně Andrea Do-
stálová, kterou víc baví mluvit navenek jak 
se zákazníky, tak i případně s novináři. Na 
farmářských trzích mělo přepuštěné máslo 
okamžitě úspěch.

Nedopadlo to ale dobře. Kolega vycítil obří 
potenciál a rozhodl se nechat si celý byznys 
jen pro sebe. „Právně to měli ošetřené tak, 
že to mohl udělat. Tak jí to celé sebral,“ 
popisuje Andrea Dostálová. „V tu chvíli jsem 
se do toho zapojila já, protože jsme s Domi-
nikou kamarádky dvacet let. Říkala jsem 
Dominice, že mu to nemůže nechat, že je to 
její nápad a celé to vymyslela, rozhodla jsem 
se, že jí s tím pomohu,“ doplňuje Andrea 
Dostálová.

Jako zdravotní sestra musela v počáteční 
fázi stíhat dvanáctihodinové směny v dět-
ském oddělení v nemocnici v Ústí nad Orlicí 
a práci pro České ghíčko. Pro kamarádky, 
které se nechtěly vzdát dobrého nápadu, 
to znamenalo vymyslet nový název, novou 
grafiku, nové etikety i balení. 

„Naopak jednoduché to bylo v tom smyslu, 
že ghí všichni chtěli. Měly jsme hned distri-
butory, oni se totiž ozývali nám. Chtěli náš 
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produkt. Cítily jsme, že to bude fakt dobré. 
Nesměly jsme to ale pokazit,“ vysvětluje 
Andrea Dostálová. 

Máslo žije
Přepuštěné máslo nestíhají vyrábět. Ka-
ždý týden se jim ozve alespoň jeden nový 
zájemce, který by chtěl ve svém obchodě 
jejich ghí prodávat. I proto se chystá firma 
přestěhovat do větších prostor. Na průmys-
lovou výrobu ale nepomýšlejí, vše bude dál 
řemeslné. 

„Protože si to žije. V procesu je hodně 
faktorů. Jaký je materiál, jak moc je zahřátá 
plotna, kolikrát holky řeknou, že jim to 
dneska nejde, a nevědí proč. Každé máslo je 
jiné, i když je stejné. V hrnci nebo pánvi si to 
můžete ohlídat, protože bílkovina se v něm 
karamelizuje, ve velkém to už neuděláte, 
tam už to nezvládnete promíchat,“ říká 
jednatelka vysokomýtské firmy. Dobré ghí 
se podle ní průmyslově nedá udělat. 

Bylo by divné, kdyby Českému ghíčku 
nevyrostla konkurence. Už jen proto, že re-
cept na přepuštěné máslo není ani tajný, ani 
složitý. Původní kolega Dominiky Flídrové 
dál ghí vyrábí. 

„Myslím si, že to, co děláme tady v Če-
chách, by se dalo dělat po celé Evropě. Tam 
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to znají, ale znají to spíše jako produkt z In-
die, jako něco, co je spojené s Východem. Ale 
ghí se dá využívat napříč kulturami,“ věří 
ve svůj produkt Andrea Dostálová. Ostatně 
podle ní podobné řemeslné výrobny přepuš-
těného másla existují v dalších evropských 
zemích i v USA. České podnikatelky proto 
chtějí být lepší. A mají i další produkt, který 
se stává stejně populární jako ghí samotné.

Všichni to chtějí
Když vystavovaly v roce 2015 na veletrhu 
Biostyl, který pro ně představoval vrchol 
sezony, chtěly zapůsobit. „Stálo nás to tehdy 
strašně velké peníze. Měly jsme hezký 
stánek. Lidi chodili a říkali, že úplně svítí. 
Chtěla jsem dávat lidem ochutnat naše 
ghíčko, ale přišlo mi divné, že by měli ochut-
návat samotný tuk,“ vzpomíná Andrea Do-
stálová. Napadlo jí proto smíchat přepuštěné 
máslo s medem a kakaem a ořechy.

„Večer jsem udělala pomazánku s ořechy 
a ghíčkem a lidé druhý den úplně šíleli. 
Všichni to chtěli. Úplně to odvedlo po-
zornost od ghí. Taková kravina. Nikdo to 
nepotřebuje a všichni to chtějí.  A protože je 
kolegyně podnikavá, tak hned říkala, že to 
budeme dělat,“ líčí podnikatelka. 

Rok pracovaly na receptuře, aby doladily 
chuť a jejich sladká pomazánka byla dobrá 
i kvalitní. S odkazem na podobnou a dobře 
etablovanou oříškovou pomazánku svoji 
novinku nazvaly Ghítela. „Na vánoční trhy 
jsme ji začaly vozit a strhla se lavina. Měl to 
být doplňkový produkt a stal se nám z toho 
samostatný produkt, který bude mít úplně 
stejné prodeje jako ghí. A máme spoustu 
dalších nápadů, co dělat. Vůbec nevím, co 
kam, až se rozrosteme,“ říká Dostálová.

Na rekonstrukci nové provozovny nyní 
potřebují peníze. Měly nabídky od investorů, 
kteří cítili ve firmě potenciál, ale odmítly.  
„Rosteme pomalu, nechceme vstup třetích 
stran, chceme si dělat vše po svém, dost se 
nadřeme a budujeme si vlastně rodinnou 
firmu. Všechno je pro nás nové, sledujeme 
trendy, učíme se a moc nás to baví a dává 
nám to smysl,“ shrnuje podnikatelka. 

petr Švihel.(svihel@mf.cz)

v nouzi poznáŠ  
společníKa. 

Ukradený byznys pomohla  
podnikatelce Dominice  
Flídrové (vlevo) rozjet  

kamarádka Andrea  
Dostálová.

Teď nám hodně  
nahrává kauza  
palmový olej. 
Všude tam, kde se 
používá palmový olej, 
můžete použít ghíčko.
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POS / POP
prodejní stojany, podlahové 
poutače, totemy, paletové de-
korace, přemostění, reklamní 
brány, regálové lišty, regálo-
vé děliče, wobbler y, stoppery, 
podavače, parazitní displeje, 
držáky letáků, barkety, pultové 
displeje, návleky na turnikety 
a bezpečnostní brány, závěsné 
dekorace, nástěnné panely

TISKOVINY
brožury, letáky, kupony, pre-
zentace, katalogy, manuály, 
zákaznické kar ty, pozvánky, 
chlopňové desky, kalendáře, 
vizitky, ceníky, hlavičkové papí-
r y, produktové listy, formuláře, 
prospekty

INTERIÉR A EXTERIÉR
obrazy, fotostěny, poutače, 
plakáty, interiérové polepy, 
podlahová grafika, billboardy, 
bigboardy, exteriérové polepy, 
plachty na fasády, potisk vlajek, 
řezaná grafika, plakáty do pro-
světlovacích vitrín

OBALY A  ETIKETY
spotřebitelské obaly, propa-
gační balení, dárkové obaly, 
odnosná balení, přepravky, re-
gálová balení, multipacky, oba-
lové etikety, propagační etikety, 
reklamní etikety, infromační 
etikety
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FERRATT INTERNATIONAL CZECH
Vlast iboř ská 2828/6, hala I I I , 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Tel : +420 226 238 700 • E-mai l : sales@ferratt .com • www.ferratt .com

Sledujeme trh a jdeme vstříc inova-
cím, proto pracujeme s nejnovějšími 
digitálními, ofsetovými a UV techno-
logiemi. Strojové vybavení zajišťuje 
bezproblémový velkoplošný tisk, tisk 
malých i velkých nákladů a potisk 
standardních i speciálních materiálů. 
Všechny výstupy umíme zpracovat 
i do neobvyklých tvarů.

Unikátní skladba technologií umož-
ňuje realizaci velmi bohatého port-
folia polygrafických výrobků ze širo-
kého spektra materiálů, a to jak ve 
velkých sériích, tak v řádu několika 
kusů. To poskytuje klientům možnost 
zajistit výrobu různých druhů tisko-
vin a reklamních materiálů pod jed-
nou střechou.
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Tel : +420 226 238 700 • E-mai l : sales@ferratt .com • www.ferratt .com

OFSETOVÝ TISK

DIGITÁLNÍ TISK

LAMINACE

KAŠÍROVÁNÍ

VÝSEK

LEPENÍ

 OŘEZ

 KNIHÁRNA

 FINALIZACE

NÁVRH

DESIGN

KONSTRUKCE

VIZUALIZACE

MAKETA

GRAFICKÉ

STUDIO

ELEKTRONICKÝ

PORTÁL

PRO SPRÁVU

ZAKÁZEK

KOMPLETACE

 LOGISTIKA

Sledujeme trh a jdeme vstříc inova-
cím, proto pracujeme s nejnovějšími 
digitálními, ofsetovými a UV techno-
logiemi. Strojové vybavení zajišťuje 
bezproblémový velkoplošný tisk, tisk 
malých i velkých nákladů a potisk 
standardních i speciálních materiálů. 
Všechny výstupy umíme zpracovat 
i do neobvyklých tvarů.

Unikátní skladba technologií umož-
ňuje realizaci velmi bohatého port-
folia polygrafických výrobků ze širo-
kého spektra materiálů, a to jak ve 
velkých sériích, tak v řádu několika 
kusů. To poskytuje klientům možnost 
zajistit výrobu různých druhů tisko-
vin a reklamních materiálů pod jed-
nou střechou.
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Za dva roky se atmosféra ve strašnické 
centrále e-shopu Čerstvá Káva 
proměnila k nepoznání. Zatímco 

v roce 2014 jsem se s majitelem Michalem 
Jirkem bavil po ránu v naprosto klidné 
kanceláři, kde mi popisoval, čím se liší 
druh arabica od robusty, tentokrát to bzučí 
dopoledním shonem.  

„A to tady ještě nejsou všichni,“ pozname-
nává Jirek, když procházíme kolem několika 
jeho zaměstnanců. Na jednom ze stolů má 
několik balení káv z Berlína. Průřez tamního 
trhu. „Byl jsem tam navštívit pražírny 
a nakoupit kávy pro firemní degustaci,“ vy-

světluje podnikatel. Kávou žije, a když se ho 
během focení ptám, co mu nejvíce chutná, 
musí nad tím chvíli přemýšlet a nakonec 
mi odpoví, že preferuje světle praženou 
výběrovou kávu s ovocnými tóny, takzva-
nou naturálku, která je zpracovaná suchou 
metodou. Přitom před koupí e-shopu pil jen 
přeslazenou instantní kávu.

Koupit, postavit na nohy a prodat
Michal Jirek založil svůj první internetový 
obchod v sedmnácti společně s bratrem. 
Toho napadlo, že je na trhu díra a že by moh-
li přes internet prodávat bylinky. „Od táty 

jsme dostali deset tisíc na rozjezd. Bratr za-
řídil všechno zboží a já jsem postavil e-shop. 
Za deset tisíc jsme nakoupili první zboží 
a nějakou úplně základní reklamu a rozjeli 
jsme to,“ vzpomíná na své začátky.

Po dvou letech bratrovu polovinu odkou-
pil, protože se neshodli, jakým směrem se 
vydat. „Web přestal být zajímavý. Neměl 
jsem k bylinkám vztah. Proto jsem se roz-
hodl to prodat,“ popisuje Jirek, kterému se 
nakonec podařilo na bylinkovém e-shopu 
vydělat kolem milionu korun.

Úspěšný prodej ho nakopl k myšlence, 
že by se mohl živit tím, že koupí stagnující 

28 l Profit

restart

E-shop byla bouda. 
Postavil ho na nohy 
Místo zisku ztráta 
25 tisíc. Michal Jirek 
koupil e-shop s vymyšleným 
účetnictvím. Stejně 
ho rozjel

24_43_PT_06.indd   28 9.6.2016   10:59:08



e-shop, který postaví na nohy a pak ho se 
ziskem prodá. Zafungovalo mu to u interne-
tového obchodu s knížkami a DVD. Rozdíl 
mezi nákupní a prodejní cenou sice nebyl 
tak značný, ale vyplatilo se to. „Líbilo se mi, 
že se k něčemu dostanu, zachráním to a jdu 
dál. Chtěl jsem tímhle stylem pokračovat,“ 
říká Michal Jirek. Na e-shop Čerstvá Káva 
narazil v době, kdy prodal obchod s bylin-
kami a ještě dával dohromady obchod s kni-
hami.  To bylo v červnu 2009. „Chtěl jsem si 
udělat volno, ale objevila se tahle nabídka. 
Vypadalo to všechno hrozně zajímavě. Tak 
jsem to v srpnu koupil,“ shrnuje.

Vycucané účetnictví
Michala Jirka na celém konceptu obcho-
du zaměřeného na čerstvou kávu zaujaly 
silné řeči v propagačních materiálech. „Ve 
stylu, že pokud jste nepili naši kávu, tak jste 
žádnou kávu nepili, a podobně. Na první 
schůzce mi člověk, co to prodával, kávu 
připravil a já byl hrozně nadšený. Ty texty 
nelhaly. Opravdu to tak bylo. Líbilo se mi, že 
jsem netušil, že káva může takhle chutnat,“ 
vybavuje si podnikatel. Majitel vykazoval 
měsíční čistý zisk šedesát tisíc, web prodával 
za 300 tisíc korun. Vypadalo to všechno slib-
ně. Jenomže to byl podvod. Místo slušného 

výdělku byl projekt ve ztrátě 25 tisíc 
měsíčně. Obchod měl špatně nastavené 
marže. Nakupoval za pět set, prodával za pět 
set deset korun. Konkurenceschopná cena 
se pohybovala kolem čtyř set korun. Šlo 
přitom o nejprodávanější kávu. A vrcholem 
bylo, že před prodejem si původní majitel 
nechal od svých zákazníků zaplatit předem 
a nic nedodal.

