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byznys, ve kterém
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Manželé v ohrožení
V osm hodin ráno, před prací, měli dorazit pánové ze specializované firmy
na výrobu a montáž venkovních žaluzií. Pár minut před devátou volají, že
špatně odhadli délku cesty a že dorazí tak zhruba za hodinu až dvě. Vůbec
nechápali, že bych třeba i já mohl jít do práce. S povzdechem mi tedy dali
číslo na centrálu, kde jsem si měl domluvit náhradní termín. Paní na telefonu bylo zcela ukradené, že mě její kolegové nechali zbytečně čekat, a bez
špetky pochopení nebo vstřícnosti neustále opakovala, že mi může nabídnout termín nejdříve až za tři neděle.
Během tohoto jednání s velkou firmou, kde má zaměstnanec na starost
dílčí úkol a výsledek, tedy spokojený zákazník, je mu zcela ukradený, jsem
pochopil, proč zažíváme takový rozmach takzvaných hodinových manželů,
řemeslníků s živnosťákem, kteří pracují na sebe. Začínali drobnými opravami v domácnostech a postupně se vypracovali až k rekonstrukcím a různým
specializacím. Mají svoji pověst ve vlastních rukou, pokud je s nimi zákazník
spokojený, dá jim dobrou referenci, díky níž dostanou další zakázku. Pokud
ale odvádějí špatnou práci, rychle se to rozkřikne a brzy o zakázku nezavadí.
Pokud by si dovolili to, co firma s žaluziemi, už by si v oboru neškrtli.
Obor, který vznikal živelně posledních několik let, se ale nelíbí vlivné Asociaci malých a středních podniků a živnostníku ČR. Předevšíma jim vadí,
že hodinoví manželé často vykonávají i práce, na které nemají živnostenské
oprávnění. A chtějí to v připravované novele živnostenského zákona změnit.
Zejména chtějí přetřídit živnosti, které jsou volné a vázané. Pro hodinové
manžele to může být první výraznější komplikace v podnikání. V aktuálním
čísle proto přinášíme rozhovory rovnou se třemi řemeslníky. Představujeme
tím jejich příběh, práci i názory.
Příjemné čtení přeje

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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Dovolená bude křupat
Petr Hobža mladší ze Strážnických brambůrků
věří v dobrý rok. Je hodně sportovních akcí
a lidé se bojí cestovat do zahraničí
Kupní síla v novém kabátu

ších“ destinacích, budou trávit dovolenou
nejspíš v tuzemsku nebo okolních státech.
Místo čtrnáctidenní dovolené budou
vybírat dovolenou po menších úsecích
a pojedou řekněme na týdenní dovolenou
doplněnou o prodloužené víkendy. S tím
souvisí skutečnost, že s sebou budou brát
mimo jiné i pochutiny jako brambůrky,
oříšky, slané krekry, alkohol a podobně.
Dá se tedy očekávat, že dojde k nárůstu spotřeby oproti předchozím letům.
Nárůstu napomůže i letošní vysoký počet
sportovních klání, která jsou vedle Vánoc
a Velikonoc významnými konzumními
svátky.

Začátkem června vypršela lhůta pro upravení povinností
odběratelů při uzavírání smluv s dodavateli potravin,
kterou nařídila novela zákona o kupní síle. Ta vstoupila
v platnost od března 2016 a přinesla s sebou pozitiva, ale
i negativa. Jednou z pozitivních změn je zprůhlednění
obchodní spolupráce s partnery a dodržení splatností. Nemělo by se tedy stát, že výrobce drobného zboží, například
pekař, bude čekat na úhradu rohlíku sto až sto padesát
dní, jako tomu bylo v minulosti, ale pouze třicet. Ze svého
pohledu musím konstatovat, že tato legislativní změna
obrovsky byrokraticky zatížila celý proces obchodu.
Kromě předělávání smluv se přepočítávají u téměř všech
zákazníků ceny na netto, odstraňují se bonusy a nezbývá
dostatek času při změně smluv na jednání o obchodních
činnostech. Věřím, že to jsou jen počáteční porodní bolesti nově vznikajícího organismu a po jejich překonání se
novelizace ukáže jako přínosná.

Intervence
a stabilita eurozóny

Nejen dobře sklidit, ale i uskladnit
Vývoj sklizně má dopad na ceny a kvalitu surovin, v našem případě brambor. Snažíme se předně spolupracovat
s českými zemědělci, nedostatky pak vykrýváme bramborami z Německa, Maďarska a Itálie. Čeští zemědělci umějí
vypěstovat kvalitní brambory, ale nejsou natolik technologicky vybavení, zejména ve skladování, aby dokázali
udržet tak vysokou kvalitu brambor, zejména v pozdních
dodávkách, tedy poté, co jsou brambory uskladněny tři až
čtyři měsíce. Pak jsme vázáni na zahraniční dodavatele,
abychom dokázali nabídnout zákazníkům co nejlepší
a nejstabilnější kvalitu výrobku. Svoji roli hrají například i směrnice Evropské unie o povolených procentech
přidaných látek do biopaliv. To se týká řepky olejné, na
které Strážnické brambůrky výhradně smažíme. Podepsané kontrakty s garancí cen v řádu měsíců nám brání
průběžně reagovat na výše popsané změny. Musíme mít
tak velmi dobrý odhad, abychom všechny možné faktory
mající vliv na cenu suroviny zohlednili ve výsledné ceně.

FOTO: archiv

Vliv migrační krize na spotřebu pochutin
Jaký vliv může mít migrační krize na spotřebu slaných
pochutin? Lidé opouštějí kvůli migrační krizi a bezpečnostním rizikům klasické prázdninové destinace, kam
jezdili v průběhu minulých let. V případě, že mají peníze,
cestují do exotiky. Ti, kteří trávili dovolenou v „levněj-

Snažíme
se předně
spolupracovat
s českými
zemědělci,
nedostatky
pak
vykrýváme
bramborami
z Německa.

Intervence, kterou spustila Česká národní banka, bude mít na podzim tříleté
výročí. Nejsem plně přesvědčen o její
přínosnosti. Uměle řízené zásahy do
ekonomiky narušují stabilní prostředí
a udržují v provozu firmy a subjekty,
které by bez tohoto zásahu pravděpodobně zanikly, což negativně narušuje trh.
Jedním z důvodů přistoupení k intervenci bylo posílit nejen výrobce, kteří se
střetávají se zahraniční konkurencí na
domácím trhu, ale zejména české výrobce, kteří exportují. Ano, pokud prodáváte
do zahraničí, tak vám slabší koruna
vyhovuje. Současně značná část firem
v eurech i nakupuje, takže za produkty/
služby zaplatí víc. Tím se efekt stírá. Pro
podnikání je důležitá nejen absence umělých zásahů do ekonomiky, ale i stabilita
eurozóny. Pokud je eurozóna stabilní
a funkční, tak je obchodování komfortní a je to stejné jako obchodovat v ČR.
V případě destabilizace nabíhá povinnost
celního hlášení a proclívání apod., což se
hned projeví ve zpomalení veškerého obchodu a v růstu nákladů, jako jsou mzdy
a administrativa.
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Bude se dál nabírat
Malé podniky si věří a hodlají
rozšiřovat počty zaměstnanců

Makro

nápoje a tabák
vedou šedou
ekonomiku
Podle studie, kterou vypracovaly
mezinárodní síť poradenských
firem EY a společnost MasterCard, přichází stát kvůli šedé
ekonomice ročně o více než
109 miliard korun. Podle posledních dostupných výpočtů činila
odhadovaná výše šedé ekonomiky 11,3 procenta hrubého
domácího produktu.
Trend klesajícího podílu šedé
ekonomiky k HDP země byl
zastaven světovou finanční krizí
v roce 2008. Zatímco mezi lety
2004 a 2008 došlo se snížení

nízko kvalifikovaných, především ve výrobě,
logistice a službách,“ dodává.
Náborové aktivity probíhají v podnicích
všech velikostí. Zaměstnavatelé středních
společností hlásí nejsilnější aktivní
náborové prostředí s čistým indexem trhu
+22 procent. Optimismus malých podniků
výrazně vzrostl a čistý index činí tentokrát
+15 procent. Zaměstnavatelé v mikropodnicích s méně než pěti zaměstnanci hlásí pozitivní plány s indexem plus čtyři procenta.
Nejsilnější náborové prostředí předpovídá
odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu
a vody. Příznivé podmínky mohou očekávat
uchazeči o práci také v odvětví stavebnictví a v dalších dvou odvětvích – finance,
pojištění, nemovitosti a služby podnikům
a stejně tak v zemědělství. V nejvýznamnějším zaměstnavatelském segmentu – zpracovatelském průmyslu – náborové aktivity ve
srovnání s loňským rokem ochladly na plus
tři procenta.
Petr Švihel (svihel@mf.cz)

šedé ekonomiky o téměř tři
procentní body, v roce 2009 se
tento trend obrátil a do roku 2010
vzrostla šedá ekonomika o jeden
procentní bod.
Na celkové pasivní šedé ekonomice má z hlediska sektorového
rozdělení dominantní podíl
odvětví potravin, nápojů a tabáku
(39,6 procenta). Následuje sektor
restaurací, kaváren, barů a dalších
gastronomických zařízení
s 12,5procentním podílem. Třetím
v pořadí je automobilový a motocyklový průmysl, zejména ve
spojitosti s opravnami a servisními
službami (8,6 procenta). Na druhém
konci žebříčku lze zmínit například
veřejnou hromadnou dopravu
(3,3 procenta), ubytovací zařízení
(3,6 procenta) či sektor s oblečením
a obuví (3,9 procenta).

Apetit českých firem
po zaměstnancích
Index trhu (v %)
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Malé firmy
si vyjednaly
zjednodušení
Ministerstvo financí vyšlo vstříc
požadavkům podnikatelů a po
dohodě s Asociací malých
a středních podniků a živnostníků
ČR se zjednodušuje režim EET
pro e-shopy. Pokud bude zboží
dodáváno přes přepravní firmy,
které hotovostní obnos od zákazníka následně převedou e-shopu
přes účet, nebude se EET na tyto
transakce vztahovat. Stejně tak již
nemusejí mít obavu ti obchodníci,
u kterých dojde k výpadku prodeje například z důvodu selhání
přístroje.
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Nastane-li v maloobchodě,
velkoobchodě, restauraci nebo
třeba hotelu porucha a přístroj
pro evidenci tržeb nebude funkční
třeba i několik dní, nebude tedy
možné vystavovat účtenky na bázi
EET, potom v momentě zprovoznění přístroje bude možné vložit
součet všech chybějících tržeb jednou operací naráz, nikoli po jedné
účtence, jak tomu bylo doposud.
Další podmínky, které zjednoduší malým firmám jejich prodeje
přes EET, jsou ještě rozjednány
a asociace o nich bude jednat
v tomto týdnu.
„Od počátku byla s ministrem
financí dohoda, že bude-li třeba
upravit část režimu EET, která
opravdu zásadně ohrozí plynulost
prodejů nebo by byl podnikatel
vystaven nepřiměřeně kompliko-

FOTO: archiv, Martin Pinkas

Zaměstnavatelé v České republice hlásí,
že do září budou dále pokračovat v nabírání nových pracovníků. Devět procent
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu
pracovních sil v třetím čtvrtletí letošního
roku, tři procenta předpovídají snížení
počtu pracovních sil a 86 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.
Průzkum realizuje personální agentura
Manpower a z výsledných údajů stanovuje
takzvaný Manpower Index trhu práce,
který představuje rozdíl mezi tendencemi
firem nabírat a propouštět. Pro třetí čtvrtletí má kladnou hodnotu šest procent a jde
o výrazný apetit najímat lidi.
„Třetí čtvrtletí je nejsilnějším obdobím roku na trhu práce, kdy je nejnižší
nezaměstnanost a v plném proudu jsou
sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství
a hotelnictví,“ řekla Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka agentury ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. „Rok
2016 znamená ještě větší nedostatek lidí
na všechny typy pracovních pozic včetně
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vanému procesu, dojde k úpravě
podmínek. To nyní nastalo, aniž
bychom přitom narušili rovné
podmínky,“ uvedl Karel Havlíček,
předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Další novinkou ohledně EET je,
že samotný ministr financí Andrej
Babiš poprvé připustil odložení
startu na začátek roku 2017. Uvedl
to v pořadu Kauza dne na Rádiu
Impuls. Zda bude EET spuštěna
v lednu, či v únoru příštího roku,
zatím není jasné.

Legislativa

na svátky
bude zavřeno
Nový rok, Velikonoční pondělí,
8. května, 28. září, 28 října,
25. a 26. prosince. Těchto sedm
svátků bude podle zákona, který
INZERCE

200 m2

Plocha, která bude v budoucnu rozdělovat obchody na
ty, které mohou mít během
svátků otevřeno, a na ty,
které ne.

nově schválila sněmovna a poslala ho do Senátu, v obchodech
zavřeno. Na Štědrý den mohou mít
obchody otevřeno dopoledne.
Zákon se projednával už podruhé. Prvně ho Senát vrátil poté,

co v něm zůstaly jen tři sváteční
dny. Dá se tedy očekávat, že v této
podobě zákon v horní komoře
projde. Nová legislativa se nebude
vztahovat na obchody s prodejní
plochou pod 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích
či v nemocnicích. Za porušení bude
hrozit pokuta až milion korun. Při
opakovaném porušení dokonce až
pětinásobek.
Právě fakt, že zákon se vztahuje
jen na větší obchody, kritizuje
Hospodářská komora.

Rodinné firmy

nová generace
chce být dravá
Více než polovina příslušníků nové
generace rodinných firem chce
změnit obchodní strategii, jakmile

se dostane do vedení rodinných
firem. Od předchozí generace se
vymezí ve stylu řízení a více bude
ochotna riskovat – 80 procent oslovených uvedlo, že jejich strategie
bude dravější. Prioritou ovšem
zůstává zachování rodinného
charakteru podniku. Navzdory
tomu ale 40 procent z následovníků nevylučuje zapojení externích
investorů. To jsou závěry průzkumu společnosti Deloitte, který mezi
92 firmami z Evropy včetně ČR,
Blízkého východu a Afriky zjišťoval
pohled nové generace na rodinný
byznys.
„Úkolem nové generace bude
najít rovnováhu mezi realizací
obchodních cílů, kam patří růst,
inovace i nabírání zaměstnanců,
a rodinou ve smyslu uchování
tradičních hodnot,“ připomíná Jakub Hájek, advokát ve společnosti
Ambruz & Dark Deloitte Legal, člen
týmu Deloitte Private.
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Č ESKO

Založit eseróčko je daleko levnější
Vláda podpořila další opatření,
které má za cíl zlevnit a zjednodušit zakládání
tuzemských firem

L

idé, kteří se chystají založit společnost
s ručením omezeným, ušetří tisíce
korun. Zatímco ještě začátkem
června by za založení společnosti s ručením
omezeným zaplatili zhruba deset tisíc
korun, některé kalkulace uvádějí i více než
jedenáct tisíc korun, nově k tomu stačí
2300 korun.
„S účinností od 7. června 2016 zlevnilo zakládání jednoduchých společností s ručením
omezeným,“ vysvětluje Michal Pálinkás, advokát působící v advokátní kanceláři Řanda
Havel Legal.
Regulace poplatků je reakcí na požadavek
Evropské komise, která jejich snížení stanovila jako podmínku pro možnost čerpání ze
strukturálních a investičních fondů.
Zlevnění při založení jednoduché společnosti s ručením omezeným bylo podle
Michala Pálinkáse formálně dosaženo
osvobozením zápisu takové společnosti do
obchodního rejstříku od soudního poplatku a snížením odměny notáře za sepsání
notářského zápisu o založení jednoduché
společnosti s ručením omezeným na částku

Firmy nevěří
v udržitelný rozvoj
Český byznys projevuje skepsi vůči
směřování civilizace. Nadpoloviční
většina firem dotázaných ve výzkumu pro Českou podnikatelskou
radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
uvedla, že směřování civilizace je
dlouhodobě neudržitelné. 39 procent dotázaných je pro radikální
proměnu ekonomického systému.
Kde je podle firem největší
problém? Celých 61 procent oslovených označilo, že největší bariérou
prosazování myšlenek udržitelného
rozvoje jsou špatně nastavené
ekonomické nástroje státu,
a 52 procent firem označilo za

2000 korun. Za zápis společnosti do obchodního rejstříku bude třeba notáři uhradit
také odměnu ve výši 300 korun, tedy celkem
2300 korun.

Firma za 100 eur? Bude to dražší
Michal Pálinkás navíc zdůrazňuje, že notáři
budou vyžadovat také sepsání takzvaného
osvědčujícího notářského zápisu za dalších
1000 korun, kterým osvědčí obsah dalších
listin potřebných pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku.

2000 korun

Odměna notáři za sepsání zápisu
o založení jednoduché společnosti s ručením
omezeným.

300 korun

Odměna notáři za zápis společnosti do
obchodního rejstříku.

překážku nízký zájem české veřejnosti. Následují nepřizpůsobené
právní předpisy a špatná meziresortní spolupráce.
Dvě třetiny oslovených si myslí,
že udržitelnému rozvoji České republiky by pomohly větší podpora
a důraz na vzdělání a odpovědnější
přístup firem ke svému okolí. Stát
by měl hrát roli především při
osvětě společnosti a v oblasti spolupráce výrobní praxe a výzkumu.
Mezi desítkou
nejinovativnějších
Společnost CertiCon, reprezentující Českou republiku v prestižní
soutěži European Business Awards,

Mezi takové listiny bude patřit například
živnostenské či jiné oprávnění či souhlas
s umístěním sídla společnosti. Za získání
živnostenského oprávnění žadatelé zaplatí
dalších 1000 korun.
„Výdaje se tak mohou přehoupnout až
přes částku 5000 korun. I přesto se jedná
o značnou úlevu pro podnikatele,“ uvádí Jiří
Medřický ze společnosti Baker Tilly. V souvislosti s tím, že nebude striktně splněn
limit 100 eur na založení firmy požadovaný
Evropskou unií, se objevily spekulace, zda
Česko nepřijde kvůli nedodržení podmínky
o evropské dotace. Ministerstvo spravedlnosti je však vyvrací.
„Z komunikace s Evropskou komisí vyplynulo, že není nutné přesně dodržet částku
100 eur, jedná se spíše o orientační hranici.
V současné době ministerstvo zahájilo proces verifikace, kdy Evropská komise potvrdí
splnění předběžné podmínky,“ konstatuje
Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.
BuSInESSInFO.cz

se umístila v kategorii Inovace
v první desítce, tedy mezi deseti
nejinovativnějšími evropskými firmami, a získala tak ocenění Ruban
d´Honneur.
Firma se již od roku 1996
zabývá inovacemi a vývojem
softwarových a hardwarových
řešení v oblasti IT a kybernetiky zejména pro zdravotnictví,
automobilový průmysl a telekomunikace. Je významným partnerem
českých univerzit. Spolupracuje
též na projektech s institucemi,
jako je rakouská Christian Doppler
laboratoř, kde realizuje aplikovaný
výzkum v oblastech Průmyslu 4.0,
distribuované umělé inteligence,

multiagentních systémů, strojového učení, znalostních systémů,
datových skladů a dolování dat
a inteligentní robotiky.
nejdražší bazarový iPhone
Chytrý telefon od americké společnosti Apple se na obchodním
portále Aukro podařilo prodat za
76 500 korun. Jde tak pravděpodobně o nejdražší chytrý telefon
z druhé ruky na světě. Telefon
původně patřil moderátoru Leoši
Marešovi, který výtěžek z prodeje
věnoval Nadačnímu fondu pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a jejich
projektu Srdcerváči.
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Knihkupec promluvil
Do čínské megapole se vrátili režimu
nepohodlní podnikatelé. Postrádali se osm měsíců

P

FOTO: Reuters

rodávat knihy může být práce pro lidi
s pořádně pevnými nervy. Speciálně
pokud se specializujete na literaturu
zaměřující se na soukromý život čínských
vrcholných politiků a svůj obchod máte
v Hongkongu. Jeden po druhém zmizeli
všichni představitelé tamního knihkupectví
Causeway Bay Books, které bylo režimu
trnem v oku.
První ze společníků byl postrádán od
října, kdy si vyjel na dovolenou do Thajska.
Další tři se ztratili ve stejný měsíc v Číně
a poslední nakladatel jménem Lee Po zmizel
beze stop v prosinci přímo v Hongkongu.
Případ se stal tamním mediálním skandálem.
Hongkong, který od roku 1997 spadá
pod Čínu, si neustále brání své svobody,
díky kterým město zažilo v jižní Asii takový
rozmach. Mediálně známý je dlouhotrvající
protest z roku 2014, kdy se megapole bouřila
kvůli reformě, která legalizovala schvalování kandidátů do městských voleb Čínou.
Zmizení knihkupců proto v současné
atmosféře vzbudilo značnou pozornost.

