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Pracovním trhem se stal 
celý svět, říká Michaela 
Kovářová   

Hranice 
už nejsou

MĚS Í ČN Í K  V YDAVATE L ST V Í  M LADÁ  FRONTA

01_PT_10.indd   1 5.10.2016   14:30:33



02_03_PT_10.indd   2 5.10.2016   14:30:44



Svět pádí a my s ním
Své o tom ví i Michaela Kovářová, finanční ředitelka ICZ. V obsáhlém 
rozhovoru zmiňuje, jak se s tempem doby umějí vyrovnat dnešní mladí 
lidé. „Nebojí se projevit hlasitěji, říct si o své. A kladou otázky, které mne 
někdy překvapují. Třeba já, když jsem nastupovala, tak by mne nikdy 
nenapadlo se ptát, jaká je pracovní doba. Nebo otázka ,home office‛. Ale 
oni to dokážou výrazně dělit – teď je práce a teď je soukromí,“ říká. 

Je ale opravdu pryč doba, kdy bylo nutné předvádět v kanceláři i jinde 
na pracovišti heroické výkony? Objednávat noční pizzu a mít mesianistic-
ký pocit? 

Marek Sedláček, business inovation manager firmy ManpowerGroup, 
o tom trochu pochybuje ve svém zamyšlení nad dnem manažera: „Bohu-
žel je stále trendem v naší společnosti očekávat nemožné, a pokud šéf není 
v kanceláři do tmy, znamená to, že nedělá svou práci dobře. Není tomu 
tak. K největším lákadlům na vysoké pozice dnes patří nabídka řádného 
work-life balance, tedy možnost odvést kvalitně svou práci a současně 
vidět modrou oblohu nejen na obrazovce spořiče a na vlastní oči sledovat 
růst svých dětí.“ 

A co si myslíte vy? Jak je to u vás? 
Budeme rádi, když se nám se svými zkušenostmi svěříte. A stejně tak, 

když zareagujete i na obsáhlé zamyšlení kolegy Dalibora Dostála nad 
zavedením EET. Je to výhra? Pomůže to opravdu napravit pokřivené 
podnikatelské prostředí? 

A nakonec, nezrychlí to naši pádící dobu ještě více?   

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Rupert Murdoch,
v Austrálii narozený 
mediální magnát

Rupert Murdoch,

„Svět se mění velmi 
rychle. Velcí už nebudou 
vítězit nad malými. 
To rychlí budou vítězit 
nad pomalými.“
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Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. 
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

www.lightway.cz

Napište nebo volejte na
235 300 694

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

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK 
VYBRAT SPRÁVNÝ 
SVĚTLOVOD4

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

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

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

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

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

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

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

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo 
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Granty pro letošní rok dosáhly 
celkové výše 1,74 milionu korun. 
Nevelké firmy je následně 

investovaly do svého dalšího rozvoje. 
„Zásluhou tohoto programu máme větší 

šanci, že si na sebe dokážeme vydělat,“ řekla 
Kristýna Ciprová z projektu Metráž. Ten 
nabízí zaměstnání ženám bez domova. Vyrá-
bějí krásné módní a designérské kolekce. 

A vedle peněz Ciprová ocenila i to, že se 
mohla zúčastnit spolu s dalšími zakladateli 
sociálních startupů odborných seminářů 
řízených experty, na kterých se dozvěděli, 
jak lépe řídit organizaci, jak zpropagovat 
svůj projekt a hlavně – jak vydělat peníze na 
další pokračování. 

Každý z osmi projektů – třebíčské pekár-
ny, kostelecké pražírny kávy a chříčský mi-
nipivovar, kde pracují zdravotně a mentálně 
postižení; malá dobřichovická prádelna, 
kterou obsluhují neslyšící; milovická bezlep-
ková manufaktura zaměstnávající mamin-
ky po mateřské dovolené; obnova hradu 
Hartenberg na Sokolovsku, tam pracují lidé, 
kteří mají problémy s alkoholem či drogami, 

lidé s kriminální minulostí, kteří by práci 
jinak nesehnali – měl svého konzultanta. 

Také jejich zásluhou se počet znevýhodně-
ných zaměstnanců podpořených sociálních 
podniků zvýšil letos o dvacet procent na 
celkem 69 lidí. 

Zástupci všech osmi sociálních podniků 
se setkali v Praze na vyhlášení nejúspěšněj-
šího projektu druhého ročníku programu 
Lepší byznys. Tím se stal ten s názvem 
Dobroty s příběhem. 

Sociální podnik Dobroty s příběhem 
zaměstnává převážně lidi s mentálním 
postiženým, kteří ve středočeské Davli 
vyrábějí nakládané sýry a další pochutiny. 
U odborné komise zabodoval především 
„největším pokrokem“, kterého v rámci 
programu dosáhl. 

Oceněn byl také podnik Metráž, který 
vybrali zaměstnanci partnera projektu, 
UniCredit Bank, v soutěži Your  
Choice Your Project Award organizované 
UniCredit Foundation. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Byznys a dobročinnost – to ladí  
Nadace Via a skupina UniCredit  
v rámci programu Lepší byznys podpořily  
osm sociálních startupů

Hyundai Centrum Praha
Českobrodská 42, Praha 9

T +420 281 040 011
E hyundai@hyundaipraha.cz
www.hyundaipraha.cz

Otevírací doba
Po - Pá: 7.00 - 19.00   So: 9.00 - 15.00

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, 
emise CO2: 119-177 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

A teď tu vládnu já!