„Z hlediska zákona je to jeho závazek a já 
to nemusel řešit. Na druhé straně zákazníci, 
kterým se to stalo, vyhrožovali špatnými 
recenzemi, takže jsem raději zboží nakoupil 
a dodal ho,“ zdůvodňuje svůj postup Michal 
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Zachránce.  
Michalu Jirkovi se líbilo, že se dostane  

k eshopu, který postaví na nohy a prodá. 
Dokud nenarazil na Čerstvou Káva.
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Jirek. S bývalým majitelem se chtěl vypo-
řádat právní cestou, ale advokáti a soud-
ní znalci přišli s překvapivým závěrem. 
„Dozvěděl jsem se, že předchozí majitel 
vůbec nedělal účetnictví. Vytvořil si úplně 
fiktivní ve chvíli, kdy mi to prodával, aby 
mi nějakým způsobem doložil příjmy. Závěr 
advokátky byl ten, že ve chvíli, kdy neexis-
tuje opravdové účetnictví, tak my nemůže-
me žalovat toho člověka, že ho zfalšoval,“ 
vysvětluje dnes už v klidu Michal Jirek. Šlo 
o podvod, ale velmi špatně by se dokládal. 
Soud by se pravděpodobně táhl léta. Jirek 
se rozhodl čas využít produktivněji než ve 
společnosti právníků.

„Stál jsem před rozhodnutím, jestli když 
jsem v tom utopil šíleně peněz, tak to hodit 
celé za hlavu, nebo to zkusit nakopnout. Což 
je asi první věc, která mě na tom chytla. Dal 
jsem do toho více peněz a úsilí, než jsem 
čekal. Postupem času mě i ta káva začala 
strašně bavit. Teď to vnímám, že to není 
byznys, ale něco, s čím si můžu každý den 
hrát. Baví mě to,“ shrnuje podnikatel. 

Kříšení mrtvého webu
S e-shopem Michal Jirek získal i jednu 
zaměstnankyni. Ta věděla o celém byznysu 
více než původní majitel. Jirek se s ní proto 
domluvil, že pro něj bude pracovat do konce 

roku, aby od ní mohl samotný chod odkou-
kat. Od ledna 2010 pak pracoval v obchodě 
sám. Na dva lidi to podle Michala Jirka 
nebylo.

Úplně první, co začal řešit, byli dodavate-
lé. I za cenu toho, že nakupoval do zásob, si 
vyjednal u nových dodavatelů lepší podmín-
ky. „Přestěhovali jsme se ze zbytečně drahé-
ho podnájmu. E-shop byl hostovaný a platilo 
se za něj strašně moc, tak jsem to přehodil 
na vlastní systém, na kterém fungoval i můj 
obchod s bylinkami,“ popisuje podnikatel 
další drobné změny, které ve finále ušetřily 
hodně peněz a pomohly mu celý byznys 
stabilizovat.

r es tart

30 l Profit

›

24_43_PT_06.indd   30 9.6.2016   10:59:10



Zpětně si ale uvědomuje, že jedné zásadní 
chyby se dopustil. Celý byznys stál na něm. 
„Předloni a loni už mi to přerostlo přes hla-
vu. Kolikrát jsem jel měsíc v kuse osmnáct 
hodin denně a tak. A zničehonic všechno 
předat taky nejde,“ líčí Jirek. Od dubna má 
manažerku a postupně jí předává provozní 
část své firmy, kterou e-shopu vystavěl a po-
jmenoval delicado kingdom. Sám se chce 
více věnovat rozvoji. 

Raději zahraničí než obchod
Michal Jirek, kterého přestává tížit denní 
operativa, má s kávou velké plány. Chce 
změnit značku Čerstvá Káva na delicado. 

Pod tímto jménem chce zastřešit jak prodej 
čerstvé kávy, tak i kávy značkové a prodej 
kávového příslušenství. Dobře Jirkovi 
fungují dva obchody, které slouží zejména 
jako odběrná místa. „U nás to vzniklo tak, 
že spousta lidí si kávu chtěla vyzvednout. 
A čím víc jich chodilo, tím víc jsme si říkali, 
že by nebylo špatné z toho udělat rovnou 
prodejnu. Vzniklo to takhle samovolně,“ říká 
Michal Jirek. Než aby se ale pustil do budo-

vání sítě prodejen, zamířil by do zahraničí. 
Je to méně nákladů, méně lidí a je to celkově 
jednodušší.

„Expandovat jsem chtěl už vloni. Bohužel 
mi to časově nevyšlo. Doufám, že letos nebo 
během začátku příštího roku se to povede,“ 
říká český podnikatel, který je z internetové-
ho byznysu zvyklý na obří nárůst. Pokud ne-
roste o sto procent ročně, tak se mu to nelíbí. 
„Ale posunout se z pětimilionového obratu 
na desetimilionový jde rychle. Z padesáti 
na sto už ne,“ dodává Jirek s tím, že hranici 
padesátimilionového obratu překročil. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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Dozvěděl jsem se, 
že předchozí majitel 
vůbec nedělal 
účetnictví. Vytvořil si 
úplně fiktivní ve chvíli, 
kdy mi to prodal.
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Vše pro prezentaci

Sleva 11%
kód: MF-616

Uveďte slevový kód
při objednávce

 a získejte slevu 11%

Totemy
Multimediální stojany Výstavní vitríny

Vyžádejte si katalog zdarma Závěsné systémy

Menu stojany

Informační stojany

Závěsné systémyZávěsné systémy

www.e-reklamnistojany.cz

Brno - Praha - Bratislava

Tel.: +420 548 211 748

Mob.: +420 731 114 114

Email: info@activity.cz

Stojany na prospekty

Stolní stojánky

Listovací soubory

Lankové systémy

Distanční šrouby a tabulky

Produktové stojany

Stojany na tablety 

QR Kód

Vymezovací sloupky

Zákaznické poutače
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portrét

Komu se nechce 
čekat, zaplatí
Čech líčí nástrahy podnikání 
v Ekvádoru a vysvětluje, 
proč byznys v cestovním 
ruchu nezabalil, ani když zemi
zpustošilo zemětřesení

›

Když se letos v sobotu 16. dubna začala okolo sedmé večer 
otřásat v Ekvádoru země o síle 7,8 stupně Richterovy škály, 
měl Jan Bartoš štěstí. S klienty byl v té chvíli v hlavním 

městě Quitu, kde sice zemětřesení bylo cítit, ale nepustošilo. Sídlo 
své firmy však umístil na pobřeží, do města Bahía de Caráquez, 
které přírodní katastrofa postihla citelně.

„Měl jsem štěstí z toho hlediska, že jsem mohl nějak zareagovat 
a pomoci,“ přemýšlí Bartoš nad osudovostí, teď už v pražské kavár-
ně. Kancelář i svůj ekvádorský domov má zničený a čeká, dokud se 
statici nevyjádří, zda jsou budovy bezpečné, nebo naopak je potřeba 
je zbourat. A to může trvat týdny.

„Nefungovaly telefony, nešla elektřina, nebyly zásoby vody,“ 
vzpomíná český podnikatel. Ekvádorská média nemohou o rozsahu 
škod ani informovat. Pod záminkou, že nesmějí vyvolat paniku mezi 
lidmi, je úřady cenzurují. Reálné dopady po zemětřesení byly tako-
vé, že nikdo neměl přesnější informace, co se v zemi děje. Jan Bartoš 
sbíral střípky od známých, pokud zrovna fungovaly telefony. Čech 
se proto rozhodl vypravit z hlavního města do Bahía de Caráquez, 
aby zhodnotil situaci a mohl případně pomoct. „To, co jsme viděli, 
bylo jako po válce. Protože teprve přijížděly ozbrojené složky, aby 
uklidnily situaci. Lidé ze zoufalosti přepadávali auta s humanitární 
pomocí. Všechny trápil nedostatek vody a vůbec úplně všeho,“ popi-
suje situaci ve městě, kde posledních několik let žil.

Země jak dělaná pro cestovku
Do Ekvádoru Jan Bartoš přijel v roce 2007. S kontakty v zemi mu 
pomohl kolega, s nímž pracoval v turistickém ruchu. Zpočátku se 
věnoval především zastupování českých firem na tamním trhu. „To 
vyústilo v založení Česko-ekvádorské obchodní komory. Tehdy tam 
byly celkem zajímavé obchodní příležitosti,“ popisuje Bartoš. Inicia- 
tiva ale postupem času ztroskotala na politickém veletoči. V roce 
2007 se prezidentem Ekvádoru stal Rafael Correa. Zemi nasměroval 
prudce doleva směrem k socialismu. Země tak spustila ochranářská 
opatření a dovoz zatížila vysokými cly. Import českého zboží do 
země záhy ztratil logiku. Český podnikatel v Ekvádoru tak stál před 
rozhodnutím, co dělat. Vrátit se do Prahy nechtěl. Cítil, že tuhle eta-
pu uzavřel. Založil si proto v zemi menší cestovní kancelář Ecuadmc 
s dvěma zaměstnanci. Země k tomu přímo vybízela.

„Obrovská výhoda Ekvádoru oproti Brazílii nebo Peru je, že 
nemusíte po zemi cestovat dlouhé hodiny. Všechny atrakce jsou 
relativně na malém prostoru. Vše je otázka půlhodinových letů nebo 
maximálně čtyřhodinových přesunů,“ říká podnikatel. 

Tím, že turisté netráví dlouho hodiny přesunem, jsou schopní čas 
lépe využít a Ekvádor je i cenově dostupnější. A konečně země nabízí 
snad úplně všechno – pláže, Andy s ledovci, deštný prales a zcela 
unikátní Galapágy. „Galapágy nemají ve světovém měřítku srovnání 
s ničím jiným,“ tvrdí Bartoš.
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Peníze u nás neperte
Co se týká práva, tak v Ekvádoru lze založit podobně jako v Česku 
společnost s ručením omezeným, akciovku i neziskovku. Systém  
je v zásadě podle Jana Bartoše identický. Do zemětřesení platila  
daň z přidané hodnoty 12 procent, po zemětřesení vzrostla na  
14 procent. V porovnání s naší republikou to je celkem sympatické 
zdanění. „Když ale přihlédneme k tomu, že jsou v Ekvádoru i cla 
a ochranářská opatření, která se do cen promítají, tak DPH vlastně 
není zas taková zátěž,“ upozorňuje český podnikatel.

Nejhorší pro Jana Bartoše bylo zorientovat se v byrokracii. „Pokud 
chce člověk efektivně využít čas, tak je třeba akceptovat určitou 
míru korupce. Jinak se vše protahuje,“ připouští Bartoš. „Většinou 
úředníci nestihnou odpovědět v termínu, který mají předepsaný, což 
je problém zase jinde. Oni nesplní lhůtu, ale problém z toho mám jen 
já,“ doplňuje. Svérázný je i bankovní sektor. Vzhledem k tomu, že je 
oficiální měnou Ekvádoru americký dolar, mnozí se mylně domní-
vají, že se jedná o vhodnou zemi pro praní prostředků z nelegálních 
zdrojů. Tomu se ale země účinně brání.

„Proto je bankovní systém nastavený tak, že například elektro-
nické transakce nesmějí být vyšší než dva tisíce dolarů denně. To je 
strašně málo,“ popisuje majitel cestovky. V Ekvádoru se tráví v ban-
ce daleko více času, než jsou lidé v Česku zvyklí. Všechny transakce 

se totiž několikrát ověřují. „Běžné je, že v pondělí bývají tříhodinové 
fronty v bankách, kde zaměstnavatelé a zaměstnanci ukládají peníze 
nebo mění šeky za hotovost a podobně. A zase je to ohromná ztráta 
času,“ říká Bartoš. Ze zkušeností ale dalším podnikatelům radí, ať 
jsou raději trpěliví a pokorní, nemá cenu jim do toho mudrovat.

Čtrnáctý plat není to nejhorší
Socialistická vláda se ale nejvíce vyřádila v zákoníku práce. Zaměst-
nanci automaticky pobírají třinácté a čtrnácté platy. Třináctý plat se 
vyplácí v prosinci a čtrnáctý si mohou zaměstnanci rozvrhnout. Mo-
hou si ho vybrat po částech v průběhu každého měsíce nebo jinak. 
A to ještě není vše. Vrcholem socialistického snažení je, že patnáct 
procent ze zisku musí zaměstnavatel rozdělit mezi zaměstnance. 

„Podnik, který přizná zisk, což se děje v největší míře u teleko-
munikačních společností a obřích firem, musí mezi zaměstnance 
rozdělit patnáct procent. A to mohou být velké peníze. Lidé to pak 
motivuje dělat za minimální mzdu 360 dolarů na přepážce, protože 
vědí, že na konci roku budou odměny v řádu tisíců dolarů,“ komen-
tuje výsady ekvádorských zaměstnanců Bartoš.