Prodávat jen jednu věc
Americké noviny New York Times
přinesly portrét Johna Nese,
který v Los Angeles předělal
otcův obchod s potravinami na
prodejnu limonád. Nabízí jen
a pouze různé slazené nápoje.
Má jich přes 750 druhů a všechny
ve skleněných láhvích. Pokud se
někdo nemůže zbavit pocitu, že
dřív byla pepsi chutnější, může
právě zde nakoupit kolovou limonádu, která chutná jako pepsi
v šedesátých letech minulého
století. Do jeho prodejny cestují
nadšenci z celého světa. Ironií
je, že na nápad přivedl Johna
Nese obchodník s pepsi, který mu

Dcera jednoho z pohřešovaných mužů
zveřejnila e-mailovou korespondenci, ze
které vyplývá, že se podnikatelé obávali
únosu čínskými agenty „z politických důvodů“. Následně odjela svědčit i k mezinárodní
komisi, která má za úkol monitorovat lidská
práva a vývoj legislativy v Číně.
Celá kauza se tak ještě více vyostřila a najednou se muži postupně začali objevovat,

zhoršil podmínky, a když je majitel obchodu neakceptoval, tak
se mu vysmál s tím, že zákazníci
půjdou tam, kde budou mít svůj
dobře známý nápoj.
Knihovar
V pařížských knihkupectvích
se rozmáhá nový trend. Místo
stovek publikací v regálech nyní
v obchodech najdete jen pár
prázdných stolů. Vysvětlení je
prosté. Zákazníkovi vytiskne
knihu na přání přímo před ním
Espresso Book Machine. Stroj
společnosti Demand Books
vyráběný ve Spojených státech
je takto nazvaný, protože knihu

všichni v čínském vnitrozemí. A jeden po
druhém vysvětlovali, že do Číny odjeli dobrovolně. Hongkongský deník South China
Morning Post to hodnotil jako ještě víc podezřelé, než kdyby se nevyjadřovali vůbec.
Poslední z knihkupců se do Hongkongu
vrátil v půlce června. Hned poté zažádal
tamní policii, aby ho přestala pohřešovat.
Dále jen prohlásil, že nepotřebuje pomoc ani
policie, ani vlády, a nechtěl zveřejňovat žádné detaily o svém zmizení. Vše si rozmyslel
o dva dny později, kdy na tiskové konferenci
tvrdil, že byl unesen čínskou vládou.
„Dvě bezesné noci jsem to zvažoval, ale
rozhodl jsem se popsat svůj příběh a poslat
do světa, že tohle není jen incident, který
se týká mě a knihkupectví, je to útok na
základní hodnoty, které by lidé z Hongkongu
měli bránit,“ řekl.
Představitelé Hongkongu aktuálně volají
po lepším toku informací ohledně zadržování obyvatel mezi městem a pevninskou
Čínou.
Petr Švihel.(svihel@mf.cz)

dokáže vytisknout za pět minut.
Mezitím se může klient dívat
a upíjet z šálku kávy. Celé to funguje tak, že si zákazník najde na
tabletu knihu a tu si pak nechá
vytisknout. „Zákazníci jsou celí
vyjevení,“ popisuje pro New York
Times ředitel obchodu Alexandre
Gaudefroy.
Restaurace,
které nenajdete
Trendem začínají být ukryté podniky, do kterých nemůžete náhodně
zabloudit. Například londýnská mexická restaurace La Bodega Negra
je v rušné čtvrti Soho. Jenomže
nemá žádné poutáky, žádné nápi-

sy, které by do ní lákaly. Naopak
je ukrytá za černými dveřmi
s neonovými nápisy „adult video“,
„peep show“ a „girls, girls, girls“.
Restaurace otevřela v roce
2012 a navazuje na vzkříšený
trend tajných barů a restaurací, které vznikaly ve Spojených
státech během prohibice. Majitel
podniku La Bodega Negra Will
Ricker pro BBC připustil, že
v Londýně musí na konkurenčním trhu zaujmout a o vstupních
dveřích, které vypadají jako od
sexshopu, lidé mluví.
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Kde uvázl zákon
Podnikatelé v polovině roku 1991
požadovali povinné členství v komoře.
Dodnes je to politicky neprůchodné

K

oncem června před 25 lety se
otevřela otázka povinného
členství podnikatelů v příslušné
komoře. V článku je trochu skrytá
za příběhem vykutáleného dražitele
neprodejných zásob a za kritikou
tehdejšího premiéra Petra Pitharta.
Zákon o hospodářských komorách, na
který Sdružení československých podnikatelů ČR tolik naléhalo, by vytvořil
superkomoru s ambicí nahradit ministerstvo hospodářství. Nakonec v roce
1991 ani v dalších letech návrh neprošel.
Alespoň ne v původní podobě s povinností se registrovat. Podle pamětníků se
takový zákon nezdál ani následujícímu
premiérovi české vlády Václavu Klausovi.
Viděl v něm příliš koncentrovanou sílu
a raději měl podnikatele rozdrobené do
menších zájmových skupin.
Povinné členství oživil na podzim
roku 2014 Vladimír Dlouhý v pozici šéfa
Hospodářské komory. Argumentoval
tím, že chce zajistit komoře krátkodobé
financování, získat váhu a na oplátku
přebrat nějaké povinnosti ze strany
státu. Jako příklad uváděl, že v zahraničí
komory přebírají administrativu kolem
živnostenských oprávnění. Sám ale říkal,
že povinné členství je politicky neprůchodné.
Problém však přežívá dál. Kupodivu
ani ne tak v ekonomice Hospodářské
komory, jako ve spolupráci škol a firem.
Obdivovaný německý duální model je
totiž částečně financovaný právě tamní
komorou, a to díky povinnému členství. Na to také narážel na posledním
Strojírenském veletrhu premiér Bohuslav
Sobotka, když vysvětloval, proč nemůžeme okopírovat duální vzdělávání ze
zahraničí.

O čem dalším se psalo...
Do světa bez peněz
Československé banky začaly
nabízet svým klientům eurošeky a eurošekové karty. Ještě
nebyly dostupné pro každého,
ale jen pro majitele devizových
účtů. Podle tehdejších údajů
mohli na služebních cestách
tito šťastlivci využít ve
32 zemích Evropy a okolí
Středozemního moře možnost
obdržet hotovost ve zhruba
255 tisících pobočkách a více
než deseti tisících bank či
zaplatit až u pěti milionů
obchodníků.

Těžké časy
elektrotechniky
Kritickou dobu podle Profitu
prožívala v roce 1991 elektrotechnika. 70 státních firem
a 20 akciových společností
zápolilo s konkurencí ze zahraničí. Už v té době se mluvilo,
že tuzemské firmy jsou odsouzené k zániku. Mezi rokem
1990 a 1991 došlo k desetiprocentnímu propouštění v oboru,
o práci přišlo asi
12 tisíc pracovníků.

Kolik řečí znáš
Jednou z nejdůležitějších profesí v tehdy ještě bruselském
sídle Evropského společenství
byli překladatelé a tlumočníci.
Podle odhadů na ně měla padnout třetina peněz vybraných
ze správních poplatků. Čím dál
těsnější spolupráce států totiž
vyžadovala stále lepší jazykové
znalosti. Profit referoval, že
v německých firmách je běžné,
že až 80 procent odborníků
mluví dvěma jazyky,
a 45 procent dokonce třemi.

Petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

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

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

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

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ,
JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.
Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka.
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.
1

4
2

3
4

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK
VYBRAT SPRÁVNÝ
SVĚTLOVOD

1

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

2

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

3

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

4

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

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

Napište nebo volejte na
235 300 694

www.lightway.cz
02_11_PT_07.indd 11
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Musíme se ohánět

V Česku je nejvíce zvířat na
počet obyvatel v celé Evropě.
Veterinární lékaři ale nežijí v zemi
zaslíbené, protože jich je hodně

m

inistr navštívil Tatru i jiné
podniky obranného průmyslu
a v obecné rovině o tom
samozřejmě diskutujeme. Zdaleka se
nejedná o prvního ministra obrany, který
něco podobného prohlašuje. Problémem
je, že přes oboustrannou dobrou vůli zatím
od vzniku ČR není nastaven pevný systém
vztahů mezi resortem obrany a domácím
bezpečnostním průmyslem.
Přitom recept tady je. Stát by si měl
definovat, jaké jsou strategické průmyslové schopnosti, které na svém teritoriu má
a které chce v míru i pro případ krize udržet.
Z toho pak vznikne katalog strategických
podniků, jimž lze uložit nějaké povinnosti,
ale také z nich udělat regulérní dodavatele.
Přes vzývání ve.

2 128 000

bylo v roce 2014
v ČR psů .(jmeno@mf.cz)
Jméno PŘíJmení

1 559 648
bylo v roce 2015
v ČR prasat

1 407 132
bylo v roce 2015
v ČR skotu

1 084 000
bylo v roce 2014
v ČR koček
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231 694
bylo v roce 2015
v ČR ovcí

165 000
bylo v roce 2014
v ČR malých savců

33 716
bylo v roce 2015
v ČR koní
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zvěrolékařů registruje v České republice
Komora veterinárních lékařů ČR.

J

iž jedenatřicet let působí Vladimír Jurek jako veterinář
v liberecké zoo. Samotným veterinárním lékařstvím
se profesně zabývá od roku 1978. „Věnoval jsem se
jezdectví a pohyboval jsem se v zemědělském prostředí, tak
zájem o veterinární medicínu vyplynul nějak samozřejmě.
Ale definitivní rozhodnutí padlo až na střední škole,“
vzpomíná zvěrolékař, proč se rozhodl pro svůj obor.
Léčit zvířat v zoologické zahradě je v mnohém specifické.
„V zoo se setkáváme s medicínskou problematikou nejrůznějších druhů zvířat, od myši po slona. Veterinární lékař
by si měl být schopen poradit se vším. Některé případy jsou
vzácné a můžeme se s nimi setkat jednou za život,“ popisuje
Vladimír Jurek, čím se léčení exotických zvířat liší od běžného ošetřování domácích mazlíčků.
Veterináři v zoo nejsou podle něj v konkurenčním vztahu,
proto není problém konzultovat neobvyklé případy s kolegy
z celého světa. Kromě působení v zoo má Vladimír Jurek
také svoji soukromou praxi. „Kombinace s ošetřováním
malých a hospodářských zvířat je výhodná zejména proto, že
se lékař udržuje v kondici mimo jiné i z hlediska chirurgických dovedností. V případě potřeby chirurgického zákroku
u zvířat v zoo si pak poradíme sami, v řadě situací je nutná
schopnost improvizovat,“ popisuje Jurek výhody skloubení
obou oblastí.

Stavět loď v láhvi

„Praxe mě
naučila, že
vystresovaná
malá kočička
vás dokáže
zřídit víc
než lev ve
stahovací
kleci,“ říká
zvěrolékař
Bohumil
Votoupal.

Především při léčbě velkých nebo nebezpečných zvířat
mohou kdykoliv nastat riskantní situace. „Není možné všem
rizikům předejít. Je ovšem třeba zachovat chladnou hlavu
a komplikace vyřešit beze škod pro zvířata a zúčastněné
pracovníky. Jeden americký veterinář charakterizoval naši
práci slovy: ‚Přirovnáme-li práci normálního veterináře
k dovednostem stavitele modelů lodí, tak veterinář
v zoo je ten, co je staví v láhvi.‘ Z běžných úkonů, které
u psa nebo koně vyřešíme za deset minut, se může u exotických živočichů stát záležitost na hodiny,“ zmiňuje
Vladimír Jurek.
Právě nutnost improvizace a zvládání neočekávaných situací
způsobuje, že se veterinář v zahradě musí někdy chovat spíše jako
kovboj. Včetně chytání zvířat do lasa místo narkotizace, protože
u některých druhů přináší odchyt do lasa méně stresu než klasické
uspávání pomocí medikamentů.

Léčil jsem lva

Mládí prožité mezi zvířaty přivedlo na
dráhu veterináře i Bohumila Votoupala ze
středočeských Benátek nad Jizerou. „Od
dětství jsem se pohyboval mezi zvířaty
všech kategorií, narodil jsem se na Vysočině, kde bylo v každé chalupě několik
domácích zvířat. Konečné rozhodnutí
padlo ale až na gymnáziu,“ vzpomíná Bohumil Votoupal. Vysokou školu veterinární ukončil v roce 1985, pak nastoupil jako
absolvent na povinnou roční vojenskou
službu na Šumavu jako veterinář u pohraničníků, poté jako státní terénní veterinární lékař. Když se po listopadové změně
režimu v roce 1989 otevřela možnost
soukromě podnikat, založil si v roce 1990
privátní praxi zaměřenou na malá i velká zvířata. Ta druhá léčí
například i pro tuzemské cirkusy.
„Pracovat s velkými zvířaty má svá specifika, je to o zkušenostech, organizaci, citlivém přístupu, náladách zvířat, o nutnosti
minimalizovat stres, protože ošetřovat vystresované zvíře je
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velmi riskantní pro obě strany. Zlepšil se ale sortiment narkotik
a sedativ, bez kterých si dnes tuto činnost nelze představit. Základem péče u exotických a cirkusových zvířat je neriskovat, není to
adrenalinový sport,“ zdůrazňuje Bohumil Votoupal.
Podle něj nelze pokaždé hovořit o práci s velkými zvířaty jako
o nebezpečnější. „Je to velmi relativní. Léčil jsem lva, ale po uspání to byla stejná léčba jako běžné kočky, pouze ta velikost například drápů a zubů je při přímé manipulaci impozantní. Klasická
praxe je samozřejmě klidnější, ale vystresovaná malá kočička vás
dokáže zřídit víc než lev ve stahovací kleci,“ porovnává Bohumil
Votoupal.
Podobné příběhy nejsou v Česku ojedinělé. V současnosti působí v zemi přes 3800 veterinárních lékařů, kteří mají svoji praxi.
Do konce desetiletí se počítá s nárůstem jejich počtu na zhruba
čtyři tisíce. Podle zahraničních statistik chová v České republice
jedno nebo více domácích zvířat polovina tuzemských domácností. Ve Francii je to 38 procent, v Belgii 37, v Německu a Norsku
13 procent a ve Švýcarsku jen deset procent domácností.

Raději psa než dítě
„Z hlediska počtu společenských zvířat jsme opravdu chovatelská
velmoc,“ potvrzuje Karel Daniel, prezident Komory veterinárních

lékařů ČR. I když absolutně první místo Česka je podle něj trochu
sporné, protože za země jako Francie nebo Velká Británie není možné všechny statistiky považovat za důvěryhodné.
Neroste jen počet domácích zvířat. V Česku a v západních zemích
obecně se mění i samotná role a postavení mazlíčků ve společnosti.
„Vztah ke společenským zvířatům se – a nejen u nás – v posledních
desetiletích podstatně změnil. Virtuální vztahy nedovedou nahrazovat více a více chybějící mezilidské vztahy v rodině, širší rodině a komunitě. Dovolím si parafrázovat: ‚Zatím žijeme v generaci, která si
může dovolit mít raději svého psa než svoje děti.‘ To se samozřejmě
odráží i v poptávce po veterinárních službách – v městské populaci
více, ve venkovské populaci o maličko méně,“ dodává Karel Daniel.
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že tuzemsko je pro veterináře rájem na zemi. Jenže bližší zkoumání ukazuje, že zdaleka ne
vše je tak růžové. „Veterinární služba je náročná po všech stránkách:
čas, konkurence, komunikace s majiteli, znalosti, neustálé chrlení nových poznatků a farmaceutických preparátů, a investice se
zhodnocují pomalu. V podstatě nejde o kvantitu, ale o kvalitu, být
adekvátně odměněn za práci. Pokud si vše propočítáte na hodinovou
mzdu, není to nic moc, když vezmeme v úvahu spoustu příprav a tak
dále. Takže dostatek práce ještě neznamená ráj,“ komentuje statistická data Bohumil Votoupal.
›
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› Třikrát více, než je potřeba

Privátní zvěrolékaře dlouhodobě ohrožuje trend soustředění veterinárních služeb do větších celků, klinik se specialisty. Tím roste
rozpor mezi dobře ohodnoceným specialistou a časově náročnou
a méně hodnocenou prací v terénu.
„Veterináři v České republice se rozhodně musejí mnohem více
ohánět než jejich kolegové v západní Evropě. Jedním z důvodů je
mnohem méně solventní klientela, což mimo jiné omezuje možnosti
investic do přístrojového vybavení,“ porovnává Vladimír Jurek,
který se stará i o libereckou zoo.
To není jediný důvod, proč Česko za ráj veterinářů nepovažuje.
„Zájem o služby veterinárních lékařů zřejmě je, ale některá vyšetření nebo chirurgické zákroky, například počítačová tomografie nebo
operace páteře, jsou pro běžného majitele zvířete
na hranici dostupnosti,“ dodává Vladimír Jurek.
Ani vysoký podíl chovatelů zvířat přitom není
pro tuzemské veterináře zárukou toho, že bude
dlouhodobě jistá práce. „Osvícené země produkují
jenom takový počet veterinárních lékařů, jaká je
celospolečenská potřeba. U nás platí nelogické
pravidlo, že vysoké školy jsou placeny podle počtu
studentů, což může vyústit v nadměrné počty méně
kvalitních absolventů,“ zmiňuje Vladimír Jurek.
Podle odhadů komory je současná nadprodukce absolventů přibližně trojnásobná. Do prvních
ročníků se přitom hlásí ještě výrazně více uchazečů. „Zájem o studium veterinárního lékařství je
tradičně velmi vysoký a stále mírně stoupá. Pokles
demografické křivky se na zájmu o studium vůbec
neprojevuje. V současné době zájem uchazečů
o studium veterinárního lékařství převyšuje
šestkrát možnosti fakulty,“ vypočítává Alois Nečas,
děkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno.
Přetlak mladých veterinářů způsobuje na trhu významný
problém. „Řada mladých kolegů především ve městech otevírá
ambulance poskytující základní péči jako vakcinace, kastrace
kočky a podobně s omezenou pracovní dobou, třeba dvě tři hodiny
k večeru, a přebírá zavedeným praxím ony jednoduché, rychloobrátkové, pravidelně se opakující výkony. Složitější a dražší diagnostické
přístroje – zde mluvíme o stovkách tisíc až milionech v pořizovací
ceně – byly doposud přinejmenším z části financovány těmito

jednoduchými, opakujícími se výkony,“ upozorňuje Karel Daniel
z Komory veterinárních lékařů. Nadprodukce absolventů tak podle
něj znamená hrozbu pro úroveň veterinární praxe.

Feminizace oboru
Podle mnohaletých praktiků přetlak není tak patrný. Díky ženám,
které oboru dominují. „Veterinární lékařky se z důvodu mateřských
povinností většinou nevěnují praxi na plný úvazek,“ podotýká Vladimír Jurek.
Více než 90 procent studentů a absolventů zvěrolékařství jsou
aktuálně ženy. „Z nich většina chce v budoucnu pracovat se společenskými zvířaty, zejména v prostředí středních a větších měst, chce
pravidelnou pracovní dobu, dovolenou, čas na rodinný život. Tedy to
vše, co dosavadní způsob poskytování veterinární
péče silně omezuje,“ vysvětluje Karel Daniel.
Dalším trendem je podle veterinární komory
výraznější diferenciace oboru. V něm se stále více
vyhraňují dvě základní odvětví. Zaprvé veterinární
praxe u společenských zvířat. „Ta se svými postupy, vybavením a podobně blíží špičkové humánní
medicíně a v určitých oblastech ji i překonává. Zadruhé veterinární praxe u hospodářských zvířat.
Ta se svou filozofií a postupy stává více a více
součástí agrobyznysu,“ zmiňuje Karel Daniel.
A právě o první oblast společenských zvířat
je zájem studentů mnohem vyšší. „Veterinární
profese se za posledních pětadvacet let výrazně
proměnila a dnes odchází až 90 procent absolventů
do praxe zaměřené na nemoci psů, koček a dalších
domácích mazlíčků, takže dřívější zátěž terénní
veterinární činnosti v chovech skotu a prasat tak,
jak ji popisuje například James Herriot ve svém
bestselleru o práci veterinárního lékaře, již pro
většinu absolventů odpadla,“ doplňuje Alois Nečas.
Obor neproměňuje jen invaze žen a nástup specializovaných
klinik, ale také nástup nových nemocí u domácích mazlíčků.
Stále více zvířecích pacientů přichází s takzvanými geriatrickými
problémy, tedy potížemi souvisejícími s vyšším věkem. „Paradoxně
je to důsledek lepší péče. Psi a kočky se dožívají vyššího věku, kdy
se s takovými onemocněními můžeme setkat,“ zmiňuje Vladimír
Jurek. Důležité podle něj je také to, že se v průběhu let změnil postoj
majitelů a ti jsou nyní ochotni investovat i do léčby starších zvířat.

FOTO: Hynek Glos

Výhodou
neregulovaného
vztahu veterinář – majitel
zvířete je,
že v oboru
prakticky není
prostor pro
korupci známou
z nemocnic.
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Psí Česko...

... a kočičí evropa

2 128 000
psů

63 036 940
psů

1 084 000
koček

72 086 251
koček
Zdroj: FEDIAF, zpráva za rok 2014

Čistý byznys
Na rozdíl od humánní medicíny, kde jsou ceny jednotlivých zákroků
ohodnoceny zdravotními pojišťovnami, je u veterinárního lékařství
tvorba cen plně záležitostí smluvního vztahu mezi lékařem
a majitelem zvířete. Ve městech jsou tak ceny vyšší než na venkově
a výrazně se liší i podle regionů. Výhodou neregulovaného vztahu
veterinář – majitel zvířete je, že v oboru prakticky není prostor
pro korupci známou z nemocnic či klinik pro „dvounohé“ pacienty.
„Troufnu si říct, že v oblasti veterinární, která je plně v soukromém sektoru bez vlivu pojišťoven, politických tlaků a dalších
INZERCE

okolností, které poslední desetiletí nerozlučně provázejí humánní
medicínu, je prostředí pro výkon veterinární léčebné a preventivní
péče daleko ‚čistší‘. Nákup veterinárních léčiv či zařízení je plně
podnikatelským rizikem veterinárního lékaře a je jen na něm, jak
nakoupená léčiva či zařízení využije pro dobro svých pacientů. A je
na chovatelích, jak jeho nabídku využijí. Ku prospěchu a pro dobro
svých zvířat,“ zdůrazňuje Karel Daniel. Sám nepovažuje na oboru za
nejnáročnější ošetřování nebezpečných zvířat, ale jednání s lidmi.
daliboR dostál.(dostal@mf.cz)
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Práce je strašně moc

Kdo dělá práci špatně, brzo o ni
přijde, říká řemeslník mnoha profesí
Milan Roubal, vystupující pod svojí
značkou Mailaservis Roubal
Souhlasíte s nálepkou hodinový manžel?
Já si tak neříkám. Je to označení pro člověka, který se zabývá více
než jedním řemeslem. Hodinový manžel by měl umět všechno. A to
nejde. Myslím, že toho umím hodně, ale zdaleka ne všechno.
Změnilo se něco od té doby, kdy se toto označení vžilo a začíná být
stále více hodinových manželů?
Na jednu stranu je to výhoda pro zákazníka. Člověk potřebuje často
opravit něco banálního a pro velkou firmu to není zajímavé. A od toho
jsou tady hodinoví manželé, kteří přijdou namazat i vrzající panty.
Vy si ale také vybíráte práci, ne?
Samozřejmě. Podle lukrativity, ale i podle lidí. Jsou lidi, ke kterým
bych znova nejel.
Dáváte záruku?
Ze zákona je osmnáct měsíců a ty my dodržujeme. Když půjdu
někam natřít futra a ty se do dvou let oloupou, tak tam musím jet
a opravit je. Udělám to ze dvou důvodů. Když to neudělám, tak mi
zákazník dá špatnou referenci a shodí mě z výšky na dno a za druhé
mám své profesní svědomí. Nedovolil bych si to nechat špatně.
Jsou podle vás i lidé, kteří vidí za hodinovým manželem snadný
výdělek a kazí trh?
Je spousta lidí, kteří se snaží být nejlevnější. Vybírají si je zákazníci,
kteří nechtějí platit. Tito řemeslníci si pak stěžují, že jim zákazníci
neplatí. To se mi ještě nestalo. Dělám tu práci tři roky a nestalo se
mi to. A je to možná proto, že jsem trochu dražší a vybírají si mě lidi,
kteří chtějí dobrou práci a jsou připravení za ni zaplatit.
Máte živnost. Nevadí vám, že na trhu nabízejí své služby
i lidé bez ní?

Nevadí. Nejsem závistivý člověk. Když někdo něco umí a je schopen
to nabídnout a projde mu to i bez živnosti, tak ať to dělá. Když to
udělá špatně, tak o tu práci brzo přijde a ještě se dostane do problémů. Takže mě neohrožují. Jsem v těchto věcech trochu anarchista.
Žiju zákonem zdravého rozumu.
Jak jste se dostal do řemesla?
Vyučil jsem se zámečníkem. Ale nikdy jsem si nepředstavoval sám
sebe, jak celý život stojím u soustruhu. To mě nelákalo. Takže jsem
se řemeslu paradoxně vyhýbal jako čert kříži. Dělal jsem různě
po skladech a pomocné práce, což mě taky moc nenaplňovalo. Až
někdy v jednadvaceti letech jsem potkal holku, s kterou jsem začal
žít, a ona chtěla doma postavit na spaní patro. Tak jsem řekl, že to
udělám, že bych to chtěl zkusit. Neuměl jsem to, ale udělal jsem
krásné patro, které tam je dodneška, a hlavně, a to je nejdůležitější,
mě to chytlo. Začalo mě to bavit. Řekl jsem si, že truhlařina, práce se
dřevem, je směr, kterým se chci vydat.
Když jste si to uvědomil, jak jste pokračoval?
Nakonec jsem té holce svépomocí částečně zrekonstruoval byt. Pak
jsem dělal i pro její sestru a další různé kšeftíky. Až jsem nastoupil
do truhlárny, kde ze mě sedřeli kůži, a ani jsem si tam moc nevydělal. Bylo to dost zničující. Vzalo mi to iluze.
Jak to? Byla to taková dřina?
Jednak jsem to ani moc neuměl, takže jsem se všechno učil. Chlapi,
co to dělali dvacet let, to všechno mrskali jako Baťa cvičky a vydělali
si nějaké prachy. Já jsem za měsíc odešel s deseti tisíci a to jsem ještě
dojížděl asi šedesát kilometrů od domova, takže jsem projezdil asi
tři tisíce. Nastoupil jsem proto zase do skladu, kde jsem dělal asi
rok. Pak jsem odjel do Španělska, kde jsem se shodou náhod dostal
k Čechovi, který tam měl truhlářskou dílnu a potřeboval někoho.

›
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Zhruba tolik zakázek Milan
Roubal přes léto musí
odmítat. Nestihl by je.

To jde?
Buď jste vyučený, nebo máte rekvalifikaci
s praxí, nebo se za vás někdo takto zaručí.
Což zase málokdo udělá. Musí mít jistotu, že
odvádíte dobrou práci.
Jak to pokračovalo?
Potkal jsem další ženu, která mě dovedla k člověku, který dělal zednické práce,
rekonstrukce, uměl pracovat i s vodou
a plynem a zvládal i malířinu. Tak jsem
k němu nastoupil, pomáhal jsem mu a on
mě naučil i tyto práce. Během deseti let jsem
takto všechny dovednosti posbíral. Vše jsem
několik let dělal, než jsem začal pracovat
sám na sebe.
Kdy jste tedy začal pracovat sám na sebe?
Do toho vstoupila další žena, moje máma. Ta
mi dohodila kšeft, postavit pergolu. Spoustu
tesařů to odmítlo, že to nejde nebo nechtějí.
Tak jsem tu pergolu postavil a zákazník byl
spokojený. Hned to chtěl i jeho soused.

a z celých kmenů. Tam jsem se vlastně vyučil
truhlařině.

Jak dlouho jste tam byl?
Asi dva roky. Naučil jsem se španělsky, žil
jsem tam a bylo to krásné. Stal jsem se truhlářem. Když jsem se vrátil zpátky do Čech,
tak jsem nastoupil k dvěma bratrům, kteří
pracovali s laminem, ale i s masivem. A začal jsem se k tomu učit
dělat vestavěné skříně a kuchyně. Pomalu jsem přecházel od jedné
firmy k druhé a měl jsem spoustu času se to naučit dobře. Poslední
šéf byl hrozný pedant na kvalitu, až chorobný. Dnes jsem mu ale
vděčný, že mi to předal. Vzhledem k tomu, že jsem vyučený zámečník, tak jsem nemohl provozovat truhlařinu sám na sebe. Kamarád,
s kterým jsem pracoval už ve Španělsku a s kterým jsem hodněkrát
spolupracoval, se mnou zašel na živnostenský úřad a zaručil se za
moje dovednosti. Od té doby jsem oficiálně truhlář.

Máte období, kdy je práce více?
Začíná to v dubnu. To začne stavební a řemeslná sezona. Všichni chtějí všechno a hned.
Absolutně nestíháte. Padesát procent nebo
šedesát procent zakázek odmítám, protože se
to nedá stihnout.
Zima je slabší?
Je. Ale není to tak, že byste neměl co dělat.
V zimě mám práci sám pro sebe, v létě si
najímám lidi. Vystřídal jsem dost kolegů
a ne každý to chce dělat pořádně.

To je klíčová vlastnost?
Je strašně důležitá. Protože my získáváme práci hlavně přes recenze
a troufnu si říct, že jsme jedni z nejlepších v Praze. Aspoň máme jedno
z nejlepších hodnocení. Občas se stane, že se zákazníkem dojde k nedorozumění. Pracujete s lidmi, každý je jiný. Ale devadesát procent
lidí, s kterými spolupracujeme, je spokojených a doporučují nás.
petr švihel.(svihel@mf.cz)

FOTO: Hynek Glos

› Dělal nádherné rustikální věci z masivu

Hodinový manžel
by měl umět všechno.
A to nejde. Myslím,
že toho umím hodně,
ale zdaleka ne
všechno.
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Na plný úvazek bych se neuživil
Nevěřím, že hodinoví manželé mohou
slušně uživit sebe či rodinu, říká Jan
Lavička, který si přivydělává k důchodu
Nabízíte především malování pokojů
a kuchyní, montáže nábytku a instalatérské
opravy. Měl by hodinový manžel jako
univerzální pomocník v domácnosti zvládat
práce všeho druhu?
Já se nevyhýbám ničemu. Když to shrnu,
můžu dělat téměř všechno kromě elektřiny. Samozřejmě se stává, že chce klient
něco, na co je potřeba zavolat odborníka,
například složité instalatérské práce. Pak
samozřejmě odmítnu. Mimochodem ačkoli
jsem vyučený zámečník, na prvním místě
nabízím malování. Pokud si zavolá malíře
paní, která bydlí v malé garsonce, tak ji
často odmítne.

Představte si, že vám zavolá klient a potřebuje přidělat jednu poličku, pověsit dva
obrazy, opravit vyviklanou garnýž, vyčistit odpad u dřezu a vyměnit silikon u vany.
Pokud by se chtěl obrátit na klasické
řemeslníky, musel by si jich objednat víc.
A řekněte, koho si zavoláte na přidělání
poličky. Já udělám všechno najednou a za
rozumnou cenu. Navíc jsem flexibilnější.
Například každá instalatérská firma má
tolik práce, že může trvat řadu dní, než se
ke klientovi dostanou, já přijedu většinou
okamžitě.
Co znamená „rozumná cena“?
Kolik si účtujete za hodinu práce a za
dopravu?
Mám hodinovou sazbu, kterou jsem za šest
let ani jednou nezvýšil. Za hodinu práce je
to 200 korun, doprava je také za 200 plus
parkovné v zónách. Materiál si účtuju zvlášť.
Klasičtí řemeslníci jsou poněkud dražší
a především mají vyšší cestovné.

Odmítnou jí vymalovat byt?
Není to pro ně kšeft. Pokud to není velký byt
a navíc není, kam přestěhovat nábytek, tak
to nedělají. Alespoň to od klientů slýchám.
Tohle je výhoda hodinových manželů. Nábytek jednoduše přesunu a vymaluju podle
přání zákazníka.

FOTO: Hynek Glos

Jak napadne řemeslníka začít si
vydělávat jako hodinový manžel?
Jsem vyučený zámečník, ale do roku 2010
jsem byl v invalidním důchodu. Asi se mnou
doma nebylo k vydržení a manželka říkala,
abych šel ještě něco dělat. A protože si
myslím, že jsem celkem šikovný, tak jsem to
zkusil a dělám to dodnes.

Vaše profese je v kurzu. Je možné si v ní
slušně vydělat?
Rozhodně si to nemyslím. Podle mě to
není práce na plný úvazek, to bych se
neuživil. Samozřejmě nevylučuji, že ti,
co dělají větší zakázky, mají šanci. Ale
lidé, které znám já, dělají jen menší věci
a pouze si tím přilepšují. Pro nás důchodce je to ideální přivýdělek. Opravdu
nevím, jak to řeší ti, co jsou hodinovými
manželi na full time. Na druhé straně
si myslím, že při jiné práci to zvládat
nemůžete, protože vám to určitý čas zabere. Klienti se mi ozývají
průměrně dvakrát třikrát do týdne.

Myslím,
že hodinových manželů
nebude přibývat
donekonečna. Trh je
omezený.

Kdo tvoří vaši klientelu? Platí obecně
zažitá představa, že jde především o starší
osamělé ženy?
Máte pravdu, že jsou to především starší, případně rozvedené ženy,
které nemají nikoho, kdo by jim v domácnosti pomohl. Ale mezi
zákazníky je i řada mladých lidí. Například do betonu u novostaveb
se dneska normální vrtačkou nedostanete. Musíte mít pořádnou
příklepovou vrtačku, i když chcete třeba jen přidělat hmoždinku.
A tak se lidé obracejí na nás.

Tvrdíte, že se zákazníkům v mnoha případech vyplatí objednat si
místo řemeslníka hodinového manžela. Proč?

Takže klientů nepřibývá?
Tak bych to neřekl. Klientů je určitě více než před lety. Většina se
jich ke mně dostane díky doporučení těch, kterým už své služby poskytuji. Mám stálou klientelu, a jak se říká: Dobří holubi se vracejí.
Těch zhruba dvacet lidí se na mě obrací vždy, když něco potřebují,
a navíc mě doporučují svým známým.

›
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Zákazníky máte jen v nejbližším okolí,
nebo se nevyhýbáte cestám za Prahu?
Zákazníky mám po celé Praze a v blízkém
okolí a nedá se tvrdit, že jich mám víc třeba
na Praze 9, přestože bydlím ve Vysočanech.
Za prací jezdím výhradně autem. Vozím
s sebou hodně nářadí, a přestože se většinou
zeptám, co má klient na srdci, tak mám zkušenost, že si lidé během návštěvy vzpomenou a chtějí něco dalšího.
A proč jim nevyhovět. Určitě si nestěžuji, i když po mně zákazníci
často chtějí bizarní věci. Ale musíte projevit jistou asertivitu.

Uvedete nějaký příklad?
Nedávno jsem u jedné paní věšel televizi na stěnu. Klientka si sedla
ke stolu, dohodli jsme se na výšce, která jí vyhovovala. Jenže po instalaci si zřejmě uvědomila, že bude na televizi koukat vleže. Lehla si
na gauč a řekla, že je to vysoko. Tak jsem to musel celé předělat a dát
jí televizi o deset centimetrů níže.
Chystaná novela živnostenského zákona by měla údajně
omezit nekalou konkurenci pro řemeslníky. Slyšel jste
o této plánované změně? Mohla by se dotknout právě hodinových
manželů...
Neslyšel jsem o tom. A ani nevím, že by se toho obával někdo z mých
známých v branži. Obecně nevěřím tomu, že by nás to mělo ohrozit.
Podle mě není pravda, že bereme práci kvalifikovaným lidem.

Řemeslníci mají práce nad hlavu, i když
přibývá hodinových manželů. Nesetkal jsem
se ani s tím, že by nás řemeslníci brali jako
nekalou konkurenci. Platí, že než bychom si
konkurovali, spíše se vhodně doplňujeme.
To je můj názor.

Podle předsedy Asociace malých
a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka hodinoví manželé
často odvádějí nekvalifikovanou práci, negarantují kvalitu ani
bezpečnost a berou práci odborníkům.
Připadá mi, že je to řečeno od stolu, a nevím, jaké má pan Havlíček
v této oblasti zkušenosti. Garancí kvality je moje jméno, moje pověst. Klienti přece vědí, kdo pro ně danou práci odvedl, dávám jim
navštívenku a fakturu a samozřejmě bych byl nerad, kdybych měl
neustále reklamace. Za kvalitou své práce si stojím.
Nenastane po obrovském boomu postupný soumrak hodinových
manželů?
Myslím, že hodinových manželů nebude přibývat donekonečna. Trh
je omezený a navíc – jak už jsem říkal – nemyslím si, že je snadné
se tím uživit, respektive dát dohromady nějaký slušný výdělek.
Musel byste to dělat osm hodin denně. Nevím, jestli můžete mít tolik
zakázek.
Jakub procházka.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Hynek Glos
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Například každá
instalatérská firma má
tolik práce, že může
trvat řadu dní, než se
ke klientovi dostanou,
já přijedu většinou
okamžitě.
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Do firmy bych se už nevrátil
Práci hodinového manžela se věnuje
Roman Krupka z Hradce Králové sedm
let. Podle jeho slov není jen o řemesle,
musí být i psycholog
Jak jste se původně dostal k práci dnes označované jako
hodinový manžel?
Dva a půl roku jsem působil jako stavbyvedoucí ve stavební firmě.
Ale pak už jsem toho měl dost, bylo to fyzicky a hlavně psychicky
vyčerpávající.
Souviselo to nějak s ekonomickou krizí, která právě stavebnictví
silně zasáhla?
Nesouviselo. Když máte rozjetých pět šest staveb, musíte po všech
lítat a ostatní vám házejí klacky pod nohy. Tady vám seberou náklaďáky, tamhle vám vezmou bagry nebo zedníky. Začal jsem být
vzteklý a řekl jsem si, než tohle, tak raději nic. Před sedmi lety jsem
se tedy rozhodl odejít.

FOTO: Hynek Glos

Jak se o vás první zákazníci dozvěděli?
Roznášel jsem hlavně letáčky do schránek. Ale moc to nefungovalo. Půl roku mi trvalo, než se ozval první zákazník. Pak to začalo
postupně narůstat. Změna přišla hlavně s tím, když jsem si polepil
auto a takhle propagoval své služby.
Změnil jste nějak způsob propagace, kladete třeba větší důraz na
internet?
Určitě se internetu věnuji, ale hlavní zdroj zákazníků představují
doporučení. V dnešní době někteří řemeslníci dělají to, že vyberou
od zákazníka zálohu, a už se mu neozvou. I proto je doporučení stále
důležitější.

O jaké práce byl zpočátku největší zájem? Souviselo to nějak
s vaším působením ve stavebnictví?
Vůbec ne. Většinou jde o práce, jako je sestavení nábytku, přivrtání
poličky a podobně. Může se to zdát na první pohled jednoduché, ale
třeba sestavení montovaného nábytku podle návodu nemusí zvládnout bez zkušeností každý.
Mění se zájem v průběhu sezony? Pracujete například přes léto
více na zahradách?
Zahradní práce jsem zrušil, nevyplácelo se to. Hlavně kvůli povinnému servisu sekaček, křovinořezů a další techniky. Pokud má
být zachována bezpečnost zákazníků a člověk nemá trnout, jestli
ze sekačky neodlétne nějaká součástka, musí se technika dávat na
pravidelné servisní prohlídky a ty něco stojí.
Věnujete se této práci na plný úvazek, nebo je to pro vás
přivýdělek k jiné činnosti?
Věnuji se pouze práci hodinového manžela.
Kdo je váš typický zákazník? Jsou to stále hlavně ženy, nebo už
přišla éra nešikovných mužů?
Musím vás poopravit, nešikovní lidé neexistují. Každý umí něco jiného. Já třeba neumím s počítači. Ale pracuji pro lékaře, který musel
šest let studovat medicínu a svůj obor výborně ovládá. Takže hovořit
o šikovnosti a nešikovnosti, toho bych se vyvaroval. Každý člověk je
v něčem dobrý. Když bych měl popsat svoje zákazníky, určitě to ne- ›
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250 Kč

je hodinová sazba Romana
Krupky.

malé firmy. Přišly totiž na to, že je zbytečné
si objednávat pět šest firem, když to může
udělat firma jedna.

Může hrát roli i vysoká cena nářadí, které
je potřebné?
Určitě. I chlapi, kteří by práci zvládli, si mě
objednávají proto, že než by si nakoupili
nebo vypůjčili všechno potřebné nářadí, vyplatí se jim službu si zjednat. Jde jak o peníze, tak o čas. Raději se budou věnovat rodině
a na práci si někoho zaplatí. Mám zákazníky,
kteří mi dají klíče, řeknou, co potřebují udělat, a jdou s rodinou ven.
Jsou nějaké práce, které děláte vyloženě nerad?
Malířské. Je to pro mě nevděčná práce, asi mě to nejméně baví.

Platí u vás, že kovářova kobyla chodí bosa? Jsou u vás doma
nějaké práce nebo opravy, které dlouho čekají na dodělání?
Málem jste měl pravdu. Ale minulý týden jsem vyčlenil tři dny, kdy
jsem dodělal kuchyň. Jinak to však tak samozřejmě bývá, protože
chlap přijde večer domů, je unavený a strhaný. Protože ta práce není
jenom manuální, ale je i psychicky náročná. Lidé si s vámi chtějí
povídat, vyprávějí vám svoje problémy, příběhy. A když si s nimi
nepopovídáte, tak si myslí, že jste nafoukaný, nevstřícný.
Některé profesní organizace se chystají omezovat hodinové
manžele. Co si o tom myslíte?

Projevuje se to nějak?
Když jsem začínal, nastavil jsem určitou
cenovou hladinu. A stalo se mi, že jsem měl
propíchané pneumatiky, ulámaná zrcátka.
Vím, že to bylo od konkurence, ať už to byli
lakýrníci nebo zedníci, protože po čase se
člověk podobné věci dozví. Hradec není tak
velký, každý tu ví o každém všechno.

Jak postupujete, když po vás zákazníci
chtějí práce, na které nemáte kvalifikaci?
Doporučím kolegy, o kterých vím, že umějí, dělají, a když slíbí, tak
skutečně přijedou a jsou dochvilní. Když chce někdo například plyn,
doporučím kolegu, který je z oboru.
Jaká je v Hradci Králové sazba za hodinového manžela?
Je to dvě stě padesát korun za hodinu. Samozřejmě že každou práci
nelze měřit hodinově, takže třeba pokládání dlažby nebo zednické
práce se platí za metr čtvereční.
Dokážete si po letech, kdy jste na volné noze, představit, že byste
se někdy opět vrátil do firmy, měl nadřízené...
Ne. Člověk si zvykne na svobodu a už by se těžko někomu podřizoval. Už by to nebylo ono.
Dalibor DoStál.(dostal@mf.cz)

FOTO: Hynek Glos

› jsou jenom ženy. Jsou to hospody, cukrárny,

Stavební firmy
to samozřejmě
štve, protože kvůli
hodinovým manželům
přicházejí o zakázky,
ale zčásti vlastní
hloupostí. Mají spoustu
zaměstnanců, vedení,
sekretářky.

Je pravda, že spousta hodinových manželů
dělá bez potřebného oprávnění. Pracují jen
na volnou živnost. Spousta živností je vázaná, ať je to malířina, truhlařina nebo suché
stavby. Stavební firmy to určitě štve, protože
kvůli hodinovým manželům přicházejí
o zakázky, ale zčásti vlastní hloupostí. Mají
spoustu zaměstnanců, vedení, sekretářky.
A ti se musejí zaplatit. Proto je potřeba cenu
nadstřelit a v konkurenci se živnostníky přicházejí o zakázky. Já jako živnostník dělám
jen na sebe, když potřebuji, najmu si brigádníka, takže nemusím ceny zákazníkům natahovat. Druhá věc je, že spousta drobných
živnostníků nejsou plátci DPH a na to slyší
hodně domácností, bytových družstev, malých firem. Samozřejmě že nižší ceny jsou
pak některým firmám trnem v oku.
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Z nuly na dvě stě za rok
Propojili úklid domácností
s aplikacemi na chytrých
telefonech. LidskáSíla.cz
nezadržitelně roste

P

okud muži musejí sami čelit závějím prachu a horám
nevyžehleného prádla, zpravidla přemýšlejí, komu tento
fant předat. V podobné situaci se ocitl jeden ze zakladatelů
úklidové firmy LidskáSíla.cz Robert Vojáček, když jeho partnerka
Michaela Somolová pracovala jako au pair v USA. Po několika
Robertových neuspokojivých kontaktech s úklidovými agenturami
se zrodil dynamicky se rozvíjející startup, který oba již rok
provozují. Třetím spoluzakladatelem je IT ředitel Šimon Podlipský.
Pražští a brněnští zákazníci si díky nim mohou přes internet
objednat „dámu na úklid“ a online formulovat veškeré požadavky.
Služba se od jiných agentur liší i tím, že dámy jsou velmi slušně
honorované.
„Dáváme volnost a sílu lidem, kteří jsou v práci často vykořisťovaní,
zneuznaní a zneužívaní, proto se také jmenujeme LidskáSíla,“ usmívá
se Robert Vojáček. „Naše pečlivě vybírané dámy na úklid si vydělají
férových 110 korun na hodinu. Navíc si mohou zvolit, který úklid přijmou, i lokalitu, kde budou uklízet. To vše je motivuje k práci,“ dodává.