Letos tuto výsadu stát omezil, protože potřeboval prostředky do 
vlastní kasy. Kvůli přírodní katastrofě, ale hlavně kvůli nízkým ce-
nám ropy, na jejímž vývozu je země do značné míry závislá. Během 

portr é t

›

Jede se dál.  
Při dubnovém zemětřesení zahynulo 

v Ekvádoru přes pět set lidí. Otřesy o síle 
7,8 stupně Richterovy škály silně poškodily 

i letovisko Pedernales. Ostatní turistické 
destinace včetně Galapág jsou však bez 

problémů dostupné.

ekvádor
Hlavní město:  
Quito

Rozloha:  
283 561 km²

Počet obyvatel:  
13 782 329 

Jazyk:  
 španělština,  
kečujština,  
šuárština

Quito
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několika týdnů od neštěstí, které si vyžádalo téměř 
sedm set mrtvých, přišla ekvádorská vláda s několi-
ka opatřeními. Zvýšila daně. Motivuje investory, aby 
v oblasti zemětřesení investovali. V průběhu příštích 
pěti let nebudou muset platit daně. Státním zaměst-
nancům vzala jeden měsíční plat a těm privátním 
zase sáhla na podíl z patnáctiprocentního zisku.

„Situaci zvládá v rámci možností poměrně efek-
tivně. S mezinárodní humanitární pomocí. Všechny 
spřízněné země pomohly,“ říká Jan Bartoš. Rovněž 
místní jsou velmi solidární a hodně si pomáhají. 
Obnova přesto potrvá podle podnikatele mnoho let.

Všichni do Ekvádoru
Bartoš je nyní na pracovní návštěvě v Česku. Chce kromě jiného 
ujistit české turisty, že není důvod k omezování cest do této jihoame-
rické země, že turisté by neměli odříkávat cesty jihoamerické země.

„Galapágy, což je číslo jedna z hlediska atraktivity i návštěvnos-
ti, byly nedotčeny. Nacházejí se skoro tisíc kilometrů od pobřeží. 
Zemětřesení tam bylo trochu cítit, ale nezpůsobilo žádné škody. 
Stejně tak Andy nejsou narušeny a v Amazonii nebylo zemětřesení 
ani znát. Tyto tři oblasti dál fungují bez problémů. Fungují hotely, 

letiště, doprava. Není tedy důvod rušit plány. 
Ekvádor bude potřebovat prostředky z turistického 
ruchu k obnově postižených oblastí,“ říká Jan Bar-
toš s tím, že jeho firma dál funguje. Zaměstnanci 
prozatím pracují z hlavního města, než budou dis-
ponovat novými kancelářskými prostory v původní 
lokalitě.

Bartoš ale vidí ve své cestě do Česka i další poten-
ciál, který už delší dobu zvažoval. „Rozhodl jsem se, 
že využiji svých dlouholetých kontaktů s místními 
producenty a budu zastupovat kvalitní ekvádorské 
produkty, o kterých jsem přesvědčený, že mají místo 
na evropském trhu. Budu se je snažit dovážet,“ říká 
podnikatel. Přímý dovoz zajistí příznivější ceny.

Ekvádor může Čechům kromě hezké exotické dovolené podle Bar-
toše nabídnout i zdraví v podobě ekologických potravin. Jan Bartoš 
chce rozproudit dovoz ve zdravé výživě velmi populárních chia 
semínek nebo merlíku chilského, dnes známého i jako quinoa. Ale 
i cereálií, kvalitní čokolády, exotických marmelád a ovocných dření, 
avokádového oleje nebo banánových chipsů. 

petr Švihel.(svihel@mf.cz)

Pokud chce
člověk 
v Ekvádoru 
efektivně 
využít čas, tak
je třeba 
akceptovat 
určitou
míru korupce.
Jinak se 
vše protahuje.

FO
TO

: 
Pr

of
im

ed
ia

.c
z

24_43_PT_06.indd   37 9.6.2016   10:59:45



OSA skokově zdraží
Kavárny, restaurace a obchody 
budou muset od příštího roku platit 
Ochrannému svazu autorskému 
daleko více

Příští rok si na poplatcích za hudbu 
a televizi podnikatelé připlatí. 
A to výrazně. Například namísto 

186 korun měsíčně za pouštění rádia 
v restauracích a dalších stravovacích 
zařízeních budou od příštího roku platit 
Ochrannému svazu autorskému (OSA)  
279 korun. 

OSA ve svém sazebníku pro rok 2017 
zdražuje ve všech kategoriích. „Snažíme 
se skokově přiblížit k průměru v okolních 
zemích. Jde o padesátiprocentní nárůst, 
a přesto zůstaneme spíše na chvostu 
Evropy,“ říká Roman Strejček, předseda 
představenstva svazu. 

Svaz se chytl připravované novely 
autorského zákona, která říká, že kolek-
tivní správce by měl při stanovování sazeb 
přihlédnout ke zvyklostem v jiných zemích. 
Udělali si proto průzkumy, jaká je výtěžnost 
v okolních zemích na obyvatele, a přepočetli 
údaj na kupní sílu. OSA vyšlo, že Češi platí 
za užití autorských děl v rámci Evropské 
unie podprůměrně.

„Považujeme to za svévoli. Musíme platit, 
ať chceme, či nechceme. Připadá mi to 
trochu jako zlatý důl,“ reaguje na zdražení 
podnikatel a předseda Asociace podnikatelů 
a manažerů Radomil Bábek a připouští, že 

pokud se jednání kolektivních správců bude 
dál stupňovat, bude přemýšlet o tom jak se 
bránit.

Jako kolektivní správce autorských práv 
OSA podléhá kontrole ministerstva kultury, 
které má právo přezkumu, jestli sazby jsou, 
či nejsou přiměřené.  Ministerstvo ale se 
svazem zvýšení cen nijak nekonzultovalo. 
Argumentuje tím, že stávající právní úprava 
takovou povinnost kolektivnímu správci 
neukládá. „Za nás si myslím, 
že jsme schopní obhájit i větší 
zdražení,“ tvrdí Roman Strej-
ček. Navíc ministerstvo neřeší 
jednotlivé spory mezi podnika-
telem a svazem. „Případné spory 
o odměnu zásadně řeší soudy, 
orgán státní správy k tomu kompetence 
nemá,“ vzkazuje Simona Cigánková, mluvčí 
ministerstva kultury.

I my asi zdražíme,  
hlásí Intergram
Podnikatelé musejí v současnosti 
uzavírat smlouvy s dvěma kolektivními 
správci autorských práv.  S Ochranným 
svazem autorským, který zastupuje 
autory hudebních děl, a Intergramem, 
který sdružuje umělce a výrobce. A ano, 

i Intergram zvažuje od příštího roku 
zdražit, zatím ale nemá jasno o kolik.

„Případné zvýšení sazeb by nemělo  
parametry, které deklaroval OSA pro rok 
2017. Rozhodnuto není nic, sazebníky 
musí projednat výbor Intergramu  a vr-
cholný orgán, tedy valná hromada,“ říká 
Jan Simon, ředitel Intergramu.

Mluvčí ministerstva kultury Simona 
Cigánková se domnívá, že za zdražením 

můžou být obavy z přísnější úpravy 
sjednávání sazebníků podle připravova-
né novely autorského zákona. Ta by měla 
být účinná nejdříve počátkem příštího 
roku. 

„Změny se týkají organizační struk-
tury kolektivních správců, jakož i jejich 
činnosti samotné. Nelze tedy zůstat v pa-
sivní roli, protože provedení nutných 
změn vyplývajících z předpokládaného 
znění novely bude muset být velmi rych-
lé,“ nastiňuje dopady novely Jan Simon. 
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279 korun
budou platit provozovatelé restaurací  
za rádio od příštího roku.
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Logika sazebníků OSA
Jak se vyznat v džungli autorských  
poplatků, vysvětluje Roman Strejček,  
předseda OSA

POPl atK y 

 Proč musejí podnikatelé platit dvěma sdružením, tedy 
Ochrannému svazu autorskému (OSA) a Intergramu?
Odborně řečeno, z pohledu autorského zákona je chráněná 
nejen tvorba, ale i výkony a jejich záznamy. Jinými slovy 
tvorbu někdo interpretuje, kapela, zpěvák, herec. Tuto inter-
pretaci může někdo zaznamenat v podobě nahrávky na nějaké 
médium, kterou následně prodává například na CD, DVD nebo 
na dnes populárních vinylech. Zjednodušeně řečeno, OSA 
zastupuje hudební skladatele a textaře. Intergram zastupuje 
zpěváky, kapely, herce a výrobce zvukových a zvukově-obra-
zových záznamů. V České republice však působí celkem šest 
kolektivních správců. V tuto chvíli ostatní kolektivní správci 
pověřili výběrem OSA a Intergram, takže podnikatel namísto 
pěti smluv uzavírá „pouze“ dvě.

 Proč je to takto rozdělené?
Nejstarší je kolektivní správa autorských hudebních práv. 
V institucionalizované podobě vznikla v polovině 19. století 
ve Francii. V Československu vznikl OSA v roce 1919 a patří 
k jedněm z nejstarších kolektivních správců, dá se říci na světě. 
Dříve se hudba šířila tak, že se rozkopírovaly partitury a or-
chestry ji hrály živě. S vývojem technologií se rozšířil okruh 
práv například o práva kameramanů, režisérů audiovizuálních 
děl nebo o práva ke zvukovým a zvukově-obrazovým nahráv-
kám.

 V jakém poměru se rozdělují práva autorům  
a interpretům?
Problém je složitější a nelze jej zúžit pouze na poměr mezi 
autory a interprety. Dá se říci, že sazby některých kolektivních 
správců jsou v mezinárodním srovnání mnohem vyšší, než je 
v členských zemích Evropské unie obvyklé.

 Čím si to lez vysvětlit?
Dnes si každý kolektivní správce určuje vlastní obchodní 
politiku. Chybí však dohled nad tím, jak kolektivní správce ke 
svým sazbám dospěl. Tato skutečnost poškozuje celý trh kolek-
tivní správy. Jednak proto, že uživatelé v některých případech 
platí podstatně více, než by zřejmě měli. A někteří nositelé práv 
se mohou oprávněně cítit podhodnoceni v porovnání s jinými.

 Jenomže uživatelé mají povinnost platit, těžko mohou 
cuknout.
Kolektivní správci jsou v monopolním postavení, a tudíž mu-
sejí být při stanovování cen obezřetní a nemohou se dostat do 

Jedna smlouva, jeden poplatek
Primárním cílem novely je upravit kolektiv-
ní správu v České republice v souladu s po-
žadavky evropské směrnice. V návaznosti na 
to by měl být výběr poplatků transparent-
nější a jasnější. Novela také otevírá možnost 
výběr poplatků pro podnikatele výrazně 
zjednodušit vytvořením jedné společnos-
ti, která bude zastřešovat výběr poplatků 
pro všechny kolektivní správce. Ti by tak 
nemuseli podepisovat dvě smlouvy s dvěma 
kolektivními správci a platit dvoje poplatky. 
Jednali by jen s jednou protistranou.

Nejreálněji vypadá možnost vytvořit ob-
chodní společnost, v které by měli kolektivní 
správci podíl a dělili by se o zisk. „Minister-
stvo tuto možnost podporuje,“ říká Simona 
Cigánková a otevření této možnosti jsou 
i zástupci OSA a Intergramu. „Pokud takové 
řešení bude respektovat specifika jednotli-
vých kolektivních správců, pak má naši plnou 
podporu a jsme připraveni na něm plnohod-
notně spolupracovat,“ říká Jan Simon. 

Podle něj ale musí být základním předpo-
kladem takového projektu, že společný pod-
nik zajistí stejná práva a povinnosti všem, 
kdo takový podnik založí a provozují. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)FO
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roman 
Strejček

   Vystudoval národní 
hospodářství 
na Vysoké škole 
ekonomické v Praze.

  Od října 2007 
je předsedou 
představenstva 
OSA, kam původně 
nastoupil v srpnu 2005 
do pozice vedoucího 
oddělení vysílání  
a online médií. 

  Před tím působil ve 
švédské společnosti 
Plus Licens, která pro 
střední a východní 
Evropu a Skandinávii 
zastupovala televizní  
a filmové produkty 
například od Warner 
Bros.
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pozice, kdy by docházelo ke zneužívání jejich dominantního 
postavení na trhu. Pokud by tak některý z nich činil, je na 
dozorovém orgánu, aby podnikl kroky k nápravě.

 Rozlišujete sazby podle velikosti měst. Města nad  
80 tisíc, města pod 80 tisíc a pod tisíc obyvatel.  
Jaká je v tom logika?
Logika je v tom, abychom odlišili potenciál zobchodování 
hudby, kterou provozovatel užívá při své podnikatelské 
činnosti. Do tisíce obyvatel je nějaká sleva, v pásmu od tisíce 
do osmdesáti tisíc je pak menší sleva a nad osmdesát tisíc 
žádná sleva není. Předpokládáme, že ve větších městech je 
vyšší kupní síla a také více lidí zavítá do restaurace nebo 
baru. Myslím, že tento obchodní model je mezi uživateli 
všeobecně přijímán pozitivně. Od 1. 1. 2017 dokonce zvy-
šujeme slevu z dvaceti na třicet procent u počtu obyvatel do 
tisíce. Chceme tak více akcentovat rozdíl mezi obcí do tisíc 
obyvatel a například Prahou.