Pár kroků v aplikaci
Celková image firmy působí důvěryhodně a lákavě i na zákazníky.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo, myslím jako prvním v Česku,
v dobrém světle odpromovat nepopulární práci, jíž úklid domácnosti
bezesporu je. Získali jsme tím nevídanou důvěru zákazníků. Jsme
asi jediná úklidová firma, kde se platí platební kartou předem,“
upřesňuje pan Vojáček.
„Objednávání úklidu domácnosti přes web i aplikaci dostupnou
jak pro iOS, tak pro Android je výrazně jednodušší,“ vysvětluje Robert, „stále více lidí totiž využívá chytré telefony a tablety a my jim
nabízíme možnost zařídit úklid v několika málo krocích. Mohou
si zadat vše od data, hodiny a velikosti domácnosti po doplňující
služby. Navíc lze aplikaci využít i ke komunikaci s námi a s dámou
na úklid.“
›
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LidskáSíla.cz byla
spuštěna v červnu
2015.
Dnes tým čítá 15 lidí,
z toho čtyři náboráře
přijímající další
dámy na úklid,
180 dam na úklid
v Praze a 20 v Brně.
Firma měsíčně
roste mezi
15 a 30 procenty.
Předvánoční úklid
zajistil 43procentní
růst.
Během letošního
léta chce
LidskáSíla.cz
expandovat do
dalších českých
měst.
Zhruba
2000 pravidelných
zákazníků.
Odhadovaná hodnota
LidskéSíly.cz
je aktuálně
110 milionů korun.
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Firma internet hojně využívá také
k interní komunikaci a zábavě. Na blogu
pravidelně volí dámu měsíce, na Facebooku
běží uzavřený komunitní kanál Čest čistotě,
pracovníci mají k dispozici online časopis LS
Speciál. „Vyvinuli jsme i aplikaci pro dámy,
aby měly přehled, kde a v kolik budou pracovat. Najdou tam všechny své úklidy, aplikace
jim naplánuje trasu včetně spojů MHD.
Podle ní se může rychle zorientovat i flexibilní SOS dáma na úklid, která zaskočí, když
některá z pravidelných dam onemocní,“
vyjmenovává Robert výhody aplikace.

Dámy čeká škola
První dámy na úklid hledali přes inzeráty
a scházeli se s nimi po kavárnách. Během
tří měsíců jich bylo deset, dnes mají sídlo
v Karlíně, patnáct spolupracovníků,
180 dam na úklid v Praze a 20 v Brně.
„Dámy ale hledáme stále. Školíme je,
snažíme se je všemožně podporovat, zajímat
se o ně a chovat se k nim s úctou, jsme prostě
jeden tým,“ říká provozní ředitelka Michaela
Somolová, „v něm je hodně zdravotních sester,
dam nad 45 let, ale i maminky na mateřské,
které ocení flexibilitu práce, slušný přivýdělek
a komunitní akce pořádané firmou, mezi něž
patří také společné cvičení jógy.“
Každou novou posilu týmu čeká osobní setkání a školicí program, který probíhá každý
týden a zahrnuje jak úklid, tak komunikaci
se zákazníkem a práci s firemním systé-

mem. Dámy chodí uklízet v slušivém tričku
s firemním logem, ale bez kbelíku a koštěte.
Zajištění potřebných pomůcek i čisticích prostředků je totiž vždy na zákazníkovi. Ten na
internetových stránkách firmy najde seznam
všeho, co je k úklidu jednotlivých místností
nebo povrchů potřeba, případně se může
poradit s pracovníky i přidělenou dámou.
Firma poskytuje stoprocentní garanci
a v případě nespokojenosti vrácení peněz.
„Zpětná vazba je důležitá pro všechny
zúčastněné. Dámy a jejich výkon jsou hodnoceny po každém úklidu. Protože vstupujeme
do soukromí klientů, je třeba dobře pochopit
i jejich lidské potřeby. Někteří lidé si totiž
soukromí chrání a oceňují minimální osobní
komunikaci. Nejraději využívají automatický
formulář, jehož prostřednictvím předají zpětnou vazbu firmě. My pak musíme vhodně
sdělit dámě, jak by měla příště postupovat,

aby úklid byl pro zákazníka komfortní
i v osobní rovině. Sledujeme také hodnocení,
která mohou lidé vidět na našem facebookovém profilu,“ líčí ředitelka Somolová.

Řemeslník na pár kliků
Občas se samozřejmě objeví reklamace,
nějaký problém se najde zhruba u dvou
procent úklidů. „Do nich však počítáme
i takové situace, které vlastně ani reklamacemi nejsou,“ vysvětluje Michaela, „někdy
příčina zákazníkovy nespokojenosti vychází
z jeho nepřipravenosti na úklid. Například
mnoho zákazníků má starý mop a je jasné,
že vytření podlahy podle toho vypadá.
Podobné reklamace jsou nejčastější, proto
už řešíme způsob, jak levně a bez starostí
dostat k zákazníkům také potřebné úklidové
nástroje. Každopádně se snažíme z každé
stížnosti poučit a chyby neopakovat.“
LidskáSíla.cz má smělé plány. Do konce
roku by své služby ráda rozšířila po celém Česku a její zakladatelé pokukují i za hranice. Do
dvou let plánují dosáhnout 100 tisíc úklidových hodin měsíčně po celé republice a ideálně
přidat další služby, které pomohou českým
domácnostem. „Například s řemeslníky má
problém téměř každý a současné poptávkové
služby nemají rádi poskytovatelé ani zákazníci. Proč to také není na pár kliků a hotovo?“
uvažuje Robert Vojáček nad další expanzí.
Jana Šulistová.(jana.sulistova@volny.cz)

FOTO: Hynek Glos

›

Někteří lidé si totiž
soukromí chrání
a oceňují minimální
osobní komunikaci.
Nejraději využívají
automatický formulář,
jehož prostřednictvím
předají zpětnou
vazbu firmě.
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Dalším cílem je New York

Publicistka a manažerka Markéta Slepčíková
po příjezdu do Kanady pracovala jako uklízečka.
Dnes má produkční firmu a pomýšlí na USA

V

. Kanadě jste v Americe, tam není
žádný evropský socialismus, říká
majitelka produkční firmy Nova Vize
Markéta Slepčíková. Přestože v Česku měla
rozjetou kariéru, za mořem začínala jako
uklízečka, vydělávala si i jako prodavačka
nebo barmanka. Neměla na výběr, musela
brát jakoukoli práci, aby uživila rodinu.
Do Kanady přicestovala v září roku 2000
a na svoji skutečnou šanci musela čekat dva
roky. „Někdo z české komunity mi řekl, že
když mám televizní základy, tak bych mohla
zkusit udělat český program. Šla jsme do
veřejnoprávní televize a tam mi řekli, že
ano, že mají vysílací čas a pro českou komunitu zatím žádný pořad nemají,“ vzpomíná
Markéta Slepčíková. Všechno dostalo velmi
rychlý spád.
V televizi chtěli vidět pilotní díl. V Praze
v té době byly povodně, Markéta Slepčíková
proto natočila zpravodajství o této živelní
pohromě a spojila ho i s benefičním koncertem. „Dělala jsem to na koleně, musela jsem
si sehnat střihače a kameramana,“ vzpomíná na překotné začátky.
Pilotní díl slavil úspěch a vedení televize
ji postavilo před další těžkou volbu. „Dali
mi hned k podpisu smlouvu na tři měsíce,
to je na třináct programů. Myslela jsem, že
to bude chvilku trvat a že budu mít čas se
připravit. Neměla jsem žádné peníze, žádné
studio ani štáb. Ale oni mi řekli, že pokud
to nevezmu, dají ten čas někomu jinému,“
popisuje vypjatý okamžik podnikatelka.
S vidinou, že by se opět mohla dostat do
svého oboru, to riskla.

Přes Nizozemsko a Nový Zéland
Z České republiky odešla Markéta Slepčíková, jak sama říká, z rasových důvodů. Zamilovala se a provdala se za Roma. Problematika romské menšiny v Česku ji proto hodně

zajímala. Věnovala jí i svoji diplomovou
práci, v České televizi, kde pracovala jako
publicistka, založila a dva roky vedla romský
magazín.
„V té době byly v České republice nepokoje
a problémy se skiny. Romové se vraždili
na ulicích. Odejít chtěl můj manžel, který
tvrdil, že se tady nedá žít. Byť já zažívala
v televizi větší nátlak než on, tak jako soukmenovec etnika to cítil daleko intenzivněji.
Měli jsme malinké dítě, našemu synovi byly
tehdy tři roky, takže to bylo všechno komplikované,“ vysvětluje Markéta.
Z České televize musela kvůli nenávistným dopisům a napjaté situaci odejít.
V Krátkém filmu Praha se vypracovala
v tehdejší kabelové televizi TopInfo z redaktorky až na šéfredaktorku. „Byla jsem
tam čtyři nebo pět let a během té doby jsme
se pořád rozhodovali, jestli odejít. Manžel
chtěl. Nakonec jsem si řekla, že abych vztah
zachránila, tak půjdeme,“ popisuje Markéta
Slepčíková.
Nejdříve se s rodinou vydala do Nizozemska, protože to bylo nejblíže. Tam jim řekli,
že brzy vstoupí Česká republika do Evropské
unie a přestanou platit azylové programy.
Vydělali si proto na další cestu, tentokrát na
Nový Zéland. „Byla to sice nádherná země,
lidé hodní a všechno příjemné, ale nebyla

650
pořadů
Že by se v Kanadě vypotřebovala témata
pro pořad o české komunitě, se Markéta
Slepčíková nebojí. Za 13 let jich zvládla
přes šest set. A pořád je o čem točit.

to země pro budoucnost člověka, který chce
něco dokázat,“ okomentovala ostrovní stát
Češka. S rodinou nakonec zakotvili v Kanadě, kde našli otevřenou a podněcující atmosféru. Její manžel se nakonec ale rozhodl
vrátit zpět do Evropy. Markéta Slepčíková
zůstala se synem v Kanadě sama.

Všechno lze domluvit
V zemi si založila produkční společnost
vyrábějící etnické pořady o české komunitě
pro tamní veřejnoprávní televizi. Jako malý
podnikatel nenarazila na žádnou byrokracii.
„Když chcete založit byznys, jdete na
jeden úřad, tam vyplníte jeden papír, na
který dáte jeden podpis, zaplatíte 70 dolarů
a máte byznys,“ tvrdí podnikatelka. Podle
ní je hlavním mottem kanadské administrativy snaha se domluvit. Když nemáte na
zaplacení daní, zavoláte na úřad a domluvíte
se s nimi.
„Neexistují tady exekutoři, kteří by vás
buzerovali, že neplatíte. Pošlou vám papír
a při nejhorším zavolají a zeptají se, kdy
zaplatíte nebo jak to chcete řešit. Buzerace
jako v Česku tady neexistuje,“ popisuje
Markéta Slepčíková, ale upozorňuje, že
může mluvit jen za svůj segment, tedy malý
byznys do 250 tisíc dolarů ročního výdělku.
Ten vláda maximálně podporuje.
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byly to zlé časy.
Vypadalo to, že budu muset
firmu zavřít, protože lidé nechtěli
platit, neměli peníze, firmy se
rozpadly a sponzoři umřeli.

tak bych se asi zřejmě do médií nedostala,“
připouští Markéta Slepčíková.

Novou cestou

Česká podnikatelka poté, co s televizí podepsala smlouvu, začala rychle skládat tým.
Našla člověka, který byl schopný a měl doma
studio, kde se dalo, jak říká, něco „uplácat“.
Najala si polského kameramana. Všechno
financovala ze svého.

FOTO: archiv

Dobrá léta vystřídala krize
Po měsíci se ji podařilo sehnat sponzory
uvnitř české komunity. Na nohy jí pomohly
kanadské firmy vlastněné Čechy, jako například United Cleaning Services Milana Kroupy nebo Akuna Zdeny Forest, následovala
podpora a pomoc od řady dalších sponzorů
a inzerentů. Díky tomu mohla přestat dělat
na částečný úvazek servírku a mohla se plně
věnovat natáčení. Zhruba po třech měsících
si jejich aktivit všiml Ladislav Horák, který
měl v Kanadě vlastní produkční firmu, a nabídl Markétě štědrou pomocnou ruku. Stal
se jejím hlavním sponzorem a ona mohla
využívat veškeré jeho technické zázemí
a zařízení, jaké potřebovala.
„To bylo skvělé. Televize začala být televizí. Koupil nám i kamery. Bylo to na velice
profesionální úrovni. Peníze, které jsem získala od dalších sponzorů, jsem mohla začít
používat na placení lidí. Já tomu šéfovala
a pracovalo pro mě pár lidí,“ vzpomíná na
nejlepší chvíle.

To trvalo asi pět let, pak Ladislav Horák
odešel do důchodu a nový majitel firmy na
jeho štědrou podporu českých pořadů nenavázal. Musela si proto zřídit vlastní studio
u sebe doma.
„Ještě tak dva tři roky to šlo velice dobře,
než přišla šílená krize kolem roku 2010 nebo
2011, kdy to vypadalo, že budu muset firmu
zavřít, protože lidé nechtěli platit, neměli
peníze, firmy se rozpadly a sponzoři umřeli.
Nastala doba transformace, kdy jsem se
rozhodovala, jestli to vydržet, nebo ne,“
vzpomíná Markéta. Vydržela, ale nadělala
si kvůli tomu značné dluhy. „Po dvou letech
se to začalo pomalu zvedat a teď jsme se
dostali na úroveň, že nás to pomalu živí. Je
to ale těžké a důsledky cítím ještě teď. Dluhy
se splácejí velice těžce,“ připouští česká
podnikatelka.
Během dvou těžkých let, kdy fungovala na
dluh, zvažovala, jestli není čas s pořadem
skončit. Nakonec to ale nevzdala. „Přemýšlela jsem, co bych mohla jiného dělat, a ono
to není vůbec lehké. Najít práci v oboru je
těžké. Televize propouštějí, spousta lidí je
na ulici. S rozenými Kanaďany se nemůžu
vůbec rovnat. Další šance je jít učit, ale tam
jsou také neuvěřitelné lajny a zase jako emigrant první generace mám pořád handicap.
Nebýt té možnosti dělat etnickou televizi,

Dnes je vlastně opět na začátku. Ve firmě se
stará skoro o vše sama. „Mám jen střihače,
to jsem se odmítla učit. Ale naučila jsem
se i kameru. Jsem moderátorka, režisérka
a sháním na to peníze. Mám jednu kolegyni,
Věru Kohoutovou, která mi jako redaktorka
pomáhá. Hodně dlouho jsem stříhala se
synem, jenomže kvůli finanční situaci mu
to už nestačilo a odešel dělat něco jiného.
Spolupracuje se mnou jen v menší míře,“
popisuje aktuální pokrizovou realitu.
Za třináct let vyrobila 650 programů. Že
by se témata vyčerpala, se Markéta neobává.
V Kanadě je podle ní silná česká stopa a většinou jde o výrazné osobnosti, které ve svém
oboru dokázaly mnohé. Připouští ale, že by
ráda měla v týmu mladší generaci, která by
pořady posunula na novou úroveň.
„Děti emigrantů se už pokanadštily
a s českou kulturou moc nekomunikují.
Neumějí tak dobře jazyk a pro program je
důležité, aby lidé uměli dobře česky, to je
podstata, proč ten program děláme. Ráda
bych sehnala spolupracovníky, ale nemůžu,
protože nejsou,“ tvrdí podnikatelka.
Nevzdává se. V plánu má vytvořit digitální
archiv svých pořadů a ten pak nabídnout
institucím v České republice ke zpracování. „Máme rozhovory s kapacitami našeho
kulturního bohatství, jako je Baťa, Škvorecký,
a s dalšími lidmi. Myslím, že to jsou věci,
které by měly v budoucnu někoho v Česku zajímat,“ říká. Zároveň chce od podzimu vysílat
na internetu, od čehož očekává větší sledovanost a více peněz z reklamy. Následně by ráda
rozšířila program i do Spojených států.
petr Švihel.(svihel@mf.cz)
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a odborném setkání, které
uspořádala v pátek 17. června
společnost Media Events Company
v restauraci AvantGarde, diskutovali zástupci
ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),
České asociace ocelových konstrukcí, České
betonářské společnosti ČSSI a IFMA CZ
o novele stavebního zákona a řešení situace
zastaralých stanovisek EIA. Generálním
partnerem tohoto setkání byla společnost
Silnice Group.
Zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj
Vladimíra Sedláčková otevřela diskusi nad
tématem novely stavebního zákona, kterou
v polovině června projednala ve vládě.
„Předkladatel navrhoval účinnost od
1. 1. 2017. Nyní tam však není pevný termín,
navrhována je pouze půlroční legisvakance,“
řekla Vladimíra Sedláčková.

Nedá se stavět
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD, přiblížil tematiku z pohledu investora. Největší problém
vnímá v komplikované situaci u liniových staveb, které jsou vládní prioritou, ale legislativní
rámec nedovoluje tyto projekty realizovat.
Mluvil o jejich bezpečnosti, nutnosti dobudování páteřní sítě a o přínosu pro českou ekonomiku „Výsledkem ale je, že máme legislativní
rámec, který nám nedovoluje tyto stavby
dělat. Pokud se dnes bavíme o tom, že máme
11 vybraných projektů, které možná schválíme, už teď víme, že dva z těch projektů nám
vypadávají. Příprava stavby i kvůli posuzování
EIA trvá 12,5 roku,“ řekl Kroupa.
Zástupce ministerstva dopravy a ředitel
odboru infrastruktury a územního plánu Josef Kubovský potvrdil implementaci celé řady
připomínek do připravované změny novely
stavebního zákona ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. „Budeme čekat, jak
to dopadne se stavebním zákonem, a případně zvažujeme, že bychom udělali další úpravu

INZERCE

Limity ve schválené novele zbytečně
komplikují život investorům i stavbařům
Na konferenci pořádané Media Events Company
diskutovali zástupci firem s odborníky
účastníci KonFerence.
Zleva: Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, ministerstvo pro místní
rozvoj; Jan Kroupa, generální ředitel,
Ředitelství silnic a dálnic ČR; Josef
Kubovský, ředitel odboru infrastruktury a územního plánu, ministerstvo
dopravy; martin Janeček, vedoucí
odboru dopravních analýz, Ministerstvo dopravy; Vladimír Janata, Česká
asociace ocelových konstrukcí; Jan
Vítek, místopředseda České betonářské společnosti ČSSI; Štěpánka
Tomanová, členka IFMA CZ;
Pavel Šolc, pověřen řízením
právního odboru Ředitelství silnic
a dálnic ČR.

zákona č. 416, která by vlastně zahrnovala
pro stavby dopravní infrastruktury to, co se
nepodařilo prosadit v tom stavebním zákoně,“ řekl Kubovský.

Účelový zákon
Vláda v polovině června schválila účelový
zákon Lex EIA (doplnění návrhu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí), díky kterému by se daly financovat vybrané a prioritní dopravní stavby.
Obecně se jedná o více než 100 staveb dopravní infrastruktury za více než 230 miliard
v různých stadiích přípravy. S důsledkem
zdržení výstavby projektů by mohl souviset
také pokles objemu zakázek ve stavebním
sektoru a negativní dopad na malé a střední
podniky. Dle odhadu odborníků ve stavebnictví dochází při nerealizaci naplánovaných
staveb ke ztrátám ve výši sedmi až osmi
procent z celkového objemu stavby ročně.
V tomto případě při objemu staveb za více než
230 miliard korun může činit roční ztráta
zhruba 16 až 18 miliard korun. Současně
vzniknou i další náklady za opakované posouzení EIA dle nového zákona.
Vládní návrh, který Poslanecká sněmovna schválila dne 29.6.2016 však obsahuje
dvě výrazně limitující podmínky: dopravní

projekt se musí nacházet na Transevropské
dopravní síti (TEN-T) a výjimka platí jen
pět let. Tato omezení nenahrávají spuštění
a realizaci zmiňované stovky staveb. Také
se může stát, že z vybraných 11 staveb se
postaví jen tři nebo čtyři. V této situaci se
nabízí otázka, proč nenavrhnout a neschválit
takový Lex EIA, který by neobsahoval tak
limitující podmínky. Samozřejmě za splnění
všech dalších zákonem daných podmínek.
Je opravdu nutné omezení týkající se TEN-T
a termínu pět let?

Nezávislý expert
Podle odborníků z praxe je důležitým krokem
k větší bezpečnosti staveb funkční ukotvení
institutu nezávislého experta v připravované
novele. „Projektovou dokumentaci nezávisle
nekontroluje nikdo, výjimkou je osvícený
nebo zahraniční investor. Kontrola nezávislým expertem však zatím v průběhu stavby
neprobíhá nikdy,“ říká Vladimír Janota z České asociace ocelových konstrukcí.
„Dosavadní systém kontroly, který je
založen pouze na názoru autorizované osoby,
není dostatečný, protože bezpečnost a funkčnost garantuje jen jedna osoba,“ souhlasil
místopředseda České betonářské společnosti
ČSSI Jan Vítek.

32 l Profit

26_43_PT_07.indd 32

1.7.2016 14:25:14

Vážení přátelé,
již 18 let spravujeme a dodáváme databáze pro obchod
a marketing. Vysoké kvality dat dosahujeme soustavnou péčí
a pravidelnou aktualizací. Téměř od začátku jsme partnerem
ČSÚ na základě smlouvy o komerčním využití dat. Dalšími
zdroji našich databází jsou telefonní seznamy, veřejné
registry státní správy, katalogy, profesní portály. Postupující
globalizace trhů nás přiměla, abychom se rozletěli z české
kotliny dále za hranice ČR. Proto jsme rozšířili nabídku
databází o země středoevropského regionu.
Nemalou měrou přispíváte ke kvalitě dat i Vy, naši milí
zákazníci, kteří nám pomáháte svou zpětnou vazbou
udržovat data v dobré kondici. Pokud se potřebujete poradit,
zavolejte nám, a naše dlouholeté zkušenosti Vám budou
plně k dispozici. Děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme,
že s Vámi úspěšně vstoupíme do věku dospělosti.
Vaše plnoleté MERITUM SOFTWARE

Produkty z českých luhů
a hájů
► Databáze firem

a živnostníků
► Databáze manažerů
► Databáze domácností
► Databáze budov
► Oborové databáze
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Pojďte s námi do Evropy
► Databáze firem SK
► Databáze domácností SK
► Databáze firem PL
► Databáze firem DE
► Databáze firem AT
► Databáze firem CH

www.meritum.cz
info@meritum.cz
778 497 644

Jste zkušení
cestovatelé? Nasedněte
na naše marketingové
produkty!
► Registr firem ON-LINE
► Registr firem PROFI
► Registr firem STATISTIC
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Kde chybí sůl,
bude válka

Po pádu bývalé Jugoslávie
přišla firma Terézie Svátové
o svůj trh. Nahradila
ho hlívou ústřičnou

B

ěhem jediného dne se Terézii
Svátové změnil život. Posledního
únorového dne roku 1986, zrovna
když byla na pracovní stáži v bývalé
Jugoslávii, u ní lékaři objevili agresivní
chorobu kloubů. Díky tomu měla dostatek
času nejen na přemýšlení o svém životním
stylu a jak ho zlepšit, ale i o své práci
a budoucnosti.
Když se v létě 1989 vracela s rodinou
z Jugoslávie domů, byla rozhodnutá začít
pracovat na svých vlastních nápadech.
V roce 1990 si zaregistrovala společnost
Terezia Company. Věnovat se chtěla obchodu s bývalou Jugoslávií.
„V té době tady byl nenasycený trh
a dalo se podnikat v mnoha oborech, ale
nebyly peníze. Zvolila jsem si dvou- až
čtyřstranný barterový, tedy výměnný,
obchod. Celníci mi říkali, že je to velmi
jednoduché. Ale opak je pravdou. Musíte
najít tři odběratele a vzájemně je propojit tak, aby to bylo výhodné pro všechny
čtyři strany,“ vzpomíná Terézia Svátová.
Jednoduchý výměnný obchod mezi dvě-

ma partnery nebyl možný, protože druhá
strana nepotřebovala zboží, které se ke
směně nabízelo. A tak bylo nutné hledat
třetího či čtvrtého partnera výměny.
„Vyváželi jsme sušenou zeleninu, textil,
konkrétně pánské obleky, zahradnické
potřeby. Všechno, co se hodilo do bývalé
Jugoslávie. Když nás žádali o desítky
kamionů soli, věděla jsem, že je zle… Říká
se, kde je nedostatek soli, tam bude válka,“ říká Terézia Svátová. „Je to náročné
na logistiku, realizaci a je velmi zajímavé
hledat partnery i zboží pro uskutečnění
takového obchodu, který bude vyhovovat
všem stranám. Prostě obchodovat bez
peněz,“ dodává. Její tušení se naplnilo.
A tak firma, která se sotva rozběhla,
přišla o svůj trh. Ani za této situace však
podnikatelka neuvažovala o tom, že svoji
firmu v tichosti zavře. „Když člověk čichne ke svobodě, nerad se vrací do ‚zajetí‘.
To je jako se šelmami. Jistotu mají v zoo,
ale jsou mnohem šťastnější na svobodě,
i když jim hrozí nebezpečí,“ podotýká
Terézia Svátová.

Vůně čerstvě usušené zeleniny
Přestože obchod s Bělehradem skončil
kvůli válce v troskách, podnikatelka si
z této situace vzala důležitou zkušenost do
budoucna. „Když jsem vyvážela každý týden dva až tři kamiony sušené zeleniny do
bývalé Jugoslávie a jezdila po sušárnách,
cítila jsem vůni čerstvě usušené zeleniny
a seznámila se s mnoha odborníky. Mnohému jsem se naučila. Tato oblast mě velmi
oslovila, a proto jsem si vybrala pro start
výrobu kořenicí směsi z české sušené zeleniny bez chemických látek, bez glutamanu
sodného, což v té době byla úplná novinka,“ vzpomíná Terézia Svátová.
Kořenicí směsi se zvýšeným obsahem
zeleniny a bez škodlivých přísad byly nejenom chuťově vhodné pro přípravu salátů
a masitých pokrmů, ale mohly je především používat rodiny s malými dětmi,
starší generace a hlavně i lidé se zdravotními problémy.
„Všechny ochucovací a kořenicí směsi
jsem vymýšlela osobně tak, aby každá
směs obsahovala sušenou zeleninu. Při ›
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› ochutnávkách byla přítomna celá moje

rodina. Na stůl v jídelně jsem dala misky
s různými variantami jedné kořenicí směsi
a očíslovala je. Všichni povinně museli
ochutnávat a nakonec bylo vyhodnocení.
Varianta, která měla nejvíc hlasů, se začala
vyrábět,“ popisuje majitelka firmy.
Stejný systém ochutnávky v podniku
funguje dodnes. „Někteří zaměstnanci se
již bojí, když musí ochutnat něco hořkého,
pálivého nebo neznámou bylinu. Ale já
ochutnám všechno,“ říká Terézia Svátová
s úsměvem.

Trefa s hlívou
I když se kořenicí směsi dobře prodávaly,
největší úspěchy měla společnost teprve
před sebou. A jsou spojené s hlívou ústřičnou. „Skutečně si myslím, že náhody neexistují. Tak jak jsem se seznámila s odborníky
se sušenou zeleninou, do cesty mi přišel
skutečný odborník na houby, mykolog Jiří
Baier. Spolu jsme vymýšleli a dohodli se, že
vyzkoušíme aplikovat hlívu ústřičnou do

Když nás žádali
o desítky kamionů
soli, věděla jsem, že
je zle… Říká se, kde je
nedostatek soli,
tam bude válka.
kořenicí směsi. A právě tato směs se během
tří let stala naším nejvíce žádaným produktem,“ konstatuje Terézia Svátová.
Na léčebné účinky hlívy přivedly podnikatelku zkušenosti zákazníků. Ti sami
vypozorovali, že když podávají nemocným
koření s hlívou, začínají být vitálnější, mají
lepší trávení a větší chuť k jídlu. A tak se
Terézia Svátová zaměřila na léčebné účinky
této houby a začala nabízet speciální doplňky stravy se stoprocentním obsahem hlívy
bez přísad. První kapsle dodala na trh v roce
2004.

Čtyři balení za první měsíc
Jenže nový produkt, který neměl na trhu
konkurenci, nenašel v prvních týdnech
a měsících ani mnoho zákazníků. Téměř

nikdo o něm totiž nevěděl. Za první měsíc se
prodala jen čtyři balení.
„Lidé, ale ani lékárnice nevěděli, jak
se kapsle s hlívou užívají, na co působí…
Velkoobchody nás přijaly pouze na sklad,“
popisuje Terézia Svátová těžkosti s novým
produktem. Ani tehdy neztratila vůli dotáhnout vše do úspěšného konce. „Jako holka
jsem ráda četla detektivky a vyhledávala
adrenalinové zážitky. Teď to nečtu, teď to
naplno prožívám,“ porovnává zakladatelka
společnosti. Změna k lepšímu však nespadla z nebe. „Vzdělávali jsme lidi, z 365 dnů
v roce jsme 270 strávili na výstavách. Bylo
velmi těžké přesvědčit zákazníky, aby si
koupili alespoň jedno balení na vyzkoušení,“
vzpomíná Terézia Svátová.
Než se nový produkt uchytil na trhu, trvalo přibližně rok. Lidé, kteří ho vyzkoušeli, se
k ní začali vracet. „Pocítili pozitivní účinky,
volali nám, psali a děkovali. Za úspěchem
se skrývá každodenní edukace lidí formou
článků, inzerce, přednášek, osobní konzultace a hlavně dobré osobní zkušenosti

FOTO: Hynek Glos
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Hlíva ústřičná
Je to dřevokazná houba, která
v přírodě roste na stromech,
ale dá se pěstovat také na
pilinách. Obsahuje houbovou
vlákninu, glukany – alfaa beta-glukany, lovastatin,
proteiny, steroly, minerální látky,
stopové množství chromu, mědi,
železa, jodu, selenu a zinku
a vitaminy B, D, C a K.

a dobré výsledky po užívání hlívy, což si
spokojení zákazníci řeknou mezi sebou,“
popisuje podnikatelka důvody obratu.
Z původních tří až čtyř milionů obratu je
nyní firma na 110 milionech. Její zakladatelka je navíc hrdá na to, že za celou dobu se
obešla bez úvěru. Úspěch preparátů z hlívy
inspiroval i další výrobce, kteří přivedli na
trh podobné výrobky. Svoji pozici na trhu
si tak Terezia Company drží hlavně díky
INZERCE

inovacím. Na trhu zabodovala především
hlíva s rakytníkovým olejem nebo hlíva
s echinaceou.
Právě inovacím, ale i výrobě a partnerům
společnosti se v současnosti Terézia Svátová
věnuje především. Vlastní vedení firmy již
v roce 2007 předala svému synovi. „Práci
i zodpovědnost, kterou jsem do té doby
zvládala sama, jsem rozdělila. Syn má na
starost řízení firmy, marketing, tuzemský

4 balení

Tolik balení doplňku stravy
s hlívou se prodalo za první měsíc.
Přesto v produkt dál věřili.

110 milionů
Obrat firmy se vyšplhal
z počátečních tří čtyř milionů,
a to bez půjček.

i zahraniční obchod, finanční toky. Já jsem
si nechala výrobu, vývoj, design a certifikaci nových výrobků, dodavatelské vztahy
v tuzemsku i zahraničí a všechna teritoria,
kde jsou nutné místní jazykové znalosti
a dlouhodobé osobní vztahy,“ uzavírá Terézia Svátová, která stále zůstává i majitelkou
společnosti.
Dalibor Dostál.(dostal@mf.cz)
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Džungle v české kvalitě

Pověst na trhu kazí řada známek
kvality, jejichž získání není
podloženo vůbec ničím

V

ydávání certifikátů představuje důležitou oblast ekonomiky,
přestože je toto téma pro velkou část veřejnosti poměrně
odtažité. Zřejmě nejznámější jsou v této souvislosti mezinárodní certifikáty ISO. Jejich zavedení předcházely na konci 19. století
snahy o nastavení norem, které by zaručily bezpečný provoz parních
kotlů. V roce 1886 tak vznikla v britském Manchesteru společnost
dozorující výrobu a provoz, v roce 1900 pak mezinárodní svaz, který
vytvářel první společné předpisy pro výrobu a zkoušky kotlů.
Další krok ke vzniku certifikátů přinesly ve 30. letech minulého
století požadavky představitelů armády na dodavatele vojenské
techniky, staveb a dalších armádních zařízení. Vojenští experti tehdy
zpracovali soubor kritérií, která musely splňovat podniky, aby je bylo
možno považovat za spolehlivé dodavatele. Firmy byly povinny doložit především jasné a dokumentované systémy řízení firmy včetně
organizační struktury podniku, kompetencí a odpovědnosti, omezení
rizik, jasných procesů a postupů i předem daného způsobu, jak se
vypořádají s případnými nedostatky.
Výsledkem byl zřetelný přehled, kdo přesně v podniku co dělá, kdo
za co zodpovídá a zda je odvedená práce udělána pořádně. Po skončení druhé světové války se podobný princip postavený na dodržování
základních parametrů kvality začal prosazovat i v civilním sektoru.
Vznikly tak ISO normy jako soubory minimálních požadavků, jímž

musí vyhovět dodavatel výrobků nebo služby, aby mohl být považován za dodavatele spolehlivého a důvěryhodného.
ISO je zkratkou anglického označení Mezinárodní organizace pro
normalizaci. V současnosti tato federace sídlí v Ženevě a zabývá se
národními normalizacemi. Díky ní vzniklo zhruba již dvacet tisíc
norem, v České republice je zastupující institucí Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nejznámější ISO normou je ISO 9001, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality.

Bez pravidel
Vydávání dalších druhů certifikátů se věnují nezávislé spolky a úřady,
jejichž činnost je řízena legislativou jednotlivých zemí v návaznosti
na evropské instituce. V České republice je však dohled státu nad
organizacemi, které certifikáty vydávají, terčem kritiky, protože
zde neexistuje orgán, který by akreditoval poskytovatele certifikátů
a posvěcoval správnost a hlavně vypovídací hodnotu jimi vydávaných
certifikátů. Působí zde pouze oborová sdružení.
Vzniká tu proto „certifikační džungle“. V konkurenci certifikátů,
jež vydávají některé organizace výměnou za inzerci v katalogu nebo
poplatek bez jakékoli kontroly či auditu ze strany „certifikačního orgánu“, atmosféra příliš nepřeje ani certifikátům, které jsou podloženy
skutečně kvalitativními kritérii.
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1886

1900

30. léta

1969

1971

1987

V Manchesteru
vzniká společnost
dozorující nad
výrobou a provozem
parních kotlů,
předobraz dnešních
certifikačních
organizací.

Byl založený
mezinárodní svaz,
který začal vytvářet
první společné
předpisy pro výrobu
a zkoušku kotlů.

Armády si
zpracovávají soubor
požadavků, které
musejí splňovat
podniky, aby
se mohly stát
dodavateli. Ty se
ale liší u Britů,
Američanů nebo
například Japonců.

Vláda Spojeného
království zveřejňuje
požadavek na
nezávislé standardy
kvality pro
dodavatele.

Britský institut pro
standardy publikuje
první předpisy.

Vzniká první verze
standardu ISO 9000.

Certifikáty tak v Česku často neplní svoji základní funkci. Měly by
být věrohodným potvrzením a ověřením, že certifikovaný subjekt dosahuje výsledků definovaných certifikačním procesem, a splňuje tak
kvalitativní podmínky nutné pro jeho získání. Měly by tedy garantovat určitou kvalitu, složení, procesy. U certifikátů vyvážených inzercí
v katalogu nebo jen poplatkem žádná podobná záruka není.
I to je jeden z důvodů, proč nemají certifikáty v Česku příliš dobré
jméno. Roli hraje také skutečnost, že se na rozdíl od vyspělých zemí
nemohla tato oblast v socialistické éře rozvíjet. „Firmy a podnikatelé
jakoukoli certifikaci či zavedení systému řízení následně auditované-

Firmy a podnikatelé berou certifikaci
či zavedení systému řízení následně
auditovaného a certifikovaného
jako nutné zlo.

Nový zákon o veřejných zakázkách dává vyšší důraz na environmentální hlediska, která jsou spojená s realizací veřejné zakázky.
„Firmy budou muset zadavateli prokázat, jaká opatření v této oblasti
vykonávají. Jako hodnoticí kritérium má sloužit mimo jiné certifikát
ISO 14001 – Systém environmentálního managementu,“ přibližuje
Jakub Kejval. K prokázání kritérií technické kvalifikace pro veřejnou
zakázku může zadavatel po firmách požadovat také další certifikáty,
například ISO 9001.
Dalibor Dostál.(dostal@mf.cz)
INZERCE
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ho a certifikovaného berou jako nutné zlo. Dívají se na to negativně,
místo aby otevřeli oči a řekli si, to je skvělé, budu lepší než moje
konkurence,“ konstatuje Marek Kupka, obchodní manažer portálu
Ekvalita.cz, který uděluje mezinárodní certifikát UKQS.

FOTO: Tomáš Novák

Certifikace jako kritérium
„Lidé budují v České republice značky, ale už jim nedávají přidanou
hodnotu ve formě certifikace. Například v Německu na certifikaci
nahlížejí úplně z jiného úhlu pohledu, je to prestiž, která tu firmu posouvá o úroveň výše, a toho si tam také cení. Mít v Německu certifikát
znamená být v extralize mezi firmami,“ dodává Marek Kupka. Zatímco získání certifikátu ISO podle něj stojí desítky tisíc korun, roční
obnova certifikátu UKQS přijde na sedm tisíc korun. V porovnání
s certifikátem ISO je však nevýhodou jiných mezinárodních certifikací to, že na českém trhu není povědomí o nich příliš vysoké.
Výsadní pozici certifikátů ISO navíc zřejmě posílí i nový zákon
o veřejných zakázkách. „Zadavatel nebude posuzovat jen ekonomickou výhodnost nabídky, ale bude přihlížet k dalším technicko-kvalitativním parametrům – například k tomu, jakou energetickou
náročnost si vyžádá plnění veřejné zakázky nebo jaké dopady to bude
mít na životní prostředí,“ upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel
inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.
07/2016 l 39
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Proč došlo k revizi norem
ISO 9001 a 14001?
Přestože požadavkem mezinárodní organizace ISO je, aby všechny normy byly jednou
za pět let revidovány, tentokrát byly hlavním
důvodem revize norem změny v podnikatelském a společenském prostředí. Došlo také
ke změně vnímání přínosu těchto norem.
Cílem bylo reagovat na nové podmínky ekonomického prostředí a reflektovat zkušenosti z dlouholeté aplikace stávajících verzí.
Budou obě verze norem platit současně?
Je možné si zvolit vyhovující variantu?
V září 2015 vyšly obě nejvýznamnější normy
pro systémy managementu. Jejich vydáním
začalo běžet tříleté přechodné období, po
kterém přestanou platit všechny certifikáty odpovídající předešlým verzím norem.
Stávající certifikace může být upgradována
či aktualizována kdykoli v průběhu tříletého
přechodového období, ne však později než
k 15. září 2018, kdy toto přechodové období
končí.
Jaké jsou hlavní znaky novelizace norem
z roku 2015?
Do obou revidovaných norem se promítají
hlavní společné změny. Přílohou SL (Annex
SL) je zavedena jednotná struktura norem.
Nově je zaveden požadavek na vyhledávání
a řešení rizik a příležitostí. Jedná se o nový
koncept, který posiluje preventivní opatření.
Je představen v části normy „plánování“.
To vyžaduje, aby organizace zjišťovala,
prováděla, řešila a přijímala opatření pro
identifikaci rizik a příležitostí, které plynou
z jejího podnikání. Na nejvýznamnější
rizika si musejí společnosti nastavit plány
zvládání rizik, což znamená eliminaci, případně snížení těchto rizik.
Co dále normy obsahují?
Normy obsahují méně předepsaných
požadavků, umožňují snadnější zavedení

A161005455

systému i v oblasti služeb. Je kladen menší
důraz na dokumentaci. Nové normy
ISO 9001 a ISO 14001 již vysloveně nepožadují vytvoření a udržování příručky kvality,
jako tomu bylo v předchozí verzi. Zároveň je
nutno říct, že revize a aktualizace stávajících
příruček kvality do formy příruček či manuálů pro použití systému určitě nebude na
škodu. Na druhé straně je kladen větší důraz
na procesní přístup, je posílen význam cyklu
PDCA. Taktéž je kladen větší důraz na kontext organizace a zainteresované strany.
Existují nějaké metodologické rozdíly
mezi normami ISO 9001 a ISO 14001?
ISO 14001 obsahuje specifické nové nebo
rozšířené požadavky týkající se zaměření
této normy. Environmentální politika musí

Stávající certifikace
může být upgradována
či aktualizována
kdykoli v průběhu
tří let přechodového
období, ne však později
než k 15. září 2018.

A161005523

Nové normy ISO kladou větší důraz
na řízení rizik, leadership a firemní kulturu
O konkrétních úpravách jsme hovořili s Evou Kolářovou,
specialistkou Divize Management Services, TÜV SÜD Czech

INZERCE
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obsahovat závazek k „ochraně životního
prostředí“, což zahrnuje „prevenci znečištění“ a „ostatní“ závazky, jako je udržitelné
využívání zdrojů, ochrana biodiverzity
a ekosystémů. Vrcholný management musí
zajistit, aby politika životního prostředí
a environmentální cíle byly v souladu s celkovou podnikatelskou strategií a veškeré
důsledky byly zahrnuty do strategického
řízení organizace. Klíčový důraz je kladen
na zlepšení výkonnosti spojené s řízením
environmentálních aspektů. Organizace
sama rozhoduje o kritériích pro hodnocení
svého vlivu na životní prostředí. Bude muset
rozšířit vlastní kontrolu o vliv svého dopadu
na životní prostředí a zároveň brát v úvahu
hledisko životního cyklu produktů a služeb.
Důležité je, že environmentální systémy jsou
začleněny do celkových obchodních procesů
organizace.
Co je tedy dobré udělat, když se
rozhodneme pro novou verzi norem?
Rozsah provedených změn v rámci přechodu organizací na nové normy ISO 9001:2015
a ISO 14001:2015 závisí na stavu existujícího systému managementu organizace.
Pokud má společnost již zavedený systém
řízení dle ISO 9001 nebo ISO 14001, je dobré se informovat přímo u svého certifikačního orgánu na možnosti přechodu na novou
verzi normy. Pro upgrade na novou verzi
mají společnosti tříleté přechodné období.
S ohledem na poměrně dlouhou dobu stanovenou na přechod na novou normu mají
firmy na zavedení změn a nových požadavků
relativně dost času. Přesto by se organizace měly se změnami detailně seznámit co
nejdříve. Optimální je systém managementu
kvality aktualizovat tak, aby bylo možné
přejít na novou normu při recertifikačním
auditu nebo i v průběhu certifikačního cyklu
v rámci dozorových auditů. Rozhodně by
organizace neměly nechávat aktualizaci systému až na konec přechodného období.
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Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p.
PRO VAŠI DŮVĚRYHODNOST.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je největší zkušební a certiﬁkační
organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků
a mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech.

POSKYTUJEME ZEJMÉNA TYTO SLUŽBY:
• zkoušky a posuzování shody stavebních výrobků,
materiálů a konstrukcí, provozní a technické posouzení
propojenosti evropského železničního systému, zkoušky
a posuzování shody výtahů a hraček,
• certiﬁkace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS,
SMBOZP) včetně požadavků při tavném svařování
kovových materiálů a požadavků systému ministerstva
dopravy na jakost v oboru pozemních komunikací,
• osvědčování ﬁrem provádějících zateplování obvodových
plášťů budov nebo zabudování vnějších oken a dveří
do staveb,
• inspekce, budov, výroben a výtahů,
• energetické štítky budov a energetické audity,
certiﬁkace EPD, hodnocení komplexní kvality budov,
• odborné a znalecké posudky staveb,
• kalibrační služby, školení.
Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně,
Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem,
Teplicích a odštěpného závodu ZÚLP.
Nabídku služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby spřízněných
společností QUALIFORM, a.s. a PAVUS, a.s., v rámci skupiny
TZÚS GROUP.
Služby TZÚS Praha, s.p., jsou využívány zákazníky z České republiky,
členských států Evropské unie i z třetích zemí.
Jsme zárukou nezávislosti, nestrannosti a vysoké profesionality
založené na dlouhodobých zkušenostech a kvaliﬁkaci specialistů
a na inovativních přístupech.