 Podnikatelé také často nerozumějí tomu, proč si musejí 
připlácet za třetí a další reproduktor. Když mají kvalitnější 
ozvučení, jsou na tom vlastně škodní. 
Interně vedeme diskuse, jaký obchodní model by byl nej-
spravedlivější. Samozřejmě, když budete mít dva repro-
duktory na velký sál, na konci sálu hosté neuslyší skoro 
nic. Pokud chcete, aby také slyšeli hudební kulisu, musíte 
dát reproduktory i do zadní části. V zahraničí jsou různé 
obchodní modely. Někdo stanovuje autorskou odměnu podle 
metrů čtverečních nebo kapacity restaurace. I někteří autoři 
říkají, že bychom měli přejít na model podle velikosti restau-
race. My argumentujeme tím, že pokud má někdo prostor 
o 500 metrech čtverečních, musí mít kvalitnější aparaturu 

s větším počtem reproduktorů, a tím vlastně 
nahrazujeme prvek velikosti. Kdybychom 
přešli na metry čtvereční, budeme poškozo-
vat provozy v menších městech a vesnicích, 
kde máte hodně stolů, velký taneční sál, 
a přitom tam často sedí jen tři lidé, kteří 
konzumují pouze nápoje. Představa, že tako-
vý provozovatel by nám měl platit z kapacity 
nebo metrů čtverečních, by myslím přinesl 
více škody než užitku.

 Máte zároveň dvě sazby, kdy druhá je pro 
ty, kteří se nepřihlásili dobrovolně. Funguje 
to jako strašák?
Vyšší sazba má kompenzovat vyšší náklady, 
které jsou spojené s licencováním. Když 
máte uživatele, který se přihlásí a sám se 
registruje, tak už nemusíme vyvíjet další 
činnost navíc. Pokud si ale provozovatel řek-
ne, že počká, jestli na něj vůbec přijdeme, 
pak jej s vysokou pravděpodobností navštíví 
náš terénní pracovník. Máme síť terénních 
pracovníků po celé České republice čítající 
22 lidí, z nichž každý má na starost svěřený 
region, který monitoruje na dennodenní 
bázi. Jednak vyhledávají ony nepoctivce 
a současně monitorují stávající provozy, jest-
li se v nich nezměnily počty přístrojů. Také 
mají na starost licencování hudebních zábav, 
koncertů apod. Činnost terénních pracovní-
ků, případně upomínání hříšníků, něco stojí 
a náklady by neměly jít k tíži nositelů práv.

 Jak se stanovila sazba ve výši 1,4násobku 
normální sazby?
V průměru tento násobek pokrývá vícená-
klady, které musíme vynaložit na upomínání 
a terénní činnost.

 Podnikatel zůstává v této sazbě už 
natrvalo?
Ne. Smlouva se zpravidla uzavírá na násle-
dujících dvanáct měsíců. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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regiStrUjte  
Se Sami.  
Vyšší sazba má kompenzovat 
vyšší náklady, které jsou  
spojené s inspektory.  
Proto je lepší se sám  
k poplatkům přihlásit,  
říká Roman Strejček.

Kolektivní 
správci jsou 
v monopolním
postavení, 
a tudíž 
musejí 
být při 
stanovování 
cen obezřetní.
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 Jste známý pozitivním přístupem vedení. 
Jaké pojetí řízení ve firmě aplikujete?
Je to mix. Na jedné straně jsem pozitivní, 
jsem ale zároveň i náročný. Po svém týmu 
chci výsledky, jasné podklady a návrhy 
řešení, ale taky reakce na moje zadání. 
Pozitivní jsem ze své přirozenosti. Vážím si 
dobré práce, nasazení  a je mi přirozené za 
ně poděkovat. 

 Funguje tento přístup i na zaměstnance, 
kteří mají raději direktivnější řízení 
a pracují od zadání k zadání, bez větší 
zodpovědnosti?
Tvůrčí postup se nám podařilo etablovat. 
Kolegové vědí, že ode mě mohou čekat ten-
hle styl. Nikdy jsem problémy se zaměstnan-
ci, které popisujete, neřešil. Do úkolů vstu-
puji s tím, že na ně mám názor, ale zajímá 
mě i názor kolegů a čím dál víc je vyzývám 
k tomu, aby za mnou chodili s představou, 
jak úkol řešit.

 Jak řešíte, když zaměstnanec nepodává 
výkony, které si představujete?
Nespokojuji se s polovičatou prací nebo  
s tím, když mi kolega přinese něco špatné-
ho. V první chvíli ho zkoriguji, připomenu, 
co jsem očekával a jak jsem úkol zadal. 
Konkrétně popíši, co je třeba dodělat. Když 
se kolega  vrátí podruhé a znova tam chybějí 
zásadní části, tak nenadávám, neřvu, ale 
důrazně se ptám, proč tam není to, na čem 
jsme se dohodli, a samozřejmě to důrazně 
požaduji. Takovýto přístup k plnění úkolů 
ale nelze akceptovat dlouhodobě.

 Používáte termín šťastná firma. Je to 
podobné termínu svobodná firma?
Mně se líbí pojem pozitivní leadership. To je 
mi blízké. To je postavené mimo jiné na tom, 
že jsem vytvořil prostředí, které podporuje 
tvorbu a nápady v týmu, a to nás společně 
posouvá pořád dál. Mám ke kolegům úctu 
a respekt a jsem jim schopen naslouchat. 

Připadá mi, že v tom je naše velká síla 
a s tím přichází i to „pozitivno“. 

 Svůj styl řízení můžete opřít o jasné 
výsledky. Rok 2015 jste uzavřeli velmi 
úspěšně. Jaká byla čísla?
Loni jsme poskočili na zhruba 360 mi- 
lionů obratu. Byl to zajímavý milník. Od 
roku 2010 jsme obrat více než zdvojná-
sobili. 360 milionů představuje, řekl 
bych, střední firmu. Ale akcelerace 
a nárůst, které trvají takovou dobu, nám 
dělají radost. Je to výsledek dlouhodobé 
práce a jsme na to hrdí. 

 Podařilo se vám zdvojnásobit obrat se 
stejným sortimentem?
Proběhly různé inovace, ale ideově zůstával 
sortiment víceméně stejný.

 Nově se zaměřujete i na koncové 
uživatele. Očekáváte další růsty?
V sortimentu, který „mluví“ ke koncovým 
uživatelům, začínáme úplně na zelené louce. 
Máme v něm zajímavou dynamiku, ale ros-
teme od nuly. To se zatím tak moc neprojeví 
na obratech. Nosným výrobkem jsou pro 
nás dvě jednotky pro domácí automatizaci, 

kterým říkáme TaHoma a Connexoon. Loni 
v červenci jsme prodej spouštěli a dnes 
prodáváme dvě až tři řídicí jednotky denně. 
Máme představy, že jich budeme prodávat 
řádově tisíce ročně.

 TaHoma představuje řídicí bod, přes 
který lze spravovat mechanické zavírání 
oken, žaluzií a markýz?
Je to řídicí jednotka, na kterou můžete 
napojovat různé, jak my jim říkáme, satelity. 
Můžete jí  řídit například předokenní rolety 
nebo venkovní  žaluzie, to je náš tradiční 
byznys. Nové ale je, že můžete řídit další vý-

robky v domácnosti, buď naše vlastní, nebo 
jiných výrobců, kteří jsou s námi v alianci. 
V Česku je v tom aktivní třeba Velux nebo 
Philips Hue. Najednou umíme společně řídit 
nejen zastínění oken, ale také světla, topení, 
zásuvky, kamery, různá bezpečnostní čidla, 
střešní okna, měly by přibýt dveřní zámky 
a různá čidla a další doplňky. Líbí se mi, 
že je to  stavebnice – vyberete si, co právě 
potřebujete, a je snadné přidat později něco 
nového. A nabídka roste. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)

Kolegy zapojuji do rozhodnutí
Jiří Husák, jednatel firmy Somfy ČR a SR,  
která je globálním lídrem automatizace stínicí techniky,  
sklízí úspěch s pozitivním leadershipem

Nespokojuji se
s polovičatou 
prací nebo 
s tím, když mi 
kolega 
přinese 
něco 
špatného.
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 Co předcházelo tomu, že se vaše rodina rozhodla po revoluci 
podnikat a vyrábět zdravotnické potřeby?
Bylo to rozhodnutí na základě zkušenosti, kterou táta získal ještě za 
minulého režimu. Začínal jako technik ve společnosti Rico ve Chval-
kovicích. Prošel tam několika pozicemi, až se stal ředitelem. Deset 
let pracoval jako ředitel společnosti, která byla jedním ze závodů 
vyrábějících zdravotnické prostředky skupiny Rico v České republi-
ce. Později po roce 1989 závod prošel privatizací. Otec se v roce 1990 
rozhodl, že chce zkusit něco svého. V té době byla podnikatelská 
euforie, a tak v roce 1992 založil Batist.

 Jak se vám dařilo vydobýt si své místo na trhu?
V devadesátých letech byl trh otevřený a byla tady malá konkurence. 
Batist vyráběl za daleko menších režijních nákladů než společnost 
Rico. Konečné výrobky byly levnější. Což pomáhalo. Pro zdravotní-
ky bylo velkým překvapením, že měli alternativu. Zaměřovali jsme 
se na tradiční spotřební materiál, který jsme byli schopni vyrábět 
daleko efektivněji za nižší finální cenu. Poměrně rychle jsme si 
zařídili vlastní import surovin z celého světa. Dokonce jsme v roce 
1998 jako jedna z prvních firem v České republice a možná i Evropě 
zřídili pobočku v čínském Nankingu. Spousta našich výrobků je na 
bázi bavlny. A ta se v Číně a asijských zemích pěstuje.

 Takže jste chtěli být na místě a mít pod kontrolou import do 
Česka?
Přesně tak. Je několik zdrojů, kde se bavlna a v našem případě gáza 
nakupuje. Gázový sortiment na krytí ran tvoří důležitou část našeho 
portfolia. Tu jsme potřebovali nakupovat a ta se vyrábí v Číně. 
Vyrábí se i v Brazílii nebo Egyptě, ale textilní průmysl obecně má na 
Dálném východě velkou tradici a pěstuje se tam bavlna v obrovském 
množství. Proto jsme považovali za důležité tam zřídit pobočku 
a mít lidi, kteří budou kontrolovat kvalitu, sledovat trendy a tipovat 
dodavatele. Dnes stojí přeprava velkého kontejneru z Číny sem dva 
tisíce dolarů, což je poměrně směšná částka. Museli jsme si prošla-
pat jsme tuhle cestu sami, protože jsme byli jedni z prvních, takže 
jsme fungovali jako distributor surovin i pro další firmy v regionu.

 Proto se firma rozdělila na dvě společnosti, kdy má jedna na 
starost výrobu a druhá distribuci?
To ne. V roce 2009 jsme přemýšleli co dál. Cítili jsme, že musíme 
udělat změnu. Pokud bychom zůstali českou rodinnou firmou, 
kterou navíc řídí členové rodiny a nepustí mezi sebe další manažery 

I po prodeji zůstali rodinnou firmou
Po odkoupení švédskou skupinou OneMed jsme 
posílili. Vyrábět v našem regionu je naší pýchou, 
říká Tomáš Mertlík z firmy Batist Medical, a. s.
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Červený  
Kostelec

Město v okrese 
Náchod v Královéhra- 
deckém kraji 
v severovýchodních 
Čechách. Leží 
v Podorlické 
pahorkatině na potoce 
Olešnici. Má přes  
osm tisíc obyvatel.

a know-how, tak firma začne stagnovat ved-
le dynamické zahraniční konkurence. Otec 
řešil, co s firmou dál, a padla možnost, že 
bychom nechali vstoupit do firmy strategic-
kého partnera. Shodou náhod se nám ozvala 
přes českou firmu švédská společnost One-
Med. A my jsme se do toho úplně zamilovali 
a oni zase do nás. Protože Švédové obecně 
jsou velice slušní lidé. Jsou to agresivní 
byznysmeni, ale slušní lidé. Jedinou jejich 
podmínkou bylo, že jsou distribuční firmou 
a nezajímají je výrobní aktivity.

 Drží si jen svůj hlavní byznys?
Jsou velice dobří v tom, dívat se, kde je v 
hodnotovém řetězci konkrétního byznysu 
největší přidaná hodnota, a nic, co jde mimo 
ni, pro ně nemá smysl provozovat. Protože 
to zatěžuje podnikání. Stejně se dívají na 
poskytování zdravotnictví. Tam je jasně 
definovaný hodnotový řetězec a každý člá-
nek má svou přidanou hodnotu. A přidaná 
hodnota zdravotníků je jednoznačně péče 
o pacienta, ale téměř nulová je v logistice od 
dodavatelů i mezi jednotlivými budovami, 
ale i v nákupním procesu. V tom nejsou dob-
ří, protože mají především léčit pacienty.

 Jak rychlý byl proces námluv se švédskou 
společností?
V roce 2010 jsme si plácli a v roce 2011 se 
akvizice uskutečnila.