Více informací včetně kompletní nabídky služeb
na www.tzus.cz
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Kde jsou ukryté rezervy
České firmy neumějí vyladit své podpůrné
služby. Přitom na nich mohou ušetřit

K

aždý podnikatel se snaží dosáhnout
maximálního zisku při vynaložení
rozumného úsilí. Pokud se podíváme
na každodenní praxi mnoha společností,
pak skutečnost bývá odlišná.
Rozlišit se dají dvě významné skupiny
činností. Ta první směřuje přímo k zisku
společnosti a můžeme je souhrnně nazvat
základními činnostmi. Další skupina činností nevede přímo k zisku firmy – zajišťuje
zázemí pro základní činnosti. Tyto procesy
nazýváme souhrnným označením podpůrné
činnosti.
Jedná se převážně o interní služby. Tyto
služby bývají na první pohled neviditelné,
běží na pozadí společnosti, nicméně bez
jejich fungování by zkrachovala. V rámci
podpůrných služeb pak můžeme rozlišovat
úkony nezbytné – ty sice nevedou k přímému zisku, ale firma je musí vykonávat. Například účetnictví, controlling, HR, správu
majetku nebo úklidy. Dále se vykonává ve
firmách celá řada úkonů zcela zbytečných,
které často nejsou pojmenovatelné společným označením, ale které provádíme dnes
a denně – hledání, doptávání se, zbytečné
cestování, čekání na odpověď či podklady
od dalšího účastníka, organizování již zorganizovaného a podobně.
INZERCE

Pořádně tučné ostatní režie

Odborník na provoz podpory

Výrobní procesy jsou u nás na dosti vysoké
úrovni, postupy i veškeré vazby a systémy
řízení jsou maximálně propracované. V oblasti podpory až na malé výjimky jsme stále
příliš nepokročili. Vyšší managementy tuto
oblast přehlížejí, finanční úseky a controllingy mají tuto oblast zařazenu do kolonky
„ostatní režie“ a úspory hledají úplně jinde.
V mnoha případech se již pohybuje na samé
hraně realizovatelnosti služeb.
Přitom ve firmách stále rezervy jsou, a to
zejména v podpůrných službách. Různé zby-

Celou dobu zde mluvíme o nutnosti zavést
systém do podpůrných služeb. Zde je potřeba zdůraznit, že takto komplexní systém
řízení podpůrných služeb existuje a je znám
pod označením facility management. Tento
obor si doposud většina z nás spojuje pouze
se správou budov. Skutečnost je však jiná
a mnohem pestřejší.
Tento odborník musí umět sjednotit řízení
celé podpory společnosti, převzít do správy
majetek společnosti, sjednotit jeho evidenci
a provoz, zajistit jednotnou formu podpůrných služeb a to, aby každý pracovník firmy
měl příjemné pracovní prostředí, po zadání
svého požadavku do systému měl přehled
o tom, kdo, kdy a jak pro něj tuto službu,
kterou pro svoji základní činnost potřebuje,
zajišťuje.
V menších firmách se samozřejmě může
jednat o kumulovanou funkci, aby se
ušetřilo na výdajích, avšak někdo z managementu by se měl alespoň formou webináře
seznámit s principy tohoto oboru a případně
absolvovat rekvalifikaci na pozici facility
manažera. Doba se mění, a kdo zaspí, tomu
ujede vlak.

V oblasti podpory
až na malé výjimky
jsme stále příliš
nepokročili.
tečné obíhání může za daleko nižší mzdu,
a tak daleko levněji vykonávat podpůrná síla
spíše než odborní pracovníci. Obecně lze
říct, že právě v efektivitě práce máme velké
rezervy. Česká republika stojí na nejspodnějších příčkách žebříčků států EU.

Ondřej Štrup,.sekretář asociace IFMA
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RON PORTÁL
EFEKTIVNÍ PRÁCE S PERSONÁLNÍM SOFTWARE
POUŽÍVÁTE VÍCE RŮZNÝCH APLIKACÍ PRO PLÁNOVÁNÍ SMĚN, EVIDENCI DOCHÁZKY, OBJEDNÁNÍ STRAVY?
PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ UMOŽŇUJE VŠE V JEDNOM PROSTŘEDÍ.

TRÁPÍTE SE SCHVALOVÁNÍM ODMĚN V EXCELU?
DÍKY PORTÁLU ZÍSKÁTE SPOLEHLIVÝ NÁSTROJ PRO NÁVRH A SCHVALOVÁNÍ ODMĚN A PRÉMIÍ.

WWW.RON-PORTAL.CZ
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znač k a jako pr e s t iž

Složitá cesta k jednoduchosti

O co jednodušší jsou tvary kabelek Franco Arazzi,
o to pestřejší mají využití. A příběh české značky
s italsky znějícím jménem je ještě košatější

Tak si ji ušijeme!
Značka Franco Arazzi vznikla zhruba před
pěti lety víceméně náhodou. „Šly jsme se

podívat po nějaké kabelce, prozkoumaly
jsme celý obchod a nelíbila se nám ani
jedna,“ vzpomíná Olina. A Jitka sebevědomě
nadnesla, že by si kabelku mohly ušít samy.
Hned druhý den šly koupit stroj. Jasno měly
v jedné věci, materiálem musejí být kvalitní
usně, které něco vydrží. Ideálně hovězina
pocházející jako druhotný produkt z dobytka chovaného na maso.
„A hlavně žádné podšívky, to je největší
zlo. Kromě toho, že se umažou, sebemenší
dírkou vám dovnitř kabelky propadne libovolně velký předmět,“ vysvětuje Olina základní požadavek na tehdejší prototypy. Její
manžel, mimochodem stále tentýž, kterého
si brala v 16 letech, nakoupil kůže a nastala
fáze soukromých experimentů.
A tak se navrhovalo, diskutovalo a šilo.
Různé názory na věc ve většině případů
vedou k hádkám, nebo dokonce rozchodu
tvůrčích osobností. „My se nehádáme, ale
jsme v neustálém dialogu,“ ubezpečuje
Jitka. „Když nás něco napadne, rozvíjíme
myšlenku ad absurdum, dialog nás posunuje stále dál. Každá máme svou oblíbenou
barevnost, Olina nedávno navrhla pro mě

překvapivou kombinaci šedé, žluté a červené
a výsledek je perfektní,“ dodává.
Vzhledem k tomu, že Jitka šije a má větší
zkušenost s tím, co kůže dokáže, často na
Olinin nápad řekne, že to nejde. Ale nedá jí
to a začne vymýšlet, jak myšlenku upravit
tak, aby se dala realizovat.

Kabelkoví chameleoni
Jak již bylo řečeno, kabelky nemají podšívku a jejich tvar drží dvakrát proštepovaný
šev směrovaný ven. „Jakmile schováte šev
dovnitř, vznikne vak,“ vysvětluje Jitka,
„jedním ze základních poznávacích znaků
našich kabelek je plochost! Přestože se do
nich vejde malý nákup, nikdy se nepromění
v nacpaný nákupní pytel.“
Kabelky mají pouze jedno ergonomicky
tvarované ucho vyříznuté do tvaru, díky
němuž je lze pohodlně nosit na rameni.
Jedno ze dvou uch běžných tašek totiž neustále padá a druhé se zařezává do ramene.
Většina kabelek Franco Arazzi umí měnit
tvar i barvu, dokáže se proměnit v psaníčko, batůžek nebo ji lze připnout za popruh
kolem pasu.

FOTO: archiv

Z

ačalo to na chmelu. Před téměř
čtyřiceti lety, v prvním ročníku
střední odborné školy výtvarné zvané
Hollarka. Cesta Oliny Francové (Franco)
a Jitky Arazimové (Arazzi) do ateliéru
v Italské ulici v Praze, proto ta italsky
znějící značka, měla ještě řadu zákrut, které
kamarádství prověřily. Především to, že se
Olina ve druhém ročníku vdala a ve třetím
porodila dceru. Kromě toho, že maturovala
o rok později, měla i jiné starosti než ostatní
spolužačky. Přesto pokračovala ve studiu
na AVU, zatímco Jitka přes nesporný
talent vyrazila po maturitě rovnou do
praxe jako ilustrátorka na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Vášeň pro navrhování
log, minimalistický grafický design a šití
ji neopustila ani posléze v náročném
zaměstnání artdirektorky reklamní
agentury. Občas vytvářela šaty pro Olininy
dcery, protože na synově oblečení svou
kreativitu nemohla příliš uplatnit.
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příběh v názvu.
Olina Francová (vlevo)
společně s Jitkou Arazimovou
a ateliérem v Italské
ulici daly název své
značce - Franco Arazzi.

10 až 20
kabelek vyrobí Franco Arazzi
měsíčně. Česko je malé,
značka chce jít do světa.

Při pohledu na rozměr některých kusů
se neubráníte představám o nekonečném
přehrabování, ale uvnitř každé je kulatá
taštička na zip připevněná karabinkami,
kterou je možno vyjmout, přendat i s věcmi
do jiné tašky nebo nosit jako ledvinku. „Pro
zloděje jsou naše kabelky těžko čitelné, tudíž
bezpečné,“ tvrdí Jitka.
Výroba prototypů samozřejmě upoutala
pozornost stejně naladěných žen a část Olinina sochařského ateliéru se brzy proměnila
v zakázkový salon Franco Arazzi.
„Našimi zákaznicemi jsou originální
sebevědomé ženy. Kabelky uvidí, omdlí a je
to,“ vypráví s typickým suchým humorem
Jitka. „Je zvláštní, že bez ohledu na profesi
jsou to samé zajímavé osobnosti naladěné na
stejnou strunu a ohromně se s nimi bavíme.
Přijdou do ateliéru, dostanou kávu, uvolní
se, povídají si s námi – někdy si připadáme
jako psycholožky, co všechno se při výběru
kabelky probere. A pro zákaznice je to zážitek, být u zrodu kabelky, vybrat si z několika
barev a druhů kůží a poznat člověka, který ji
vlastníma rukama vyrábí,“ popisuje.
Pro návrhářky je skvělá nejen pozitivní
zpětná vazba, ale i další nápady a inspirace,
INZERCE

které ze setkání s různými typy zákaznic
vzejdou.

Na vlastní kůži

dvanácti lety onemocněla rakovinou prsu
a v současné době zažívá recidivu.
„Vybrání mízních uzlin má velký vliv
na ruce, především na oběh krve a lymfy.
I pro zdravé ženy je nejhorším způsobem
nošení těžké kabelky na předloktí. Pokud ji
zavěšujete šikmo přes hrudník, přispívá to
k deformaci páteře,“ říká Olina, „čím delší je
držadlo, tím víc kabelka zatěžuje páteř, naše
tašky proto mají těžiště vysoko. Kvůli tomu
u každého tvaru zkoumáme těžiště a vymýšlíme kabelku tak, aby se během dne a podle
toho, co v ní žena má, dala nosit několika
způsoby. Zároveň se snažíme o to, aby se
obsah tašky dal rozložit do plochy a její
majitelka mohla pohodlně připažit.“
U Franco Arazzi vznikne deset až dvacet
kabelek měsíčně a návrhářky dobře vědí, že
český trh je malý. Se zkušenou marketérkou
proto vyvíjejí internetový obchod určený pro
zahraničí. Jejich snem je potkat co nejvíc
originálních a sebevědomých žen, navrhovat
pro ně nové minimalistické tvary a v rámci
nich se posouvat k absolutní jednoduchosti
při zachování praktické funkčnosti.

K zájmu o spolupráci s lidmi s tělesným
postižením přispěl i fakt, že Olina před

jana šulistová.(jana.sulistova@volny.cz)

Handicapovaným na míru
Mezi známými výtvarnic je i několik vozíčkářek, díky nimž měly možnost se seznámit
s potřebami lidí s tělesným postižením.
Mimo jiné s tím, že lidé s omezenou hybností jsou častým cílem zlodějů. Jitka s Olinou
proto přišly se sérií kabelek nazvanou
Handibags. Jedním z prvních kousků byla
taška splývající s opěradlem kolečkového
křesla. „Designérský projekt Handibags je
nekomerční. Naším cílem je vyvinout několik prototypů tašek pro lidi s různými druhy
postižení,“ vysvětluje Olina.
„Handibags děláme zadarmo,“ doplňuje
Jitka, „ale příjemci nám pomáhají ve vývoji,
poskytují cennou zpětnou vazbu a nechají se
nafotit pro dokumentační a propagační účely. Navíc se poznatky z této práce promítají
i do tvorby běžných kabelek, ovlivnily také
letošní letní kolekci.“

A161005503
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Lidé nefungují jako stroje
DELTA se interně soustředí na projekty,
které sladí práci a volný čas

N

espokojení. Střední Evropa je na
tom ve spokojenosti slaďování
pracovního a soukromého života
podobně jako Afrika, podle průzkumu
firmy Hay Group 56 procent zaměstnanců
cítí velkou nerovnováhu mezi pracovním
a soukromým životem. Firmy, které na to
nedbají, přicházejí o talenty. Na otázku, jak
se k problematice work-life-balance staví
holding firem DELTA, která působí v rámci
Evropy ve čtyřech zemích, odpovídal Erik
Štefanovič, jednatel české a slovenské
DELTA Projektconsult.

FOTO: archiv

Máte pocit, že se pro vás ve firmě work-life-balance neboli slaďování pracovního
a osobního života stává určitou nutností?
Sladění zaměstnání s rodinným životem
bylo nutností vždy. Teprve nedávno se
ovšem na to zaměřila pozornost, protože se
tato skutečnost nyní stala opravdu vědomou. Člověk nemůže fungovat pouze pro
své zaměstnání a rovněž ne pouze pro svůj
osobní život – složitost činí život životem
a může zde obstát pouze komplexní přístup.
Jedno začalo být jasné: pouze motivovaní
lidé mohou dát věci do pohybu a dosáhnout
úspěchu. Motivace nemůže být posuzována
odděleně od soukromého života a prostředí,
zdravotního stavu zaměstnanců a už vůbec
ne, pokud mluvíme o dlouhodobějším procesu, o trvalé udržitelnosti.
Dokážete určit, kdy jste jako vedení
společnosti tuto potřebu začali pociťovat?
Je to dle vás způsobeno neustálým tlakem
na vyšší pracovní výkon?
DELTA o tom měla povědomí vždy. Samozřejmě tlak trhu přispívá k tomu, že musíme
být stále efektivnější a účinnější, abychom
na trhu zůstali a byli zde úspěšní. V případě, že ovšem tento tlak posune rovnováhu
směrem k nespokojenosti a psychické zátěži
zaměstnanců, potom vyvstává nebezpečí dlouhodobých řetězových problémů.

Abychom tomuto zabránili, zažádali jsme
v roce 2012 o certifikaci jako společnost
podporující rodinný život a získali za to
pečeť kvality. Jelikož je podpora slaďování
profesního a rodinného života kontinuální
proces, připravujeme v této době další kroky
ohledně recertifikace.
Často se v souvislosti s tímto tématem
spojují více ženy než muži. Co si o tom
myslíte? Jsou programy work-life-balance
součástí firemní kultury, které potřebují
v zaměstnání především pracující matky?
Ne. To by byl špatný signál. Slaďování dalece
přesahuje problematiku rodičovství. Je to
o psychickém a fyzickém zdraví, o péči,
kterou vyžadují příslušníci rodiny, o kultuře
řízení, o komunikaci a mnohém dalším.

Generace Y se v roli
zaměstnance staví
proti tomu, že by měl
člověk v době vlády
strojů také fungovat
jako stroj, míní
Štefanovič.

Výzkumy ze střední Evropy ukazují, že až
56 procent zaměstnanců je nespokojených.
Přikláníte se k názoru, že společnosti, které
na tuto nespokojenost nedbají, přicházejí
o nejvýkonnější zaměstnance či talenty?
Přesně tak to je. Ztratí se naše výkonnost
a nedokážeme rozeznat potenciál lidí a využít ho. Protože všichni lidé mají zvláštní
nadání. Rozpoznat je však a správně je využít, to je umění vedení.
Dokážete definovat specifické požadavky
či nároky této generace Y? A naopak
definovat nabídku, co pozitivního
zaměstnavateli tato generace přináší?
Tato generace se staví proti tomu, že by měl
člověk v době vlády strojů fungovat jako
stroj. Pokud mladé lidi nadchneme a inspirujeme pro smysluplné cíle, potom dokážou
rozvíjet své talenty.
Je tato generace Y přirozeně loajální vůči
zaměstnavateli, nebo je třeba si její firemní
příslušnost postupně získat a pracně
pěstovat? Jste mezinárodní holding firem,
máte do budoucna jasno v tom, jakými
opatřeními si tuto generaci udržet?
Nejsme zastánci výrazů jako „vázat zaměstnance“. Pokud se zaměstnanci nadchnou
pro naše produkty, které na trhu nabízíme,
a objeví smysl té velikosti, poznají, že s námi
mohou realizovat své silné stránky, a pak je
tedy i chtějí využít. Jsou-li efektivní, cítí se
produktivní, užiteční a spokojení. A pak jsou
přirozeně také loajální.
Lze tyto ušlechtilé principy skutečně
uplatňovat i v tak hektickém oboru, jako je
stavebnictví?
Naše práce projektanta, architekta či manažera, který řídí a koordinuje celou výstavbu,
spočívá právě v detailním plánování. Naším
oblíbeným mottem je „Nejprve přemýšlíme“.
A to platí i v principu vedení a kultuře řízení
lidí.

46 l Profit

44_61_PT_07.indd 46

1.7.2016 14:26:30

44_61_PT_07.indd 47

1.7.2016 14:26:31

fokus
znač k a jako pr e s t iž

O pilotech a modelářích

Rodinná firma Pecka Modelář zažila za
25 let na trhu velké změny. Dříve Češi
drtili západní konkurenci, teď je dusí Asie

N

a začátku 90. let zažíval český
modelářský byznys zlaté časy.
Modelářství patřilo k těm pár
oborům, které vzkvétaly i za komunismu,
a po pádu železné opony mohli Češi
najednou svoje dovednosti uplatnit na
Západě. Jan Pecka byl jedním z nich. Češi
tenkrát začali kvalitní modely i všechno
kolem nich dodávat do světa a drtit západní
konkurenci. Dnes – po pětadvaceti letech –
je situace jiná. České výrobce i dodavatele
válcuje Čína a s novou generací přichází
i jiný typ zákazníků. Prodejny Pecka
Modelář ale dál fungují a drží si podobu
rodinné firmy. V jejím čele dnes stojí synové
Jana Pecky – jmenovec Jan a mladší Matěj.
Jan Pecka starší měl s modelářstvím zkušenosti už z 80. let. Pracoval jako zástupce
vedoucího v proslulém Domu techniky mládeže, což byla tehdy největší československá
modelářská prodejna. V roce 1990 využil
zkušeností a založil vlastní obchod v Praze, v ulici Karoliny Světlé. Nachází se tam

dodnes. Provozovnu ovšem vedl jen tři roky.
Vážně onemocněl a zemřel. Celý byznys tak
převzala jeho manželka a rozjela ho do té
míry, že přidávala i další pobočky.
V roce 2007 ale také vážně onemocněla
a o dva roky později zemřela. Jeden z jejích
synů – Jan – žil v té době v Austrálii, druhorozený Matěj ještě studoval. Oba se v tu
chvíli bez většího rozmýšlení vzdali svých
aktuálních kariér a převzali rodinnou firmu.
„Byli jsme do toho tak trochu vrženi.
Nebylo to o tom, že bychom se museli nějak
rozhodovat. Maminka zemřela a nechat byznys zaniknout nám přišla škoda. Asi i proto,
že mu rodiče věnovali dost času a úsilí. Když
to řeknu s nadsázkou, bereme firmu jako
rodinný klenot,“ vysvětluje třicátník Matěj
Pecka v největší současné prodejně firmy
v centru Prahy ve Zlatnické ulici.

Konec zlatých časů
Oba bratři přiznávají, že jejich dětství
a dospívání nějakou posedlost modelaři-

nou nevykazuje. „Určitě jsme k tomu díky
otci přičichli. Ale že bychom každý týden
objížděli soutěže, to ne,“ říká prvorozený
Jan Pecka. Matěj se v dospělosti zaměřil
spíše na sběratelství, konkrétně na trochu
překvapivě znějící oblast – zemědělské
stroje. A že by si podnikatelé brali práci
domů i o víkendech, se prý také říct nedá.
Během týdne si s modely vyhrají dost.
Modelářský byznys ale samozřejmě není
jen o zábavě.
Zlaté časy devadesátých let, kdy ještě plno
lidí „stavělo“ a před českými výrobky se
třásla evropská konkurence, jsou minulostí.
Přišly pokrizové roky, kdy lidé přirozeně
škrtali náklady na koníčky, a zákazníků ubylo. Rodinná firma si prožila dlouhé tři roky
stagnace. Tahle doba už je ale pryč a byznys
se opět zvedá. Pecka Modelář tak má dnes
dohromady v Česku a na Slovensku obrat
přes 90 milionů korun a třicet zaměstnanců plus brigádníky. Oba bratři se shodují,
že firmu z nejhoršího vytáhla investice do
›
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zní: rozšiřovat prodej přes e-shop. „Chceme
expandovat a oslovovat lidi v zahraničí,“
popisuje Jan.
Už dnes tvoří zásilkový prodej výraznou
část obratu. „Pokud se bavíme o podílu
e-shopového prodeje jako takového, tak
tam už je to ke čtyřiceti procentům všech
prodejů, které děláme,“ říká Matěj. Zásilky
odesílají do Spojených států, Kanady nebo
třeba Austrálie. Výhodou e-shopu je i to, že
náklady s ním spojené nejsou tak vysoké,
jako by byly s kamennou pobočkou. A potenciál je ve výsledku větší.
Na vývoj si bratři nestěžují. Jsou smíření
s tím, že doba je dnes prostě hektičtější.
V posledních třech letech se tak staly nejprodávanějším artiklem drony. A zároveň
i tím, který nejvíce vydělává. Jde o zábavu
pro klasické spotřebitele, kteří si chtějí zdokumentovat třeba piknik na zahradě nebo
oslavu.