 Svého výrobního byznysu jste se ale 
nechtěli vzdát, ne?
Nechtěli. Pro nás je to pýcha. Jsme rádi, že 
v tomhle relativně chudém regionu může-
me dávat lidem práci. Zaměstnáváme tady 
50 lidí ve chráněné dílně a ani ne proto, že 
bychom z toho měli ekonomický prospěch. 
Spíš proto, že jinde práci neseženou. Firmu 
Linon, která se spojila s Batistem, zakládala 

Batist  
Medical
 
   Sídlí v Červeném 
Kostelci

   Je předním 
výrobcem  
a distributorem 
zdravotnických 
a hygienických 
prostředků  
v střední Evropě

   Řídí napřímo 
pobočky v České 
republice, na 
Slovensku,  
v Polsku a nově také 
v Německu

  Zaměstnává  
120 dělníků
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moje maminka už v roce 1991. Pro ni je větší hodnota dát lidem 
práci než vydělávat. A zrovna tak naše výrobní firma, kde pracuje  
120 dělníků. Zavřít ji by byla pro město a oblast katastrofa. Firmu 
jsme proto chtěli zachovat a dál rozvíjet. A to se daří. Ukázalo se, že 
to, co vyrábíme, je atraktivní i na náročných severských trzích.

 Pro vás je hodně důležité být společensky zodpovědný?
Jsme jedna z mála českých firem, která když nakupuje produkty, 
dělá si CSR audity dodavatelů. Chceme nakupovat za férovou cenu, 
to znamená, že nedrtíme dodavatele až na krev, ale chceme, aby tam 
byly férové podmínky spolupráce. Aby nezaměstnávali děti, aby měli 
zaměstnanci nárok na dovolenou a sociální a zdravotní pojištění 
a podobně. 

 Vyplácí se vám to, když jste v branži, kde rozhoduje cena?
Asi se nám to moc nevyplácí v krátkodobém horizontu, ale je to 
jediný způsob dlouhodobě udržitelného rozvoje. Někdo musí být 
tím, kdo nese vlajku a říká, pojďme se tak chovat všichni. Zatím to 
nikoho ve střední a východní Evropě moc nezajímá, ale my z toho 
máme strašně dobrý pocit, protože je to zodpovědné jednání nejen 
k našim zákazníkům, ale i dodavatelům. 

 Co pro firmu znamenal vstup švédského investora?  
Lepší manažerské řízení organizace. To jednoznačně. Pokud 
firmu někdo vybuduje z ničeho a ona se rozroste, tak dříve 
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V roce 
2009 
jsme
přemýšleli 
co dál. 
Cítili 
jsme, že 
musíme 
udělat 
změnu.

nebo později narazí na nepopulární 
manažerská rozhodnutí. Pro někoho, 
kdo firmu vybudoval, je rozhodnutí řezat 
náklady, propouštět lidi nebo se zbavit 
neproduktivní části výroby složitější než 
pro manažera, který se podívá do tabulek. 
Vše má své pro a proti, ale z pohledu 
managementu jsme firmu zlepšili. Stejně 
tak z pohledu vnitřních procesů. Musela 
se zlepšit kvalita manažerů, lidé se 
vyměnili. Neustále probíhá komunikace 
v angličtině se švédským managementem. 
Najeli jsme na nový systém finančního 
vykazování, na řízení spousty procesů 
včetně personalistiky, tu máme daleko 
propracovanější. Nad poměry českých 
firem se snažíme investovat do vzdělávání 
zaměstnanců. Snažíme se je specializovat. 
Náš HR nebo finanční manažer je každý 
rok lepším manažerem. Měříme to. Máme 
plány osobního rozvoje, kde vidí, že když 
se dovzdělají a zlepší v tom a tom, tak 
vyrostou, i co se týče platů.

 V čem je na vás jako distributora  
největší tlak?
V poslední době je to cena. A je to nesmy-
slné. Když se člověk podívá na celkové ná-
klady poskytovatelů zdravotní péče, tak dvě 
třetiny jsou mzdy a jedna třetina zbytek. My 
děláme spotřební zdravotní materiál, krytí 
ran a jednorázové rouškování při operacích. 
Na to je nejvíce vidět, a proto se na to nejvíce 
zaměřují nákupčí zdravotnických zařízení. 
Ale je to scestné. Ušetřit deset procent na 
materiálu přinese nemocnici v celkovém 
rozpočtu velmi málo peněz. Každý dnes ví, 
kolik stojí rohlík, nejsem si jistý, jestli ale 
člověk ví, kolik stojí kilo ryby. A v nemoc-
nicích se to řeší podobně. Ukazuje se na 
rohlíky, které dělají v nákupním košíku dva-
cetikorunu, a to, že máte nákup za dva tisíce 
korun, už se tolik nesleduje, protože to není 
tak jednoduché porovnat jako rohlíky.

 Jak se z tohoto tlaku chcete vymanit?
Chceme nabídnout plný servis. Obvaz 
dovezeme v tom a tom čase, kam potřebují. 
Nabídneme jim k tomu i IT systém, aby 
obvaz nemuseli objednávat po telefonu, ale 
počítač vygeneroval potřebnou objednávku. 
My vygenerujeme „papíry“ a zase jim je 
pošleme elektronicky do jejich systému, aby 
to nikdo nemusel přepisovat. 

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)FO
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Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. 
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

www.lightway.cz

Napište nebo volejte na
235 300 694

Víte o tmavé místnosti, ze 
které by přivedené slunce 
udělalo hezčí místo? 

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK 
VYBRAT SPRÁVNÝ 
SVĚTLOVOD4

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, 
JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými 
zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway – Blue Performance patent 
zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě 
se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, 
přivedené světlo rovnoměrné rozprostře 
po místnosti v jeho přirozených barvách.

Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – světelné 
potrubí s výkonnými 
zrcadly, díky kterým 
teče světlo dovnitř.

Lightway – Blue 
Performance patent 
zabraňuje úniku 
tepla v zimě, v létě 
se místnost sluncem 
nepřehřívá.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo 
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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M írný vzestup stavebního sektoru 
předpokládají v letošním roce 
dvě třetiny (66 procent) ředitelů 

stavebních společností, přičemž výkon by 
se měl v průměru zvýšit o jedno procento. 
Rozdíly v odpovědích se projevují 
v závislosti na zaměření a velikosti firmy. 
Vyplývá to z Kvartální analýzy českého 
stavebnictví zpracované analytickou 
společností CEEC Research.

Optimističtí jsou představitelé střed-
ních a malých společností (růst 1,3 pro-
centa) a zástupci firem, které se zabývají 
převážně pozemními stavbami (růst  
1,7 procenta). Ředitelé velkých staveb-
ních společností neočekávají, že by státní 
investorské organizace zadaly k realizaci 
větší množství velkých zakázek, a proto 
předpovídají stagnaci sektoru (růst  
0,2 procenta).

Nedostatek velkých staveb, který bude 
pravděpodobně způsoben novelou zákona 
zhodnocujícího vliv staveb na životní 
prostředí (EIA), povede v oblasti inže-
nýrského stavitelství k poklesu stavební 
produkce o 0,9 procenta. 

„Stavebnictví po předchozích dvou le-
tech růstu přibrzdilo svou nastartovanou 
konjunkturu. Důvodem je jednak propad 
na straně zadaných veřejných zakázek, 

kterých jen za první čtvrtletí ubylo o více 
než 41 procent, a rovněž i chybějící 
výraznější oživení na straně privátních 
investorů. Pokud se podaří opět vypsat 
a rozběhnout nová výběrová řízení jak 
od privátních, tak i veřejných investo-
rů, mohlo by české stavebnictví udržet 
v letošním roce alespoň mírný růst,“ říká 
Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti 
CEEC Research.

„Řada staveb se bude potýkat s vlivem 
EIA. V očekávání je též zákon o zadávání 
veřejných zakázek, kdy by se zadavatel 
nemusel orientovat jen na cenu a měl 
by v tom více jasno,“ konstatuje Robert 
Mikeš, marketingový ředitel divize Weber 
Saint-Gobain Construction Products CZ.

Společně s pozitivním vývojem objemu 
zakázek mírně porostou také tržby staveb-
ních firem, a to v průměru o 1,6 procenta. 
I v tomto případě se odpovědi liší napříč 
sektorem. Zatímco malé a střední firmy 
a pozemní společnosti očekávají, že si po-
lepší o 2,2, respektive 3,2 procenta, ředitelé 
velkých společností a firem zabývajících se 
inženýrskými stavbami predikují propad 
výnosů o 0,2, respektive 2,5 procenta.  

„Reálných stavebních zakázek ve 
skutečnosti není tolik, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Stavební produk-
ci všude na světě ve značné míře tvoří 
obnova a budování nových obytných 
budov a komplexů. Avšak situace, kdy se 
například v Praze dokončilo o více než 
tisíc bytů méně než před rokem, je v době 
rekordního zájmu o nové byty paradoxní,“ 
upozorňuje Karel Branda, ředitel společ-
nosti Trigema Building.

Mírný růst stavebnictví bude podle  
ředitelů stavebních společností pokračo-
vat i v příštím roce, a to v průměru  
o 1,5 procenta. V roce 2017 pak s dalším 
navýšením tržeb v průměru o 2,3 procen-
ta počítá sedm z deseti zástupců staveb-
ních společností. 

Businessinfo.cz (redakce@businessinfo.cz)

1,3 %
objem zakázek  
v letošním roce

2,2 %
tržby v letošním  
roce

Předpokládaný 
růst u malých 
a středních 
firem

Stavebnictví letos zpomalí
Odvětví čeká v letošním i příštím roce další 
růst, tentokrát ale velmi mírný 
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Chaty za pořádný balík
Kde dříve stávaly spartánsky vybavené boudy 
stlučené z pár prkýnek, se dnes nabízejí 
nemovitosti v ceně i přes deset milionů korun

Fok us

Rekreační oblasti kolem Prahy už 
nejsou, co bývávaly. Trampové, 
jejichž ideály jsou daleko od 

komerce, vyklízejí pole. Například v nabídce 
online portálu Sreality zaměřeného na 
prodej nemovitostí byla novostavba patrové 
stylové zděné chaty v Hradištku. Má 
zastavěnou plochu 75 metrů čtverečních 
a patří k ní pozemek o rozloze 3470 metrů 
čtverečních. Podle slov realitní kanceláře je 
z ní krásný panoramatický výhled na Vltavu. 
Mezi její další výhody patří i to, že až k ní lze 
přijet po zpevněné komunikaci a od Prahy je 
vzdálená pouhých 20 minut. 

Majitel, který se rozhodl, že ji prodá, ji 
inzeruje jako výjimečnou nabídku. Ocenil 
ji na 14 milionů korun. To je zcela jistě 
rekordní částka. Ale milionové chaty už 
delší dobu nejsou žádnou výjimkou. I za tu 
nejprťavější, nejošklivější, nejobyčejnější 
splácaninu šíleného kutila se platí statisíce, 
většinou kolem pěti set tisíc korun. Přitom 
kdysi vzniklo chataření v Čechách z obdivu 
k Divokému západu. Bez velkých nároků, 
v souznění s přírodou. Proto první chatař-
ské osady se skromnými obydlími vznikaly 
v místech připomínajících scenerie wester-
nových filmů. 

To už neplatí, o čemž svědčí současné 
nabídky realitních kanceláří. Zájem o chaty 
a chalupy přesto v Česku nepolevuje. Letos 
se v prvním čtvrtletí meziročně dokonce 
dramaticky zvýšil. Podle realitní kanceláře 
RE/MAX o 38 procent. 

Téměř dvacet procent z celkového počtu 
domů u nás dnes tvoří rekreační objekty – 
chaty a chalupy, apartmánové domy. A až 
40 procent Čechů v nich tráví veškerý volný 
čas, tedy i dovolenou. Ve světě jsou však 
kupodivu ještě větší nadšenci. 

jaroslav matějka. Euro.cz
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ZATEPLENÍ BUDOVY SE VYPLATÍ

Tepelné ztráty jsou často způsobené ne-
dostatečným nebo nesprávným zateple-
ním. Správným a odborným zateplením 
budovy kamennou vlnou ROCKWOOL 
můžete ušetřit více než 50 % nákladů na 
energie. V budovách se nejvíce energie 
spotřebuje na vytápění a chlazení, což 
činí 2/3 celkové spotřeby energie u neby-
tových objektů a více než 70 % u bytových 
objektů. Díky správnému zateplení dojde 
ke snížení spotřeby tepla v zimě a zároveň 
ke snížení potřeby energie na chlazení 
v letním období. Právě kamenná vlna spl-
ňuje díky svým jedinečným vlastnostem 
nejpřísnější kritéria, požadavky a normy 
pro zateplování budov.

SPRÁVNÁ TLOUŠŤKA IZOLACE 
JE DŮLEŽITÁ

Hlavním cílem tepelné ochrany je mi-
nimalizace tepelných ztrát, které snížíte 
použitím vhodné tloušťky tepelné izo-

BEZPEČNÁ IZOLACE
Chcete bezpečnou izolaci, která snižuje náklady na bydlení? 
Zateplujte kamennou vlnou, která vyřeší energetickou náročnost budov a je jedním 
z nejbezpečnějších izolačních materiálů. Použitím izolace z kamenné vlny dosáhnete 
podstatných úspor nákladů na energie a zvýšíte požární bezpečnost rodiného domu, 
panelového domu nebo administrativní budovy. Kamenná vlna navíc přispívá ke zvýšení 
akustického komfortu v místnostech, je odolná proti vzdušné vlhkosti, paropropustná 
a zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti.

lace ROCKWOOL. Návrh odpovídající 
tloušťky izolace vychází z  tepelně tech-
nického výpočtu a musí splňovat normou 
stanovené hodnoty součinitele prostupu 
tepla. Při posuzování tepelněizolačních 
vlastností konstrukce zvažte vliv tepelných 
mostů, které můžete kompenzovat větší 
tloušťkou tepelné izolace. V minulosti se
tloušťka tepelné izolace pohybovala v roz-
mezí 50 až 80 mm, v současné době se 
doporučuje v tloušťce 120 až 160 mm.

KAMENNÁ VLNA JE NEHOŘLAVÁ

Izolace z kamenné vlny nehoří a jsou 
tak zařazené do nejvyšší třídy reakce na 
ohěň A1. Použitím nehořlavé izolace 
ROCKWOOL v konstrukcích minimali-
zujete nebezpečí vzniku požáru. Kamenná 
vlna vytváří protipožární bariéru, a tím 
zvyšuje požární bezpečnost budov. V pří-
padě propuknutí požáru poskytuje zatep-
lení z kamenné vlny podstatně více času 
na provedení záchranných akcí, chrání 
osoby pobývající v budově nebo unikají-
cí z budovy a snižuje vzniklé materiální 
škody.

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI 
KAMENNÉ VLNY

Izolace z kamenné vlny jsou díky větší 
objemové hmotnosti tvarově stálé, pruž-
né, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají 
plně funkční po desítky let. Vlákna ka-
menné vlny vynikají svou vysokou zvuko-
vou pohltivostí, čímž minimalizují šíření 
hluku. Kamenná vlna je paropropustná 

a hydrofobizovaná. Zachovává prodyšnost 
stěn a zárověň je odolná proti vzdušné 
vlhkosti. Díky svému přírodnímu půvo-
du je plně recyklovatelná a podílí se tak 
na snižování dopadů výrobního procesu 
na životní prostředí. 

Kamenná vlna 
NEHOŘLAVÁ 
AKUSTICKÁ 

STÁLÁ

www.rockwool.cz
Vyber správně

Vyber správně. 
Vyber si                            .

KOMERČNÍ PREZENTACE
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KOMERČNÍ PREZENTACE
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Moře hladí duši
Výhled na širé vody prospívá 
psychice, vyplývá ze studie 

Je to potvrzeno. Moře má blahodárné 
účinky na člověka. A nejde přitom 
o žádné sportovní aktivity na plážích 

a ve vlnách. Stačí se jen dívat a relaxovat. 
Lidé, kteří žijí v oblasti s výhledem na moře, 
se těší lepšímu duševnímu zdraví. Vyplývá 
to ze zjištění vědců, kteří se zaměřili na 
novozélandské město Wellington. Zároveň 
zjistili, že výhled na zeleň takové výsledky 
nemá. Je proto možné, že v budoucnu se 
bude dovolená u moře přepracovaným lidem 
ordinovat.

Výzkumem, který byl zveřejněn v časopise 
Health & Place, se zabývali vědci z univerzit 
v americkém Michiganu a novozélandském 

Canterbury. Zaměřili se na obyvatele Wel-
lingtonu, kteří mají výhled do přírody. 

Samotný výhled pak rozdělili na plochy 
„modré“ a „zelené“. Do první kategorie 
spadá moře a pláže, do druhé parky a lesy. 
Výsledná data pak vědci porovnali s infor-
macemi z průzkumu o zdraví obyvatel No-
vého Zélandu, který se konkrétně zaměřoval 
na úzkost a náladovost. 

V souvislosti s faktory, jako jsou věk, po-
hlaví nebo plat, našli výzkumníci spojitost 
mezi dobrým duševním zdravím a lidmi, 
kteří mají výhled na moře. Zajímavé ovšem 
je, že podobné výsledky se nedostavily 
u „zelené“. 

„Důvodem může být fakt, že modré plo-
chy byly všechny přírodní, zatímco u zelené 
byl vidět zásah lidské ruky, například v po-
době sportovních či dětských hřišť. Kdyby-
chom se zaměřili třeba pouze na lesy, byly by 
výsledky jiné,“ myslí si Amber Pearsonová, 
jedna z autorek výzkumu. 

Vědci chtějí ve svém výzkumu pokračovat 
a zaměřit se na další typy prostředí, napří-
klad na velká jezera. Doufají, že jejich práce 
pomůže k lepšímu porozumění návaznosti 
lidského zdraví na prostředí, ve kterém 
jedinec žije. 

adaM ŠtĚpáNEK.Euro.cz

50 l Profit
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Aerolinky rozhodnou za vás
Nerozhodní cestovatelé si mohou koupit 
letenku naslepo. Hlavními tahouny jsou 
cena a určitá míra překvapení

po pr ác i

Letět k moři, do hor nebo radši do nějaké metropole za 
kulturou a nákupy? Vybrat si pro letní dovolenou to 
pravé místo může být pro řadu zmlsaných cestovatelů 

pořádný problém. Platí to obzvláště, je-li váš rozpočet 
omezen stejně jako počet dní, které si mimo práci můžete 
dovolit. 

S berličkou, kterou chtějí nerozhodným turistům při 
výběru destinací pomoci, nepřišly tentokrát cestovní kan-
celáře, ale samotní letečtí dopravci. Myslí především na ty, 
kteří jsou zvyklí létat a nechybí jim odhodlání dovolenou 
realizovat na vlastní pěst spolu s chutí jet do neznáma. 

Letenka s překvapením
Možnost, kdy po zvolení jednoho z tematických prázdni-
nových okruhů aerolinka vybere konkrétní místo cesty za 

vás, existuje již nějakou dobu. Do hry s lety 
naslepo ale před několika dny vstoupila 
německá Lufthansa. 

Koncept, který původně vznikl v krea-
tivní dílně nízkonákladového leteckého do-
pravce Priceline a turistické sítě Hotwire, 
nyní německá firma přebírá v rámci služby 
„Lufthansa Surprise“. V ní klientům nabízí 
cestovatelské okruhy s různým zaměře-
ním, ze kterých následně cílové místo po 
zaplacení letenky vybere již bez účasti 
zákazníka. 

Z okruhů lze kromě jiných zmínit na-
příklad „Sun and Sand“ se zaměřením na 
přímořské destinace nebo „Shopping“ cílící 
na návštěvu evropských měst za účelem 
nákupů. 

Výhodné i pro dopravce
„Spontánní cestování, spontánní 
úspory,“ stojí na webových stránkách 
Lufthansy. Právě cena startující na 
částce 89 eur (2400 korun) je to, na 
co společnost zákazníky láká. V rámci 
programu „Cities“ nabízí mezi jinými 
lety například do Paříže, Amsterdamu 
či Bruselu za 99 eur. 

Na nízkou cenu láká potenciální zájemce 
i konkurenční Eurowings, který se tradič-
ně zaměřuje na lowcostové lety. Lety do 
náhodně zvolených destinací v současnosti 
nabízí za fixní cenu 33 eur (891 korun). 
Za poplatek pěti eur pak zákazník může 
seznam, ze kterého aerolinka jeho destinaci 
vybírá, lehce poupravit. 

S nabídkou letů naslepo experimentovala 
Lufthansa již dříve v rámci portfolia své 
charterové společnosti Germanwings. Až 
tento rok však s nabídkou přišla sama za 
sebe. Navzdory obvyklé nižší ceně jsou pro 
letecké společnosti lety naslepo často výhod-
né, neboť jim umožňují obsadit i místa, která 
by jinak zůstala neprodaná. 

Euro.cz 

89 eur
za letenku naslepo od  
Lufhansy. U Eurowings  
začíná dokonce  
na 33 eurech.
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Z podzemí až do oblak
V Olomouckém kraji přitahují  
turisty výtvory přírody i unikátní 
historické památky

po pr ác i

Javoříčské jeskyně nejsou nejznámější v České 
republice, v tomto ohledu se nacházejí ve stínu 
Moravského krasu. Jsou ale bezkonkurenčně 

nejkrásnější. Jejich bohatou krápníkovou výzdobu si mohou 
návštěvníci vychutnat v rámci dvou prohlídkových tras. Ta 
první je dlouhá přibližně 800 metrů a trvá zhruba hodinu, 
ta druhá pak 450 metrů a lze ji projít za 40 minut.  

Jeskyně se nacházejí pod kopcem Špraněk u stejnojmenné 
obce Javoříčko. Jejich celková zatím známá délka dosahuje 
přibližně čtyř kilometrů. Přístupné jsou od roku 1939, od 
pouhého roku poté, co byla podstatná část podzemních 
prostor objevena revírníkem Vilémem Švecem. 

Mezi nejhezčí místa v nich patří Suťový dóm s krápní-
kovou výzdobou, jehož spodní část je poseta tisíci stalak-
tity a záclonkami různých forem a velikostí. Návštěvníky 
zaujme také Lví jáma s hloubkou 60 metrů, na niž navazuje 
rozsáhlý systém chodeb a propastí středního a spodního 
patra, nebo impozantní Dóm gigantů, jemuž dominují přes 
čtyři metry vysoké stalagmity a stěna zdobená zkamenělým 
Niagarským vodopádem. V jeskyni je celý rok přibližně osm 
stupňů, což návštěvníci ocení především jako příjemné letní 
osvěžení ve dnech, kdy je i u vody příliš horko. 

Arkýře z přelomu století
Svoji bohatou výzdobou jako by se chtěl nedalekým jeskyním 
vyrovnat i hrad Bouzov. Ten patří k nejkrásnějším hradům 
v České republice i díky tomu, že jeho poslední velká přestav-
ba začala relativně pozdě. Současnou romantickou podobu 
s arkýři, cimbuřími, střílnami a zdobenými chrliči získal 

hrad v letech 1895 až 1910. V té době vznikla 
i jeho hlavní věž, která je známá divákům 
mnoha filmů a pohádek, jako je O princez-
ně Jasněnce a létajícím ševci, O medvědu 
Ondřejovi nebo O Janovi a jeho podivuhod-
ném příteli. Návštěvníci mohou během roku 
využít na hradě celkem osm prohlídkových 
okruhů. Kromě několika možností návštěvy 
historických interiérů jsou pro ně připraveny 
i speciální prohlídky, jako je výstup na věž 
hlásku, trasa pro děti s plněním úkolů nebo 
tematická trasa zaměřená na výstavbu hradu 
a jeho technické zázemí. 

V podhradí mohou návštěvníci vystoupat 
na rozhlednu v podobě repliky dřevěného 
trojského koně, která je podle místních se 
svojí výškou 15 metrů nejvyšší z kopií slavné 
antické skrýše válečníků. Kromě toho se 
v areálu nacházejí repliky různých oblé-
hacích strojů a zejména děti si zde mohou 
vyzkoušet různé dovednosti související 
s užíváním středověkých zbraní. 

Cestu za památkami regionu mohou 
návštěvníci zakončit v oblacích. Dolní 
Morava se sice formálně nachází ve výběžku 
Pardubického kraje, ale již sám název oblasti 
naznačuje, že historicky spadá k moravské 
části země. V prosinci roku 2015 se tam 
otevřela nová stavba, která návštěvníkům 
umožní projít se nejenom v korunách stromů, 
ale po mnoha stezkách vystoupat až do výšky 
zhruba 55 metrů a vychutnat si výhled na 
horské masivy v okolí. Brněnský architekt 
Zdeněk Fránek dal Stezce v oblacích tvar 
nočního motýla. Poblíž horní stanice lanovky 
na Sněžník ve výšce 1116 metrů nad mořem, 
poblíž chaty Slaměnka, čeká návštěvníky síť 
cest, po nichž mohou vyjít až do výšek, kde se 
budou potkávat jen s ptáky. 

Mezi jednotlivými patry se mohou turisté 
přesouvat buď hustou sítí zvanou rukáv, 
nebo sjet dolů dlouhým nerezovým toboga-
nem až k patě rozhledny. 
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I když 
návštěvnost 
olomouckého 
regionu 
je zatím 
přibližně 
osmkrát nižší 
než sousední 
jižní Moravy, 
neznamená to, 
že by tam bylo 
o tolik méně 
lákadel. 
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Určené k vnitřnímu užití. Pozorně si přečtěte poučení o správném užívání léku, které naleznete v příbalové informaci uvnitř balení.
O správném použití léku a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

CARBOSORB® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg v jedné tabletě 
CARBOSORB® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 25 g v jednom balení 
CARBOTOX® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg a natrii thiosulfas 25 mg v jedné tabletě 
CARBOCIT® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg, bismuthi subgallas 25 mg a acidum citricum    
  monohydricum 3 mg v jedné tabletě

Léčivé přípravky jsou k dostání bez předpisu v každé lékárně.

CARBOSORB®

• účinný lék proti průjmu
• neničí střevní mikrofl óru
• vhodný pro děti od 3 let,

těhotné a kojící ženy
• ve formě tablet nebo prášku
• okamžitý účinek

CARBOTOX®

• lék s mírným projímavým účinkem
a detoxikačním účinkem
(např. při otravě jídlem, houbami atd.)