Kontroverzní figurky
Sběratelství není jen koníčkem mladšího
bratra Pecky, ale i součástí byznysu.
Kvůli nedostatku času se mu věnuje čím
dál více modelářů. Matěj má sbírku o sto
modelech, což prý s ohledem na ostatní
sběratele v podstatě nic není.
Někteří z nich si jsou kvůli svému koníčku
schopni pořídit i speciální byt nebo dům.
Sběratelské předměty tak v nabídce Pecky
Modeláře nechybějí. Před časem vzbudila
rozruch zpráva, že firma nabízí i figurky nacistických pohlavárů včetně Adolfa Hitlera.
„Určitě v tom není žádná ideologie.
Všechno to máme ošetřené. Jde o historické
postavy. Jako máme Stalina a Churchilla,
tak máme i tyto postavy,“ reaguje Jan s tím,
že figurky vyjdou na několik tisíc korun.
Nejdražší je právě führer – za deset tisíc
bývá pravidelně vyprodaný. Figurky dodává
americká firma, která se právě na tematiku
nacistické třetí říše specializuje.

Větší starosti Peckům
dělá konkurence
Kus trhu si přisvojily podniky, které se věnují jen RC hračkám, tedy modelům zhruba do
2500 korun. Je jich celá škála a Češi se stále
dost rozhodují podle ceny. Za modelářský
krám, kde koupíte vše počínaje balzou přes
špendlíky, lepidlo až po potahový materiál,
je pokládat nelze. Podle Pecků je to spíš
takové hračkářství. Část potenciálních
zákazníků ale i tak přetáhnou.
Hlavní hrozbou jsou však asijské e-shopy.
Fungují tak, že zboží leckdy ani neprojde
celnicí, a není tedy zatíženo clem.
„Spousta e-shopů totiž označí zásilku jako
dárek a je jen na celníkovi, jestli ji otevře,
nebo ne,“ popisuje obvyklý fígl Matěj. I tak
se chce ale firma v současnosti zaměřovat
právě na online svět, otevření nových kamenných prodejen neplánuje.
V současnosti jich má v tuzemsku pět
– poslední přibyla v Obchodním centru
Letňany. Jedna funguje už několik let v Bratislavě. A v čem se liší slovenský zákazník od
českého? Kupuje lepší, kvalitnější produkty.
„Na Slovensku si víc potrpí na prémiové
značky a jsou ochotni si připlatit. Češi více

1,5 milionu

byl schopen utratit v prodejně za modely
během pěti let jeden zákazník.

15 tisíc

zákazníků se protočí za rok
v bratislavské prodejně.

šetří. Jen v Bratislavě se u nás za rok protočí
přes 15 tisíc lidí, což už je pro nějaké srovnání celkem slušný reprezentativní vzorek,“
míní Matěj. Spíše než další pobočku tak
bratři plánují výstavbu vlastního sídla se
skladem. Zatím jsou totiž všude v nájmu a to
se promítá i do nákladů.

Koníček za všechny prachy
I samotné modelářství je nákladný koníček.
Statisícové částky nejsou zase tak neobvyklé. Jeden zákazník u Pecků utratil v průběhu
pěti let milion a půl korun. Ale existují
dokonce lidé, kteří během týdne v prodejně
nechají klidně i dvě stě tisíc korun.
„Většina těchto zákazníků se rekrutuje
z vyšší společenské sféry. Hledají nějakou
zábavu a paradoxem je, že u nás vydrží třeba
tři měsíce a pak už je nevidíme. Chytí je zase
něco jiného, do čeho investují velké částky,“
říká Matěj. Někteří z nich se ale vracejí
pravidelně. Výhodou současné modelařiny
přitom je, že se demokratizovala. Je dostupnější mnohem širší skupině lidí. Dříve to
byla zábava pro horních deset tisíc. Funkční
model s vysílačkou a dalším potřebným
vybavením stál na začátku devadesátých let
až 15 tisíc korun, což byly v té době neskutečné peníze. Dnes se s modely naučíte
létat mnohem rychleji a za podstatně méně
peněz. Jak popisují Peckovi, s dnešními polystyrenovými modely plácnete o zem a nic
se jim nestane.
Na závěr ale stejně zůstává otázka, kdo se
vlastně může považovat za modeláře. Ten,
kdo postaví dva tři modely? „To ještě ne, to
postavil každý,“ míní Jan. „Je ale krásné,
že se k nám vracejí lidí, kteří chodili ještě
k našemu otci. Nedávno jsem si povídal
s pánem, co staví historické modely letadel.
Je mu kolem sedmdesáti let. To je pro mě
zpětná vazba, že to děláme dobře,“ říká na
závěr Jan.
Markéta žižková,.týdeník Euro

FOTO: Martin Pinkas

› online prezentace. Hlavní strategie tak dnes
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Mezinárodní škola připravuje mladé lidi na budoucí povolání

V dnešním globalizovaném světě váš potomek lépe uspěje, když si zvolí správnou školu, která ho připraví
na neznámé výzvy a povolání zítřka. Přesně takový cíl si stanovila mezinárodní škola Park Lane International School.
Park Lane se dále účastní nejrůznějších domácích i mezinárodních studijních projektů, jako
jsou slohové, výtvarné, sportovní a dovednostní soutěže. V květnu 2016 se týmy Park Lane
International zúčastní prestižní mezinárodní
sportovní olympiády mezinárodních škol COBIS
Games.

V Park Lane učitelé i studenti věří, že každý
mladý člověk, bez ohledu na prostředí, ze
kterého pochází, víru či schopnosti, má právo
být respektován a žít šťastný, bezpečný a produktivní život. V multikulturním prostředí této
školy si vaše dítě najde přátele z různých koutů
světa a naváže cenné vztahy a kontakty do budoucna.
Právě budoucnost se zdá být zcela nevyzpytatelná.Až váš potomek vystuduje, setká se při hledání práce s povoláními, která dnes třeba ještě
vůbec neexistují, a s technologiemi, které dosud
nebyly vynalezeny. Aby v tomto světě v následujících desetiletích mohl uspět a prosperovat,
je zapotřebí, aby se orientoval v otázkách mezinárodního rozvoje, globálních problémů, uměl
dobře komunikovat, týmově pracovat a dokázal
se vcítit do jiných kultur. A s kvalitním vzděláním na mezinárodní škole Park Lane se může
stát nejen kýmkoli, čím bude chtít, ale také může
žít a pracovat kdekoli ve světě.
To dosvědčují i slova ředitele školy Park Lane
Paula Ingarfielda: „Nabízíme vyvážený a komplexní studijní program, zaměřený především
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na studenta jako individualitu, a soustavně se
snažíme vytvářet ve škole inspirrativní mezinárodní prostředí, s otevřenou respektující
komunikací, podporující týmového ducha. Zároveň děláme vše pro to, abychom naše studenty
vybavili do života všemi dovednostmi i vlastnostmi, které z nich učiní sebejisté, ohleduplné
a zodpovědné členy společnosti, bez ohledu
na to, kde se rozhodnou žít.“
Výchova kriticky myslících a zodpovědných
občanů dnešního globalizovaného světa
Cílem Park Lane je nabízet studentům v rámci výuky širokou škálu učebních a studijních
stylů, podporovat studentské debaty a diskuse, řešit modelové úlohy, hrát týmové a motivační hry a investigovat řadu témat formou
kritického myšlení a vlastního výzkumu.
Studenti se dále mohou zapojit do více než
dvaceti specializovaných mimoškolních aktivit, seminářů a kroužků, již od prvního stupně
základní školy mají žáci možnost být členem
školské studentské rady či týmu školních ekologů, zároveň probíhají dlouhodobé týmové
soutěže napříč ročníky, kde spolupracují děti
nejrůznějšího věku.

Modelová zasedání Organizace spojených národů (MUN)
Od letošního roku se vybraný tým studentů
starších 14 let účastní modelových zasedání
Organizace spojených národů (MUN), kde při
modelových zasedáních a konferencích studenti
v diskusích řeší aktuální problémy současného
světa. Celou konferenci si studenti vedou sami,
účastní se jí tisíce studentů základních, středních
i vysokých škol, což vyžaduje nejen důkladnou
přípravu na diskutovaná témata, ale zároveň
klade vysoké nároky na rétorické, diskusní a písemné dovednosti účastníků, jejich schopnosti
kritického myšlení, týmové spolupráce, organizace a vůdcovství. Struktura a program modelové
konference ve studentech probouzí mezinárodní
povědomí, pocit globální sounáležitosti a odpovědnosti a schopnost analyzovat problémy z různých úhlů pohledu. V letošním debutním roce byl
studentský tým Park Lane vysoce úspěšný, jeden
ze studentů dokonce obdržel cenu „Nejúspěšnější
delegát“ GA1 Committee Award .
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Park Lane rovněž udílí jedno z nejprestižnějších
světových ocenění pro mládež, Mezinárodní cenu
vévody z Edinburghu. Podle průzkumu prováděného ve Velké Británii zaměstnavatelé toto ocenění považují za nejdůležitější neakademickou
kvalifikaci, kterou v průvodních dopisech a CV

uchazečů o práci hledají. V programu jde o sérii
aktivit, které pomohou účastníkům uplatnit jejich
všestrannost v následujících oblastech: dovednost, sportovní aktivity, dobrovolnictví a dobrodružné expedice. Cílem je posílit osobní odolnost,
týmovou spolupráci a fyzickou kondici studentů.
Mezinárodní škola nabízí inspirativní studijní
prostředí s vynikající dopravní dostupností
Mezinárodní škola Park Lane je akreditovaným členem Rady britských mezinárodních
škol (COBIS) a v současné době ji navštěvují
děti ve věku 3–14 let (od mateřské školy až
po 9. ročník). Každým rokem je otevřen další
následující ročník, přičemž závěrečný (matu-

ritní) 13. ročník bude otevřen ve školním roce
2018–2019.
Školu dnes tvoří tři hlavní areály (kampusy): areál víceletého gymnázia v Praze 1 ve Valdštejnské
ulici, areál základní školy v Praze 6 a anglická
mateřská škola Nessie v Praze 5. Všechny kampusy jsou dobře dostupné autem i městskou
dopravou a jsou nově zrekonstruovány. Nabízejí
tak komfortní prostory pro kvalitní a moderní
výuku. Areál víceletého gymnázia se nachází
na Malé Straně v palácové budově bývalé ambasády, je přímo na metru a v klidném prostředí
plném zeleně.
Více informací najdete na www.parklane-is.cz
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ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI.
ZÁRUKA, ŽE SE POD SLUPKU
NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PODÍVAL NĚKDO ZA VÁS.
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Chtěli jste někdy podpořit ty, kteří spolehlivě pomáhají jiným?
Značka spolehlivosti zaručí, že od neziskovek, které ji získaly, můžete očekávat:
ODPOVĚDNOST, TRANSPARENTNOST A PROFESIONALITU.
Najdete je na www.znacka-spolehlivosti.cz nebo www.avpo.cz
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Značka, logo a filozofie firmy přitahují stejně smýšlející firmy.
Progresivní investor vnímá značku ve spojitosti s oborem.
Modulární výstavba a KOMA modulární systém mají největší potenciál, neboť efektivně reagují na okamžitou potřebu a jsou doslova superrychlé. I v České republice se modulární výstavba pozvolna dostává do popředí, a to zejména díky svým bezkonkurenčním výhodám. Připojte
se ke spokojeným zákazníkům a spolupracujte s Firmou roku 2015 a dodavatelem českého pavilonu na EXPO v Miláně.
KOMA – stavíme budoucnost. Vyrábíme stavby: kancelářské objekty, školské stavby, zázemí pro sportovce, stavby pro kulturu, restaurace, prodejny, bytové domy.

Nic není nemožné.

Wolf_d

www.koma-modular.cz
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K

dyž se píše o nás a vyspělých evropských
zemích, vždy se dočítáme, v čem všem je
máme dohánět. To platí i o nakupování
jídla přes internet. Zatímco ve zbytku EU tak
činí každý desátý, u nás je to jeden z padesáti.
Odhaduje se ale, že každým rokem se částka,
kterou hodlají Češi do nákupu potravin přes
internet dát, prakticky zdvojnásobí. Je pro to
předpoklad - největší množství e-shopů na
jednoho obyvatele v Evropě je právě u nás a i těch
specializovaných na jídlo by mělo přibývat.
Finančně je to zajímavé pro obě strany a díky
tomu, že po síti si obstaráváme především velké
týdenní nákupy či nákupy trvanlivých potravin
do zásoby, mohou například v obchodním řetězci
Tesco porovnat útratu zákazníků v kamenném
obchodě a na internetu; ta druhá bývá v průměru
mnohonásobně vyšší.
V poslední době se objevila konkurence, především Rohlik.cz a Kolonial.cz. Pro ně je výhoda,
že jiné velké řetězce o tento druh prodeje zatím
nejeví zájem, protože spíše investují do kamenných obchodů, a tak například Rohlik.cz se chce
co nejdříve pustit do zásobování všech měst
s počtem obyvatel přes 30 tisíc.
V zemích západní Evropy se e-shopy s potravinami začaly otevírat už na přelomu tisíciletí,
v Česku jako první řetězec Tesco spustil Potraviny
on-line v lednu roku 2012. Je ovšem pravda, že
vycházel z desetileté zkušenosti ve Velké Británii.
V současnosti je služba dostupná čtyřem milionům Čechů v celkem sedmi krajích. Výběr je ze
sortimentu více než 22 tisíc položek za ceny stejné
jako v kamenných obchodech včetně akčních
nabídek.
Čas dovozu si zákazník volí sám, nejdříve si ho
může objednat na následující den ráno. Služba

Tesco Potraviny
on-line
Více než 220 tisíc registrovaných
zákazníků
Přibližně 400 zaměstnanců,
rozvoz zajišťuje téměř
100 dodávek
Cena za doručení od 49 do 99
korun v závislosti na čase, nikoli
na vzdálenosti či hodnotě nákupu

Kolonial.cz
Kapacita jedné CNG dodávky
je 30 bedýnek v suché části,
45 v chladicí a mrazicí části
Na jeden rozvoz připadá přibližně
50 nákupů, rozváží se dvakrát
denně
Sklad Kolonialu má užitnou plochou
5300 metrů čtverečních, a je
tak největším skladem českých
potravinářských e-shopů

DameJidlo.cz
Počet kurýrů stále stoupá
a k 31. 3. 2016 představuje
číslo 231
V lednu, únoru a březnu 2016
poprvé třikrát za sebou překročil
počet objednávek
200 tisíc za měsíc
Celkem si zákazníci v roce 2015
objednali 160 tisíc pizz, především
Quattro formaggi

garantuje doručení ve dvouhodinovém časovém
intervalu.
Objednané zboží vybírají speciálně vyškolení
pracovníci přímo z prodejní plochy, a aby byla
zaručena čerstvost, zboží se vozí v dodávkách
s chladicími a mrazicími boxy.
Internetový obchod Kolonial.cz je na trhu rok.
V nabídce má přibližně (zatím) 10 500 položek,
z toho dva tisíce just-in-time. Tento termín znamená, že obchod dovede organizovat objednávky
a příjem čerstvých potravin u subdodavatelů tak,
aby je sami zavezli několikrát denně ve chvíli,
kdy se na svou cestu s nákupy chystají jednotliví
příručí se speciálními dodávkami.
Díky tomu nemusejí čerstvé potraviny, zejména pečivo, ovoce, zeleninu a některé druhy masa
držet skladem. Po převzetí od dodavatele tedy
ihned putují k zákazníkovi. Pracovník dokáže
nákup zákazníka zkompletovat ze všech tří teplotních zón (suchého skladu, chlazeného skladu
a mrazáku) tak, aby nebyl porušen teplotní
řetězec. Služba aktuálně pokrývá 2,4 milionu lidí
ve velkých městech Čech a jejich okolí.
Společnost DameJidlo.cz je nyní největší
online služba na dovážku jídla z restaurací
a pokrývá více než 80 procent trhu v ČR. Služba
byla spuštěna v listopadu 2012 a dnes si její
zákazník může objednat rychlý oběd či večeři
z více než 2157 restaurací po celé republice. Díky
tomu může firma také sledovat, co vlastně český
zákazník jí a jak se jeho chutě mění. Nejvíce si
lidé tradičně objednávají pizzu a největší nárůst
popularity zažívají burgery, ale i vegetariánská
kuchyně. Cena rozvozu se pochopitelně řídí
náročností objednávky.
Ivan verner,.spolupracovník týdeníku Euro

FOTO: archiv

Jíme ze sítě
Češi si stále více objednávají
jídlo přes internet
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně
HOTEL

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. MTTMedicínská 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
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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
A ZESÍLENÍ BUDOV
SEŠITÍ TRHLIN HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ
STAHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ LANY
A TÁHLY

ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

UHLÍKOVÝMI LAMELAMI
INJEKTÁŽE

PEVNOSTNÍ

MIKROPILOTY

VOLEJTE NA: 608 854 283
PIŠTE NA: POLASEK@STATICSPLUS.CZ

INZERCE
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INZERCE
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Akce 2016:

LÉTO V TŘEBÍČI
Díky bohaté historii Třebíče mohou
návštěvníci obdivovat mnoho
cenných památek zapsaných
na seznam UNESCO, a to baziliku
sv. Prokopa řazenou ke skvostům
středověkého stavitelství evropského
významu, unikátní židovskou čtvrť
a nejlépe zachovaný židovský hřbitov
v České republice. Třebíč však není
jen městem památek UNESCO,
ale přívětivým domovem pro své
obyvatele a pozornou hostitelkou
pro své turisty a návštěvníky.
A právě pro ně je připravena bohatá
nabídka kulturních a společenských
akcí v areálech třebíčských památek
UNESCO.
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OŽIVENÉ
ŽIDOVSKÉ MĚSTO
15.–17. července
(židovská čtvrť)
IV. ročník víkendové
kulturně-historické akce
s cílem navrátit původní
živou tvář památce UNESCO.
ŠAMAJIM
27. července – 1. srpna
(Zadní synagoga,
židovské město)
Festival židovské kultury
navazující na slavnou
židovskou historii Třebíče.
SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ
19.–21. srpna
(Podzámecká niva)
Oslavy výročí zápisu
třebíčských památek na
seznam UNESCO.

www.visittrebic.eu
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NEER A

®

PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,
posílit
a

zhubnout!
Gabriela Filippi
Olga Šafaříková
žena a milující matka

Očista bez hladovění
Během
detoxikační
kúry
NEERA®
nahrazujeme pevnou stravu čistým,
přírodním,
výživným
nápojem
ze
stromového sirupu (vyrobeného ve
Švýcarsku
z
čistého
kanadského
javorového sirupu stupně C+ a několika
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody
a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje
pročišťující proces našeho těla, uspokojuje
pocit hladu a dodává tělu energii bez
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá
k obnovení biochemické a minerální
rovnováhy v tkáních a buňkách a urychluje
jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení
detoxikačního programu lidé zjišťují, že
díky odplavení odpadních látek a navrácení
přirozené rovnováhy se zvýšila jejich výdrž

a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek,
krevní oběh, odolnost vůči chorobám,
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy
a nehty a působí na své okolí šťastnějším,
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během detoxikace
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg,
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou
snížení tělesné váhy není ztráta vody,
ale především odbourání nadbytečných
tukových zásob a nahromaděných
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy
(pokud vůbec nějaká) se po skončení
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®
pomůže organizmu najít svou přirozenou
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl
pro zdravou a vyváženou stravu.

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

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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Herečka, moderátorka
a tvůrce Léčivého divadla
Gabriela Filippi
vypráví o svých
zkušenostech s půsty:
„Očistné půsty patří k józe, ale
nejsou podmínkou. Upřímně:
zpočátku bylo mojí motivací
hubnutí. V kadeřnictví jsem
zaslechla, jak si ženy povídají
o hubnoucím přípravku Neera
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet.
S ním je možné se bez problémů
postit i 21 dnů, já zkoušela
patnáct. Tělo v této době získává
energii z javorovo-palmového
sirupu, takže se nikdo nemusí bát,
že zkolabuje.
První dny mě bolela hlava, pak mě
honila mlsná všeho druhu, ale asi
po pěti dnech začala změna. Začalo
mě to bavit, protože jsem přestala
bojovat. Měla jsem hodně energie
a spala minimálně, protože se
tělo nevysilovalo zpracováváním
potravy. Bylo mi lehce a krásně
a zažívala jsem euforii. Pak nastal
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se
zase k jídlu, protože jemněhmotný
svět se při půstu otevírá daleko
snáz a smysly jsou bystřejší.
Důležité je vracet se ke stravě
opatrně, aby si člověk zbytečně
neublížil. Zatím ale ještě nejsem
takový borec jako Henri Monfort,
který se živí pouze pránou, a tak
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“
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Na soutoku moří
Na samém jihu Itálie najdete nedotčenou přírodu
a nezaměnitelnou atmosféru. Bílé písky
u Tyrhénského moře a vegetaci u Jónského moře
Na posvátném výběžku Capo Colonna
stojí zbytky starověkého chrámu bohyně
Héry ze šestého století před naším letopočtem – dochoval se zde i jeden z dórských
sloupů. Bohyně Héra byla uctívána coby
strážkyně přírody a ochránkyně domácích
zvířat, mořeplavby, ale i ženského principu –
ve všech jeho aspektech. K pokladům jejího
chrámu náležel také sloup z ryzího zlata či
podobizna krásné Heleny od malíře Zeuxia
z roku 400 před naším letopočtem.

Papričky a med

zmrzlina – lanýž Tartufo, která vznikla
právě zde.

Magická a posvátná země
Srdcem Kalábrie a snad nejromantičtějším místem je mys s magickou atmosférou
– Capo Vaticano. Za příznivého počasí
odtud dohlédnete i na Stromboli. Nedaleko
leží historické městečko Tropea s kostelem Santa Maria dell’Isola, majestátně se
tyčícím na skalnatém útesu hned nad pláží,
s křivolakými uličkami, paláci ze 17. století,
františkánským klášterem či středověkou
normanskou katedrálou.