• vhodné i pro děti od 3 let
a těhotné ženy

CARBOCIT®

• účinný proti průjmu, plynatosti
a střevním infekcím

• obsažené látky mají lokální
dezinfekční účinek

NENÍ UHLÍ JAKO UHLÍ
SPOLEHLIVÁ ÚLEVA PŘI TRÁVÍCÍCH POTÍŽÍCH

Držiteľ registrácie:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17,
082 22 Šarišské Michaľany,
Slovenská republika, www.imuna.sk 

Nesmí chybět ve vaší
lékárničce ani na cestách.
Vhodné pro celou rodinu.
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Určené k vnitřnímu užití. Pozorně si přečtěte poučení o správném užívání léku, které naleznete v příbalové informaci uvnitř balení.
O správném použití léku a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

CARBOSORB® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg v jedné tabletě 
CARBOSORB® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 25 g v jednom balení 
CARBOTOX® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg a natrii thiosulfas 25 mg v jedné tabletě 
CARBOCIT® - účinná látka: aktivní uhlí/carbo activatus 320 mg, bismuthi subgallas 25 mg a acidum citricum    
  monohydricum 3 mg v jedné tabletě

Léčivé přípravky jsou k dostání bez předpisu v každé lékárně.

CARBOSORB®

• účinný lék proti průjmu
• neničí střevní mikrofl óru
• vhodný pro děti od 3 let,

těhotné a kojící ženy
• ve formě tablet nebo prášku
• okamžitý účinek

CARBOTOX®

• lék s mírným projímavým účinkem
a detoxikačním účinkem
(např. při otravě jídlem, houbami atd.)

• vhodné i pro děti od 3 let
a těhotné ženy

CARBOCIT®

• účinný proti průjmu, plynatosti
a střevním infekcím

• obsažené látky mají lokální
dezinfekční účinek

NENÍ UHLÍ JAKO UHLÍ
SPOLEHLIVÁ ÚLEVA PŘI TRÁVÍCÍCH POTÍŽÍCH

Držiteľ registrácie:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17,
082 22 Šarišské Michaľany,
Slovenská republika, www.imuna.sk 

Nesmí chybět ve vaší
lékárničce ani na cestách.
Vhodné pro celou rodinu.
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S Karavelou na cestách

široká nabídka
poznávacích zájezdů

na pět kontinentů 2016
Exotika, horská turistika & treking

www.karavela.cz

23
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CK Karavela s.r.o.
Petrohradská 10
101 00 Praha 10
tel.: 271 745 237
271 747 985,
603 466 895
karavela@karavela.cz
www.karavela.cz

INDIE – LADAKH, KAŠMÍR 28. 8.–17. 9. 50 990 Kč
BRAZÍLIE 6. 9.–25. 9. 92 990 Kč
PERU–BOLÍVIE–CHILE 4. 9.–1. 10. 77 990 Kč
ČÍNA PRO KAŽDÉHO 4. 9.–17. 9. 57 990 Kč
MAROKO 18. 9.–2. 10. 36 990 Kč
MALTA 24. 9.–1. 10. 17 990 Kč
NEPÁL PRO KAŽDÉHO 9. 10.–23. 10. 47 990 Kč
JAPONSKO 11. 10. (18. 10.)–28. 10. 78 990/50 990 Kč
AUSTRÁLIE 19. 10.–14. 11. 116 990 Kč
INDONÉSIE 2. 11.–27. 11. 68 990 Kč
KUBA 4. 11.–20. 11. 58 990 Kč
FILIPÍNY 5. 11.–20. 11. 56 990 Kč
JIŽNÍ INDIE 5. 11.–3. 12. 51 990 Kč
THAJSKO 6. 11.–27. 11. 51 990Kč
SRÍ LANKA 11. 11.–27. 11. 48 990 Kč
HAVAJSKÉ OSTROVY 12. 11.–27. 11. 88 990 Kč
NOVÝ ZÉLAND 13. 11.–4. 12. 82 990 Kč
MEXIKO 15. 11.–4. 12. 58 990 Kč
TAHITI 17. 11.–2. 12. 119 990 Kč
VIETNAM 18. 11.–10. 12. 56 990 Kč
ETIOPIE 27. 11.–15. 12. 60 990 Kč
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CK Karavela s.r.o.
Petrohradská 10
101 00 Praha 10
tel.: 271 745 237
271 747 985,
603 466 895
karavela@karavela.cz
www.karavela.cz

INDIE – LADAKH, KAŠMÍR 28. 8.–17. 9. 50 990 Kč
BRAZÍLIE 6. 9.–25. 9. 92 990 Kč
PERU–BOLÍVIE–CHILE 4. 9.–1. 10. 77 990 Kč
ČÍNA PRO KAŽDÉHO 4. 9.–17. 9. 57 990 Kč
MAROKO 18. 9.–2. 10. 36 990 Kč
MALTA 24. 9.–1. 10. 17 990 Kč
NEPÁL PRO KAŽDÉHO 9. 10.–23. 10. 47 990 Kč
JAPONSKO 11. 10. (18. 10.)–28. 10. 78 990/50 990 Kč
AUSTRÁLIE 19. 10.–14. 11. 116 990 Kč
INDONÉSIE 2. 11.–27. 11. 68 990 Kč
KUBA 4. 11.–20. 11. 58 990 Kč
FILIPÍNY 5. 11.–20. 11. 56 990 Kč
JIŽNÍ INDIE 5. 11.–3. 12. 51 990 Kč
THAJSKO 6. 11.–27. 11. 51 990Kč
SRÍ LANKA 11. 11.–27. 11. 48 990 Kč
HAVAJSKÉ OSTROVY 12. 11.–27. 11. 88 990 Kč
NOVÝ ZÉLAND 13. 11.–4. 12. 82 990 Kč
MEXIKO 15. 11.–4. 12. 58 990 Kč
TAHITI 17. 11.–2. 12. 119 990 Kč
VIETNAM 18. 11.–10. 12. 56 990 Kč
ETIOPIE 27. 11.–15. 12. 60 990 Kč
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní péči nejen
o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní a profesionální

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

Nově otevřené Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové technologie. MTT-
Medicínská tréninková terapie je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře, jehož oslabení je nejčastější příčinou 

onemocnění a vadného držené páteře, jako je např. výhřez ploténky či špatné zakřivení.

Bezbolestná terapie Vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný.

Program je vhodný také jako prevence při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání s nutností častého cestování. 
Bolesti hlavy, bolesti zad – vrátíme Vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500

HOTEL
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní péči nejen
o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní a profesionální

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

Nově otevřené Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové technologie. MTT-
Medicínská tréninková terapie je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře, jehož oslabení je nejčastější příčinou 

onemocnění a vadného držené páteře, jako je např. výhřez ploténky či špatné zakřivení.

Bezbolestná terapie Vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný.

Program je vhodný také jako prevence při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání s nutností častého cestování. 
Bolesti hlavy, bolesti zad – vrátíme Vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500

HOTEL

INZERCE    A161002572    A161005276
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Daňové přiznání k dani z příjmu 
fyzických osob za zdaňovací období 
2015 podávají na finanční úřad 

všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve 
výši alespoň 15 tisíc korun.

A nejde jen o výdělky z podnikání. Patří 
sem i příjmy z pronájmu, kapitálového 
majetku, výher, prodeje nemovitosti či 
ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu 
podnikání jako činnost vedlejší. Svěřit 
svou povinnost poradci může každá osoba 
samostatně výdělečně činná (OSVČ) či 
zástupce firmy, musí ovšem do konce března 
odevzdat berním úředníkům ověřenou 
plnou moc. Odložený termín se týká i firem, 
jež mají ze zákona povinný audit.

Oslovit daňového poradce se podle exper-
tů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují 
pro výpočet daně výdajové paušály. Plátce 
by se měl nejen dočkat cenných rad, jak 
uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový 
expert především minimalizuje riziko 
omylů, kterých se poplatníci v přiznáních 
dopouštějí.

Pozor! Pokud se daňový poradce dopustí 
chyby, je za ni odpovědný poplatník, nicmé-
ně může na svém poradci vymáhat náhradu 
škod. „Daňoví poradci musejí být ze zákona 
na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud 
dojde k pochybení, je poradce povinen 
spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud 
sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nako-
nec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně 
společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Podle Štarmanové patří k profesionální-
mu přístupu poradce plnění stanovených 
smluvních závazků, pojištění odpovědnosti 
a včasná upozornění klientů na blížící se 
termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení 
vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplat-
ník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých 
informací včetně účetních podkladů.

Elektronická revoluce
Sankce hrozí od loňského roku zejména těm 
podnikatelům, kteří mají datové schránky, 
a přesto vyplňují klasické růžové tiskopisy, 
případně interaktivní formuláře na inter-
netu. Majitelé datové schránky (DS) musejí 
totiž od roku 2015 komunikovat s úřady 
výhradně elektronickou cestou a povinně 
posílat daňové formuláře s e-podpisem 
či přímo z DS. Novinka se dotkla všech 
majitelů aktivních datových schránek – tedy 
fyzických osob i firem.

Pokud majitel aktivní DS svou povinnost 
nesplní, potrestá jej správce daně dvoutisí-
covou, případně i vyšší pokutou.  Sankce ve 
výši dvou tisíc je automatická, na několik 
desítek tisíc se může pokuta vyšplhat, pokud 
sama finanční správa rozhodne, že jí firma 
nebo živnostník odmítáním elektronizace 
výrazně ztěžují práci. A to je čistě na rozhod-
nutí berních úředníků. 

Stát ovšem nemůže OSVČ nutit k tomu, 
aby si schránky zřizovaly. Povinné jsou od 
roku 2009 jen pro firmy a státní správu,  
a  tak to zůstane i v budoucnu. A jak mají po-
stupovat ti, kteří datové schránky mají, ale 
nechtějí je nadále využívat? Jejich zrušení je 
takřka nemožné, nicméně existuje jedno-
dušší a pohodlnější řešení.

Pokud chcete nadále zůstat u klasických 
tiskopisů nebo e-formulářů, můžete požádat 
o deaktivaci schránky na jakékoli pobočce 
CzechPOINT. „Datová schránka je zne-
přístupněna nejpozději třetím pracovním 

dnem následujícím po dni podání žádosti,“ 
upozorňuje mluvčí Generálního finanční-
ho ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto 
okamžiku se vás povinnost elektronických 
podání netýká.

Zájemců o odklad je stále více
Zájemců o odklad z dubnového termínu 
na červencový v poslední době výrazně 
přibývá, a to zejména u plátců daně z příjmu 
fyzických osob. Odklad nyní využívají v Čes-
ku zhruba dvě pětiny firem a třináct procent 
fyzických osob.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby 
daňových poradců rychle stoupá. Od roku 
2012 do roku 2015 vzrostl více než dvojná-
sobně,“ prozradila měsíčníku Profit daňová 
poradkyně společnosti TaxVision Blanka 
Štarmanová.

Důvodů je hned několik.  Pro mnoho živ-
nostníků je praktickým důvodem k odkladu 
odevzdání daňového přiznání a zaplacení 
daně nedostatek peněz na účtech na počátku 
kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro 
řadu společností finančně náročný, proto  
se jim odložení platby hodí. Mnoho firem  
i OSVČ také povinnost nechává na poslední 
chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy 
nestíhají,“ říká daňový poradce KODAP 
Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli 
svému byznysu v zahraničí. Například dceři-
né společnosti zahraničních podniků čekají 
na závěrky a daňová přiznání mateřských 
společností v jiných státech.

Penále může berňák odpustit
Pokud se s přiznáním poplatník, jenž vy- 
užívá služeb poradce, opozdí po 1. čer-
venci pouze o pět pracovních dnů, žádné 
sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři 
si tedy může červeně podtrhnout pátek  

Daně s poradcem? Do 1. července
Odložený daňový termín se blíží. 
Na co všechno byste si měli dát pozor?

62 l Profit

500 korun
je minimální pokuta, pokud neode-
vzdáte daňové přiznání vůbec.  
A samozřejmě naskakují i úroky.
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8. července, což je datum, dokdy ještě 
může podat přiznání bez jakéhokoli po-
stihu. V případě delšího zdržení už se ale 
pokutě nevyhne.

Protože je zmíněné datum v pátek, berní 
úřad vám letos začne počítat penále za 
nedodání řádně vyplněného přiznání od 
následujícího pondělí. Sankce za každý den 
prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené 
daně (případně 0,01 procenta daňové ztrá-
ty). Maximální postih je pět procent z daně 

či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání 
nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu 
„berňáku“, pokuta bude minimálně  
500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud 
nezaplatíte včas daň, již jste povinni uhradit 
ve stejném termínu, ve kterém ji přiznáte. 
Opozdilcům začne od pondělí 11. července 
naskakovat úrok z prodlení, a to o několik 
desetin procenta za každých dalších  
24 hodin.

Nyní činí úrok 14,05 procenta z výše 
daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně 
platnou repo sazbou ČNB, která již několik 
let zůstává bez změny, tradičně navýšenou 
o 14 procentních bodů. Připomínáme, že 
dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy 
má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, 
kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně kdy 
na poště zaplatíte složenku. 

businessinfo.cz

62_66_PT_06.indd   63 9.6.2016   11:03:32



64 l Profit

por adna

Podnikatelský plán  
vás přiblíží k úvěru
Na rozběh podnikání potřebuji 
zhruba milion korun, polovinu již 
mám. Zvažuji bankovní půjčku. 
Jak připravit podklady tak, abych 
u banky uspěl? 
 
Jaroslav M., České Budějovice

Rozběhnout vlastní byznys a získat dostatečné zdroje do 
začátku může být náročné. Začínajícím podnikatelům proto 
doporučujeme zvolit kombinaci vlastních prostředků a bankov-
ního financování. 

Až půjdete s žádostí do banky, důležitý je vždy podnikatelský 
plán. Nápad, využití tržních příležitostí, promyšlená strategie 
a návratnost, obchodní partneři, znalost potenciálních zákaz-
níků. To vše by úspěšný podnikatelský příběh měl mít již na 
začátku a nesmí to chybět ani v kvalitním plánu. 

Dobře připravený, stručný, konkrétní a reálný plán vyvrátí 
pochybnosti o případné návratnosti projektu, a tedy i schop-
nosti splácet úvěr. Dále si připravte dokument dokládající 
příslušné oprávnění k podnikání a výpisy ze svého podnikatel-
ského účtu. 

Samotné financování pak může mít více podob. Banka  
je pomůže ušít na míru podnikateli a jeho potřebám. Od  
menšího podnikatelského kontokorentu až po klasické investič-
ní úvěry.  

Jiří Daneš,.manažer segmentu Small Business, UniCredit Bank

Bezpečnost bez  
horentních sum
Připadá mi, že kolem  
zabezpečování kanceláří se 
přehnaně straší. Co je  
smysluplná pojistka, do které se 
vyplatí investovat? 
 
aleš B., Liberec

Zabezpečit kancelář jde mnohými způsoby. Celá řada podnikatelů 
volí levnější varianty a pak se dohaduje s pojišťovnou při pojišťování 
majetku, jiní naopak podlehnou marketingovým tlakům a volí řeše-
ní, která jsou ve většině případů naddimenzovaná. Přitom existuje 
celá řada kroků, které sníží náklady, aniž by kvůli nim bylo třeba 
investovat horentní sumy. Především jde o eliminaci lidské chyby.

Kanceláře, podniky a provozy mají na rozdíl od ostatních objektů 
konkrétní specifika. Jejich bezpečnost je častěji ohrožována lidskou 
chybou než kriminální činností. Na vině je velké množství osob, 
které zmiňované riziko zásadním způsobem zvyšují, a nejlepší 
investicí tedy je zásadním způsobem ho snížit. Jedním z řešení je 
například zavedení systému hlavního a generálního klíče. Tento sys-
tém využívá možnosti upravených přístupových práv. Ve výsledku to 
znamená, že všechny zámky je možné odemknout stejným klíčem, 
zároveň je však možné vytvořit pouze skupiny zámků, které odemy-
kají konkrétní klíče.

Ve zkratce to znamená, že řadový zaměstnanec odemkne pouze 
svou kancelář, vedoucí oddělení odemkne svou kancelář a všechny 
kanceláře svých podřízených. Jeho nadřízený pak případně otevře 
všechny zámky napříč odděleními firmy, kam potřebuje mít přístup. 
Generální klíč je potom nadřazen všem klíčům a otevře všechny 
zámky. Je tedy vhodný pro majitele společnosti, plynulou práci 
bezpečnostní agentury nebo jako uložený v bezpečnostní schránce 
pro řešení nenadálých bezpečnostních situací. Tímto způsobem lze 
paradoxně ušetřit částky v řádech tisíců až desítek tisíc v závislosti 
na velikosti firmy – už jen na základě pořizování nových kopií klíčů. 

Důležité je také nepodcenit sekundární zabezpečení ať už firem-
ního, nebo osobního majetku zaměstnanců. Může se tak předejít 
nechtěným ztrátám a krádežím na pracovišti. Je vhodné cennosti, 
dražší elektroniku, ale i strategické dokumenty firmy zamykat do 
skříní. Například pomocí petlic a visacích zámků. Stroje a technika 
se dají zabezpečit pomocí zámků typu X Box, které je možné ukotvit 
do téměř jakéhokoli pevného povrchu a předměty k němu připnout 
pomocí ocelového lanka nebo řetězu. Tyto zámky bývají často 
využívány k zabezpečení kol a motocyklů, proto mohou být v rámci 
upevnění vztahu se zaměstnanci nainstalovány na firemní parkoviš-
tě k volnému použití. 

Jitka vozábová,.specialistka společnosti TOKOZ FO
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k alenDář Daňové ter míny

15. ČERVNA
DAň z příjmů

  čtvrtletní nebo pololetní 
záloha na daň

20. ČERVNA
DAň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu 
sražených záloh na daň 
z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti

24. ČERVNA
SpotřEbNí DAň

  splatnost daně za duben 
2016 (pouze spotřební daň 
z lihu)

27. ČERVNA
SpotřEbNí DAň

  daňové přiznání za  
květen 2016

  daňové přiznání k uplat-
nění nároku na vrácení 
spotřební daně z topných 
olejů a ostatních (technic-
kých) benzinů za květen 
2016 (pokud vznikl nárok)

DAň z přiDANé hoDNoty
  daňové přiznání a splat-

nost daně za květen 2016
  souhrnné hlášení za  

květen 2016
  kontrolní hlášení za  

květen 2016
ENERgEtické DANě

  daňové přiznání a splat-
nost daně z plynu, pevných 
paliv a elektřiny za květen 
2016

30. ČERVNA
DAň z příjmů

  odvod daně vybírané sráž-
kou podle zvláštní sazby 
daně za květen 2016

ozNámENí FAtcA
  podání oznámení dle záko-

na č. 330/2014 Sb.

1. ČERVENcE
DAň z příjmů

  podání přiznání k dani 
a úhrada daně za rok 2015, 
má-li poplatník povinný 
audit nebo mu přiznání 

zpracovává a předkládá 
daňový poradce

pojiStNé
  podání přiznání k pojistné-

mu na důchodové spoření 
a úhrada pojistného za 
rok 2015, má-li poplatník 
povinný audit a přiznání 
podává a zpracovává daňo-
vý poradce

11. ČERVENcE
SpotřEbNí DAň

  splatnost daně za květen 
2016 (mimo spotřební daň 
z lihu)

15. ČERVENcE
DAň SilNiČNí

  záloha na daň za 2. čtvrtle-
tí 2016

20. ČERVENcE
DAň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu 
sražených záloh na daň 
z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti

DAň z přiDANé hoDNoty
  daňové přiznání a splat-

nost daně k MOSS
oDVoD z lotERií A jiNých 
poDobNých hER

  podání hlášení k záloze 
na odvod z loterií a jiných 
podobných her a zaplacení 
zálohy za 2. čtvrtletí 2016

25. ČERVENcE
SpotřEbNí DAň

  splatnost daně za květen 
2016 (pouze spotřební daň 
z lihu)

  daňové přiznání za červen 
2016

  daňové přiznání k uplat-
nění nároku na vrácení 
spotřební daně například 
z topných olejů a ostatních 
(technických) benzinů za 
červen 2016 (pokud vznikl 
nárok)

DAň z přiDANé hoDNoty
  daňové přiznání a splat-

nost daně za 2. čtvrtletí 
a za červen 2016

13. – 14. ČERVNA
2. poDNikAtElSké FóRum ÚStEckého kRAjE
Po celou dobu konference v Ústí nad Labem budou probíhat 
prezentace (průmyslových zón, škol a výzkumně-vývojových 
kapacit Ústeckého kraje), B2B setkání a konzultace. Konference 
proběhne v hotelu Clarion Congress. Více informací u pořadatele, 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, například na 
e-mailu sekretariat@hsr-uk.cz

14. ČERVNA 
uSA A kANADA – přílEžitoSt pRo ČESké ExpoRtéRy
Exportní fórum zaměřené na obchodní příležitosti v USA 
a Kanadě a podporu českých firem při podnikání v tomto teritoriu 
proběhne v Brně v hotelu Orea Voroněž.  Účastníci se dozvědí 
aktuální situaci na severoamerickém trhu, doporučené kroky při 
vstupu na trhy a jaká jsou rizika. Probírat se budou i obchodní 
zvyklosti a zajímavé projekty pro české exportéry. Akce je zdarma. 
Více informací u pořadatele, kterým je CzechTrade, například na 
e-mailu dana.sourkova@czechtrade.cz

15. – 16. ČERVNA
FEStiVAl ExpoRtu cz 2016
V Praze se uskuteční Festival Exportu, který se zaměří na 
aktuální informace o exportu a mezinárodním obchodu, 
zájemci obdrží poradenství šité na míru firmě se zájmem 
exportovat či důležité kontakty v oblasti úspěšného exportu. 
Letošní ročník Festivalu Exportu očekává zájem začínajících 
exportérů a firem s vysokou mírou inovativnosti ve svém 
podnikání. Akci pořádá Enterprise Europe Network 
v Křižíkových pavilonech. Více informací na telefonu  
243 006 173 nebo e-mailu: kozena@tc.cz

23. ČERVNA
DotAcE pRo poDNik: poDzimNí VýzVA
V Praze se uskuteční seminář zaměřený na dotační programy. 
Odborník Jiří Kvíz představí dotační možnosti z Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) pro rok 2016 a upozorní na zásadní změnu v podávání 
žádostí o dotaci. Na jeho přednášku naváže Daniel Žáček, který 
se podělí o zkušenosti s přípravou a podáváním žádostí o dotaci 
z první vlny výzev v OPPIK. Na závěr vystoupí Eva Rudolfová, 
která vysvětlí, jak postupovat při výběru dodavatele dle nových 
pravidel OPPIK. Akce se koná od 9.00 do 12.00 hodin v Černé 
labuti (Na Poříčí 1067/25, Praha 1). Více informací na e-mailu 
nelly.praskova@enovation.cz

29. ČERVNA
oVěřtE Si SVůj poDNikAtElSký NápAD 
u NAšich pARtNERů
V Brně se uskuteční pravidelný konzultační den o německém 
právu. Konzultovat bude Marcella Pawelka, německá advokátka 
hovořící česky, která zastupuje české firmy v Německu. Akce 
se koná od 8.00 do 12.00 hodin. Tématem bude uzavírání 
veškerých smluv s německými partnery. Akci pořádá Regionální 
hospodářská komora Brno, pro její členy je akce zdarma. Více 
informací na e-mailu sindelkova@rhkbrno.cz
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vyDává
Mladá fronta a.s.,  
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz

Generální řeDitel
David Hurta

šéfreDaktor
Petr Švihel, T: 225 276 485, svihel@mf.cz

adresa redakce
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

reDaktoři
Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, procházka@mf.cz

inzerce
Lenka Benetková, ředitelka, T: 225 276 481,
benetkova@mf.cz

MarketinG, výroba a distribuce
David Švanda, ředitel marketingu, výroby  
a distribuce, T: 225 276 495
Markéta Priknerová, brand manažerka,  
T: 225 276 157
Petra Trojanová, brand manažerka, T: 225 276 405
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Firma a syn
Šéfovi společnosti Shoptet Miroslavu  
Uďanovi se narodil syn. Učí se proto  
ráno startovat z nuly na sto

Jeden den s . . .

  Před necelým rokem se můj každodenní 
koloběh výrazně změnil. Už nevstávám 
pravidelně v sedm ráno a nedopřávám 
si svou první kávu v klidu při projíždění 
e-mailu nebo novinek na internetu. 
 Od té doby, co se nám narodil syn,  
je u nás doma už od časného rána velmi 
živo a já startuji z nuly na sto během 
chvíle.

  V práci máme teď také velmi rušno, 
úspěšně jsme přestěhovali virtuální Shop-
tet na nový server hosting a stále vymýš-
líme a testujeme nové systémy a aplikace 
pro naše e-shopaře. Velmi diskutovaným 
tématem je v současné době náš pokladní 
systém, díky kterému mohou provozova-
telé e-shopů propojit internetový obchod 
i kamennou prodejnu, a spravovat tak 
veškeré tržby v jednom jediném systému. 
Protože se blíží zavedení evidence elektro-
nických tržeb, lidé se o Pokladnu poměrně 
zajímají. Díky tomu nyní trávím méně 
času v kanceláři a více času „v terénu“, 
kde spolu s našimi obchodními manažery 
klienty seznamujeme s funkcemi a výho-
dami tohoto systému.

  Zanedlouho nás čeká ještě jedno vel-
ké stěhování. Tentokrát se ale budeme 
přesouvat my do nových kanceláří. 
Rychle se rozrůstáme a potře-
bujeme více místa. Těšíme 
se na nový prostor a novou 
inspiraci. A té bude určitě 
dost, protože s návrhem 

nových kanceláří nám pomáhají šikulové 
z agentury Coll Coll.

  Domů se snažím vracet tak, abych si užil 
ještě chvíli se synem, než půjde spát. Jak 
jsem během jediného roku zjistil, děti 
jsou velmi „multifunkční“. Díky synovi 
nepotřebuji chodit do fitka, protože tolik 
energie jako během pár hodin s ním bych 
nevydal ani na všech posilovacích strojích 
dohromady. Zároveň už nemusíme vůbec 
zapínat televizi, bavíme se zkrátka tím, že 
pozorujeme našeho mrňouse. 

Díky synovi nepotřebuji chodit do fitka, protože 
tolik energie jako během pár hodin s ním bych 
nevydal ani na všech posilovacích 
strojích dohromady. 
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