Sopky na dohled
Vyplujte na ostrovy Lipari, Vulcano
a Stromboli a užijte si bezpočet nádherných
výhledů na toto vulkanické souostroví.
Největším z nich je ostrov Lipari s půvabným městečkem v řeckém stylu. Vulcano
je známé pro své horké prameny a Římany
bývalo považováno za sídlo boha ohně.
Dominantou Stromboli je dosud aktivní
stejnojmenná sopka – jedna z nejaktivnějších sopek světa. K té je vůbec nejlepší se vydat večer. Však si to představte: plavba lodí
směrem k zapadajícímu slunci, pocit teplého
vánku na kůži a blížící se sopečný ostrov.
Odrazy měsíčního světla na šerem ztemnělé
hladině moře a rudě bouřící vulkán.
reDaKce

FOTO: Profimedia.cz

P

obřeží Tyrhénského moře splňuje
veškeré představy o dokonalosti pláží.
Dlouhé a písečné pásy střídají bizarně
tvarovaná skaliska, tyrkysová voda je čistá
a teplá. Mimochodem – zdejší moře patří
k nejčistším v Evropě. Pobřeží Jónského
moře má odlišný charakter, ovlivněný
Východem a řeckými odkazy. Je delší a má
kouzelné přírodní pláže. Vnitrozemí jižního
cípu Itálie dominují antické památky, hory,
lesy a národní parky – je to v celé zemi jedno
z míst nejméně zasažených turistickým
ruchem, kde oceníte klid a pohodu. Navíc
díky subtropickému klimatu jsou zde léta
velmi teplá bez srážek a moře je prohřáté
ještě počátkem listopadu.
Kalábrie je prostě nádherná. Čas zde
plyne mnohem pomaleji. Tady se nikam
nespěchá, o pláž se tu často s nikým nemusíte dělit a voda je nezkalená a příjemně
prohřátá. Kalábrie je zároveň i bohatá. Její
jmění se ale neměří penězi. Bohatstvím jsou
její pláže. Jemný písek, stín borovic a k tomu

Čas zde plyne
mnohem pomaleji.
Tady se nikam
nespěchá, o pláž se tu
často s nikým nemusíte
dělit a voda je
nezkalená a příjemně
prohřátá.

Kalábrie se může pochlubit velmi rozmanitou a pikantní kuchyní. Ve zdejších chutích
a vůních se mísí pevnina s mořem. Jsou silné
a pronikavé, od palčivosti papriček až po sametově jemnou vůni medu z pomerančových
květů, sladce cukrovou cibuli z městečka
Tropea či bohaté aroma sýrů ze svahů Monte
Poro. Nevynechejte speciality z mořských
plodů anebo cukrovinky, jejichž základem
jsou datle, fíky, cedrát z oblasti Riviera dei
Cedri, bergamot z oblasti Reggio Calabria,
speciální oříškovočokoládovou zmrzlinu
Tartufo di Pizzo nebo salám Nduja.
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Itálie - Kalábrie
Špička italské boty, z jedné strany omývána Tyrhénským a ze strany druhé Jónským mořem, patří mezi jednu z nejžádanějších turistických oblastí nejen Itálie, ale i Středomoří. Idylicky krásnou
krajinu s překrásnými přírodními scenériemi nejjižnější části apeninského poloostrova, umocňuje
smaragdově průzračná mořská voda, která se řadí k nejčistším v Evropě.

Odlety každé úterý a pátek
Club Valtur Capo Rizzuto ****

All Inclusive light
Příjemný a vzdušný resort s rodinnou atmosférou se
nachází v klidnější části městečka Nocera Scalo, v těsné
blízkosti pěkné široké písečné pláže.
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Scoglio della Galea ****

Village Temesa ****

Polopenze +
Oblíbený turistický komplex se nachází v klidné části
letoviska San Nicolo di Ricadi, přibližně 150 metrů od
pěkné písčité pláže.

Plná penze +
Rozlehlý klubový hotel se rozprostírá na vyvýšeném
pobřeží Jónského moře, v letovisku Capo Rizzuto, přímo
nad zálivem, lemovaným dlouhou písečnou pláží.
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Revoluce v daních z příjmu

O

čekávají se dvě hlavní změny. První
z nich je běžná novela současného
zákona o daních z příjmů. Ta je
součástí daňového balíčku, tedy novel
celkem sedmi zákonů z oblasti daní,
pro rok 2017.
„Druhým a mnohem důležitějším záměrem je příprava úplně nového zákona o příjmových daních,“ říká náměstkyně ministra
financí pro daně a clo Alena Schillerová.
Mezi novinky, které by měly platit už
příští rok, patří opětovné zvýšení slevy
na druhé, třetí a další vyživované dítě,
a to o 200 korun měsíčně na druhé
a o 300 korun za měsíc na každého dalšího
potomka. Ministerstvo přitom původně zvažovalo, že daňový bonus ve stávající podobě
zruší, protože jej lidé často zneužívají, a stát
tak přichází o miliardy.

nebude odrazovat od vyčleňování podílů
v obchodních korporacích do těchto entit,“
domnívá se náměstkyně.

Vytvoříme nový daňový systém
Do podzimu 2017 by měl být na stole zcela
nový zákon o daních z příjmu, který se
dotkne nejen podnikatelů a živnostníků,
ale všech, kteří tyto daně odvádějí do státní
pokladny. Termínem pro dokončení nového
předpisu je září roku 2017. Podle Aleny
Schillerové jej ministerstvo připraví „na klíč“
pro příští vládu, jež bude moci rozhodnout
o jeho zařazení do legislativního procesu.
Podmínkou je samozřejmě to, aby do
konce funkčního období vydržela stávající
Sobotkova vláda. Zástupci Babišova resortu
odhadují, že by zákon mohl nabýt účinnosti
v lednu 2020.

Podle náměstkyně Schillerové nebude
nový zákon obsahovat konkrétní sazby daně
z příjmu ani žádné jiné parametry. O těch
budou rozhodovat jednotlivé vlády ad hoc.
Podle Aleny Schillerové bude součástí
balíku změn také zdanění nízkých příjmů
ze závislé činnosti srážkovou daní. Další novinkou bude možnost daňového odpisování
majetku svěřeného příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků nebo
dobrovolných svazků obcí.
A také osvobození dividend pro subjekty,
které jsou „založeny za účelem správy majetku rodinných příslušníků“ – tedy takzvané
svěřenské fondy či rodinné fundace. „Zamezí se tak dvojímu zdanění a daňový režim

Překážka pro podnikání?
A proč je podle ministerstva financí potřeba
stávající zákon zcela nahradit? „Předpis je
z roku 1992, byl stopadesátkrát novelizován
a jako jediný daňový zákon z počátku 90. let
nebyl kompletně předělán. V současné podobě je sedmkrát delší než v původním znění.
Obsahuje výjimky podle dnes již neplatných
vyhlášek. Na vršící se výjimky již nestačí
písmenka,“ upozorňuje náměstkyně.
Důsledkem nepřehlednosti zákona
a množství výjimek jsou podle ní daňové

nerovnosti a zbytečně velká administrativní
zátěž, a to nejen berních úředníků, ale i podnikatelů a dalších plátců daně. Ministerstvo
zároveň tvrdí, že složitostí zákona je dána
menší ochota lidí platit daně dobrovolně
a jeví se ve výsledku jako překážka pro
podnikání.
A právě to chce prý vláda změnit. „Hlavními přínosy zcela nového zákona budou
zjednodušení daní, koncepční řešení zdanění příjmů, důraz na stabilitu a daňovou
neutralitu, jednodušší a uživatelsky přátelský předpis a také vytvoření podmínek pro
Integrovaný systém správy daní a pojistného,“ vypočítává Alena Schillerová.
Takzvaný Integrovaný systém správy daní
a pojistného (ISS) navazuje na myšlenku
Jednotného inkasního místa (JIM), které
měla v plánu už předchozí Nečasova vláda.
ISS umožní plátcům uhrazení daní a odvod pojištění na jediném místě, nikoli na
třech – tedy na finančních úřadech, sociální
správě a ve zdravotních pojišťovnách – jako
dnes. Technické zajištění celého systému je
ale běh na dlouhou trať, což připouští i ministerstvo financí.
Babišův resort rovněž slibuje dvoustránkové daňové přiznání pro zaměstnance.
Stručnější daňové přiznání přitom budou
mít podle místopředsedy vlády plátci k dispozici dříve, a to už příští rok při přiznávání
daně z příjmu za letošek. Nový tiskopis chce
daňová správa představit na podzim 2016.
Ambiciózní projekt počítá také s elektronickým portálem pro správu daní, takzvaným daňovým kioskem.
„Bude se vlastně jednat o virtuální
finanční úřad. Kdo bude chtít, vyřeší
všechny daně z domova. Ve svém účtu
uvidí kompletní přehled o svých daňových
povinnostech, historii, automaticky se mu
vyplní některé údaje v daňovém přiznání,“

FOTO: archiv

Součástí balíku změn bude zcela nový zákon
o daních z příjmu, který by měl být připraven
do podzimu 2017 pro novou vládu
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tvrdí generální ředitel Finanční správy
Martin Janeček.

Sazby daně v zákoně nebudou
Podle náměstkyně Schillerové nebude nový
zákon obsahovat konkrétní sazby daně z příjmu ani žádné jiné parametry. O těch budou
rozhodovat jednotlivé vlády ad hoc. Otázky,
jak budou řešeny slevy a zvýhodnění, jsou
podle ministerstva financí předčasné.
„Naším cílem je napsat návrh, který se bude
INZERCE

– zjednodušeně řečeno – skládat ze dvou
částí. Tou první bude takzvaný čistý zákon,
který nebude obsahovat žádné výjimky
a bude představovat čistý systém fungování
příjmových daní. Další částí bude katalog
výjimek, který bude obsahovat standardizované výjimky, jež mechanismem svého fungování nebudou v rozporu s principy nového
zákona,“ tvrdí Alena Schillerová.
Katalog výjimek má obsahovat právě
různá osvobození a slevy a má vycházet

z nynější úpravy. Na rušení současných
výhod, například slev na děti či manželku, si
zřejmě politici netroufnou.
„Pro novou vládu bude tedy připraven
čistý zákon a katalog výjimek. A bude právě
na této nové vládě, jak nastaví hodnotu
základních parametrů a které výjimky se
rozhodne do zákona zařadit,“ dodává ještě
náměstkyně.
businessinfo.cz
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por adna

Zaměstnanec prchá před
výpovědí
Koncem loňského roku přestal
jeden z našich zaměstnanců
bez udání důvodu chodit do
práce. Zaslali jsme mu výpověď
doporučeným dopisem. Je takto
doručená výpověď platná?

Okno lze nahradit LEDkou
Zaměstnanci v halách
začínají požadovat dostatek
přirozeného světla na pracovišti.
Je povinností zaměstnavatele
dostatek světla zajišťovat
a co dělat v případě, že to není
technicky možné?

Jan b., Liberec

ivan l., Tábor

Záleží na tom, zda máte písemné potvrzení od pošty, že si
zaměstnanec výpověď převzal. Pokud si ji zaměstnanec osobně
převzal na poště nebo od doručovatele, je vše v pořádku a výpověď je platná. Pokud ji ale za něj převzal někdo jiný, nebyla
dodržena zákonná lhůta uložení zásilky na poště, která činí
deset pracovních dní, nebo pokud zaměstnanec nebyl správným
způsobem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti,
nastává problém. V takovém případě by nezačala běžet výpovědní lhůta a pracovní poměr by neskončil; zaměstnanec by pak
měl ze zákona nárok na náhradu ušlé mzdy.
Výpověď je nutné doručit do vlastních rukou. Pokud se tak
nepodaří učinit prokazatelným způsobem, není výpověď platná
a zaměstnanec může požadovat náhradu mzdy. A stává se to
poměrně často, jelikož prokazování doručení výpovědi je vždy
na zaměstnavateli. Nejjistějším způsobem tedy je, aby zaměstnavatel doručil výpověď osobně. Pokud zaměstnanec nechodí
do práce jako v tomto případě, může jej zaměstnavatel zastihnout kdekoli a kdykoli, praxe uznává jakékoli varianty – doma,
na návštěvě, v nákupním centru a podobně. Ideálně by zaměstnavatel měl mít potvrzení o doručení podepsané dvěma svědky
a samozřejmě také zaměstnancem.
Doručování výpovědi poštou je obecně problematické. Pošta
má dle svých vnitřních pravidel lhůtu pro uložení zásilky
15 kalendářních dní, pokud do toho zasáhnou víkendy či svátky,
pak nemusí být lhůta deseti pracovních dní pro uložení podle
zákoníku práce splněna a výpověď není doručena, respektive
není platná. Obdobně problematické je dodržení řádné poučovací povinnosti o následcích odmítnutí převzetí písemnosti či
neposkytnutí součinnosti, jak v případě poštovního doručení
vyžaduje zákoník práce. Lepší alternativou jsou například soukromé kurýrní služby zastupující zaměstnavatele, které zaměstnanci výpověď předají s tím, že případné převzetí či nepřevzetí
splňuje stejné podmínky jako v případě předání výpovědi na
pracovišti.

Aby mohli pracovníci vykonávat zrakový úkol kvalitně, musí
jim být poskytnuto vhodné osvětlení. Zaměstnavatel musí
zajišťovat takový světelný tok, který odpovídá normě
ČSN EN 12464-1. V opačném případě je povinen zjednat
nápravu. Většinou se to děje vyčištěním stávající soustavy,
výměnou starších zdrojů za nové nebo přidáním doplňkového světla, což není optimální.
Podle lékařů je ideální zavádět do pracovních prostor
okna, kterými může procházet přírodní světlo. Jak uvedla
ve své studii Zdeňka Židková z brněnského Zdravotního
ústavu, „lidé, kteří tráví v práci mnoho hodin, se díky pohledu z okna mohou přesvědčit, že svět venku nezmizel, což
je důležité pro psychiku člověka, pro předcházení poruch
spánku i depresí“.
Instalace oken je však v halách často z technických důvodů
nemožná. Experti na vývoj osvětlení se shodují, že nejlepším řešením je výměna za LED svítidla. Regulovatelná LED
svítidla šetří zrak tím, že osvětlují pracovní plochu přesně dle
potřeb zrakového úkolu a zároveň limitují oslnění zaměstnanců na přijatelnou míru 19 až 20 jednotek UGR (uváděná škála
osvětlení se pohybuje mezi deseti a 28 jednotkami).
To je zásadní pro pracovníky, kteří se ve své profesi setkávají s takzvaným stroboskopickým jevem. K němu dochází
například při práci na soustruhu či fréze, kdy pracovník při
nedostatečném nasvětlení přestává rozlišovat pohyb otáčivých
částí. Zatímco klasické žárovky stroboskopický jev nejsou
schopné eliminovat, nová LED svítidla jej snižují na bezpečné
minimum.
LED svítidla navíc dokážou přizpůsobit sílu i barvu záření
denní době. Díky své variabilitě mají obrovský potenciál
uplatnění v kterékoli oblasti, kde záleží na reálnosti barev.
Například v módním návrhářství, architektuře nebo v konstrukčních činnostech, kde je lidské oko odkázáno na momentální světelné prostředí.

Markéta cibulková,.advokátka, DLA Piper Prague

stanislav sehnal,.jednatel společnosti Kampos
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k alendář

daňové termíny

13. ČERVENCE

11. ČERVENCE

1. SRpNa

ŽádoSt o platbU a moNitoRiNg pRojEktU V op pik

SpotřEbNí daň

daň z příjmů

V Praze, v sídle CzechInvestu (Štěpánská 15, Praha 2),
se uskuteční odborný seminář, jehož cílem je seznámit
žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) s postupem vyplňování
žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem
projektu v aplikaci IS KP14+. Po ukončení semináře je možná
individuální konzultace. Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro
registrované. Registraci je možné učinit e-mailem na adrese
eliska.matulova@agentura-api.org.

21. ČERVENCE
koNFERENCE REStaRt myŠlENí

Festival úspěšných příběhů představuje konference Restart
myšlení. Netradiční pohledy nabídne například bývalá
premiérka Slovenské republiky Iveta Radičová, šéfka českého
Googlu Taťána le Moigne, kandidát na příštího prezidenta
ČR Michal Horáček nebo zakladatel společnosti Lasvit
Leon Jakimič. Vstupenka na konference stojí od července
2900 korun bez DPH. Registrace je možná na adrese www.
restart-mysleni.cz. Akce se koná v prostorách DCS Clubu
(Vinohradská 25/35, Praha).

9. – 10. září
zElENý SVět 2016

V Brně se uskuteční 16. mezinárodní kontraktační
zahradnický a floristický veletrh. Je ryze odborný a má
význam pro ty, kteří podnikají v oboru zemědělském,
zahradnickém, floristickém, v komunální sféře a jim
podobných oblastech. Rádi bychom pozvali nejen širokou
odbornou veřejnost, ale také odbory životního prostředí,
starosty měst a obcí, pracovníky komunální sféry,
projektanty, architekty a zástupce stavebních firem. Objeví
se vystavovatelé nejen z České republiky, ale také z Německa,
Polska, Nizozemska, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

20. září
data StoR agE WoRkShop

V Praze se uskuteční odborná konference, mezi jejíž témata
patří ukládání, zálohování, archivace a obnova dat ve
fyzickém i virtuálním prostředí, moderní trendy v oblasti
serverů a storage. Pořadatelem je společnost Exponet
a konference se bude konat v Konferenčním centru City
v Praze 4, Na Strži 65/1702. Více informací na webové
stránce www.dsw.cz.

22. září
FoR aRCh 2016

Dvoustranné schůzky s evropskými podnikateli se uskuteční
v rámci veletrhu For Arch 2016. Akce je zaměřená především
na stavebnictví a přidružené obory, jako jsou výroba schodišť, ochrana povrchů, vytápění či sanita. Účast je zdarma
po přihlášení. Vice informací se dozvíte na webových stránkách veletrhu forarch.cz

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

15. ČERVENCE
daň SilNiČNí

záloha na daň za druhé
čtvrtletí 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 splatnost 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 druhé čtvrtletí
2016

25. ČERVENCE
SpotřEbNí daň

splatnost daně za květen
2016 (pouze spotřební daň
z lihu)
daňové přiznání za červen
2016
daňové přiznání k uplatnění 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 splatnost daně za druhé čtvrtletí a za červen 2016
souhrnné hlášení za druhé
čtvrtletí a za červen 2016
kontrolní hlášení za druhé
čtvrtletí 2016
ENERgEtiCké daNě

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

9. SRpNa
SpotřEbNí daň

splatnosti daně za červen
2016 (mimo spotřební daň
z lihu)

22. SRpNa
daň z příjmů

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

24. SRpNa
SpotřEbNí daň

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

25. SRpNa
daň z přidaNé hodNoty

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2016
souhrnné hlášení za červenec 2016
kontrolní hlášení za červenec 2016
SpotřEbNí daň

daňové přiznání za červenec 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec
2016 (pokud vznikl nárok)
ENERgEtiCk á daň

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

31. SRpNa
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně za červenec 2016
daň z NEmoVitýCh VěCí

splatnost první splátky
daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu
a chov ryb s daní vyšší než
pět tisíc korun)
07/2016 l 65
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Jeden den s...

Mám zásadu, že by se
porady neměly dělat
zbytečně, takže pokud
vše funguje tak, jak má,
porada se prostě
nekoná.

kontrolu pošty a telefonáty. Významnou
každodenní činností je také mazání obrovského množství oznámení o výhře v loterii
v Nigérii, požadavků na zaplacení faktur
za nedodané zboží a dalších potěšujících
zpráv, které nám každodenně přináší internet. Je také čas na schůzky s dodavateli
i odběrateli.
Pravidelné porady se konají jednou týdně,
operativně je ale možné poradu svolat
vždy, kdy je třeba. Mám ale zásadu, že by se
porady neměly dělat zbytečně, takže pokud
vše funguje tak, jak má, porada se prostě
nekoná.
Odpoledne nastává čas věnovat se strategickému rozvoji firmy. To v praxi znamená,
že se ředitel rázem promění v pracovníka
vývoje a pokouší se splnit rozmanité a někdy i nepříliš reálné požadavky zákazníků na nové výrobky. Hlavně po návratu
z veletrhů jsme různými novými projekty
doslova zavaleni a stíháme to obtížně.
Naštěstí je vývoj nových výrobků zajímavá činnost, při které je možné si dokonce
i psychicky odpočinout. Vývoj zároveň
vyžaduje i studium odborné literatury
a časopisů, kterými jsem bohatě zásoben.
A také legislativy, která se bohužel vyvíjí
velmi dynamicky a není snadné ji sledovat.
Takže to opravdu není nudná činnost.
Kolem třetí hodiny odpoledne nastává
čas pro další kontrolu provozu a případné
řešení problémů, které se během dne objevily. Ideální je, když vše probíhá tak, jak
by mělo. Takových dnů je ovšem zatraceně
málo…
Po půl čtvrté odjíždím domů. Praha už nebývá tak pěkně průjezdná jako brzy ráno,
a tak se cesta obvykle protáhne. Nicméně
pokud je to možné, snažím se přepnout
hlavu do jiného režimu a na práci zapomenout. Samozřejmě že to vždycky nejde –
ale zastávám názor, že člověk nemůže žít
jenom prací a že proto, aby dobře fungoval,
musí si umět také dobře odpočinout.
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včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného
svolení vydavatele, je zapovězeno.
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Práce ve výrobní firmě je hodně odlišná
od práce úředníka, takže i ředitelovi občas
nezbývá nic jiného než přijet do sídla
společnosti už na šestou ráno. Má to své
výhody, Praha je v tu dobu perfektně průjezdná, cesta klidná, je čas si promyslet, co
všechno člověka po ránu čeká. A po ránu se
toho také dá více v klidu udělat.
Po příjezdu do práce nastává čas projít
si a zkontrolovat provoz. Je to užitečné,
protože zaměstnanci jsou stále ve střehu
a ředitel není odtržený od reality. Je čas
promluvit si s vedoucím výroby, se směnovými mistry a s techniky. Zkontroluji
plnění plánu, kvalitu výrobků a dodržování
technologie. Případné nedostatky řešíme
operativně na místě. Je to tak mnohem
jednodušší než složitým systémem porad
a zápisů.
Po osmé hodině začíná každodenní rutina,
která obnáší kontrolu rozpracovaných
projektů, plánování výroby na další dny,

INZERCE

Žádné složité zápisy
Martin Hrach, ředitel firmy vyrábějící
müsli tyčinky Rupa, si užívá průjezdnou
Prahu v šest ráno
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