Hyundai 
Tucson

Bez názvu-1   1 26.8.2016   8:37:23
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Litr vodky za méně  
než 138 korun?

Po čtyřech letech od vypuknutí 
takzvané metanolové aféry, která 
si vyžádala 50 lidských životů, se 
obchodování s lihovinami stabilizo-
valo. Podle Unie výrobců a dovozců 
lihovin ČR (UVDL), která zastřešuje 
velké i malé společnosti se zhruba 
75procentním podílem na trhu, se 
podařilo razantně omezit rozsah 
černého prodeje. To se projevilo na 
výběru spotřební daně. 

„Ten loni i předloni meziročně 
stoupl o pět procent zejména 
zásluhou nové legislativy a důsled-
ného postupu Celní správy,“ řekl 
prezident UVDL Pavel Dvořáček. 

Přesto podle něho celý černý trh 
zlikvidován nebyl.  

Problémem je hlavně to, že 
nedovolená příprava lihovin je zá-
konem označena jen za přestupek, 
tedy je pouze pokutována. UVDL 
varuje před tím, že část produktů 
z pěstitelského pálení se dostává do 
gastronomie. „Máme informace, že 
v mnoha restauracích se objevují 
produkty z pálenic. Ty mají přitom 
ze zákona sloužit jen pro zpraco-
vání ovoce pro vlastní potřebu,“ 
uvedl Dvořáček.  Pěstitelské pálení 
přitom ročně představuje zhruba 
tři miliony litrů lihu, tedy přibližně 
šest milionů litrů 50procentních 
lihovin. V některých obchodech tak 

lze koupit alkohol za cenu nižší, než 
je prostý součet spotřební daně 
a DPH. Třeba litr 40procentní vodky 
nemůže podle slov prezidenta unie 
stát méně než 137,94 koruny. 

Český podnikatel  
je superman!

Více než polovina českých byz-
nysmenů nemá během roku volno 
delší než tři týdny. Čtvrtina si ho 
dělá dokonce maximálně dva týdny. 
Podnikatelé spí v průměru sedm 
hodin denně, třetina vstává před 
šestou ranní. Polovina (48 procent) 
jí jen třikrát denně. Jen čtvrtina si 
najde čas na aktivní pohyb alespoň 
jednu hodinu denně, polovina z nich 

si nenajde ani hodinu denně na 
odpočinek. Nejčastěji je trápí bolesti 
zad (30 procent), nadváha (27 pro-
cent) a vysoký krevní tlak (23 pro-
cent), každý dvacátý má deprese. 
Přesto se osm z deseti podnikatelů 
cítí dobře. Takový je závěr exkluziv-
ního průzkumu společnosti EY. 

„Čeští podnikatelé neumějí od-
počívat a práce je pro ně prioritou. 
Nedělá jim problém trávit v ní  
12 hodin denně a někdy i víkendy, 
což má vliv na jejich zdraví. I přesto 
ale zdravotní obtíže nepociťují, nebo 
je alespoň nepřiznávají. Úspěšní 
čeští podnikatelé jsou totiž většinou 
neskuteční dříči,“ říká Magdalena 
Souček, vedoucí partnerka EY. 

Sociální podniky v Česku 

Organizace P3 – People, Planet, Profit, 
která sdružuje české sociální podniky, jich 
registruje v současnosti ve své databázi 
230. Podle ředitelky organizace Petry 
Francové jejich počet zřejmě přesahuje 300.

KOSTELECKÉ DRUŽSTVO.Fair & Bio zaměst-
nává v pražírně kávy lidi s postižením

04_11_PT_10.indd   6 6.10.2016   11:04:23



Č E S KO

Více zaměstnání má v Česku 24 procent lidí 
Nástup do druhého zaměstnání, příležitostné brigády či 
dohody o provedení práce jsou pro miliony Čechů řešením, 
jak si vylepšit rodinný rozpočet 

T i, co si přivydělávají, si ovšem 
musejí dát pozor na daňové 
povinnosti. Nejčastěji uzavírají 

takzvanou dohodu o provedení práce. Tu 
je možné uzavřít s libovolným počtem 
zaměstnavatelů, s každým však maximálně 
na tři sta hodin ročně.

„Dohoda o provedení práce je nejvýhod-
nější. Pokud je hrubá měsíční mzda nižší než 
deset tisíc korun, zdaní se pouze patnácti-
procentní srážkovou daní, která je konečná. 
Dál není třeba tento příjem nikde vykazo-
vat,“ říká daňová poradkyně společnosti 

TaxVision Blanka Štarmanová. „Pokud za 
měsíc vyděláte víc než deset tisíc, nesmíte 
zapomenout na daňové přiznání,“ dodává.

Člověk pracující pro více zaměstnavatelů 
současně se přiznání nevyhne nikdy. Pokud 
hrubá odměna z dohody o provedení práce 
přesáhne deset tisíc korun za měsíc, podléhá 
výdělek také odvodům na sociální pojištění. 

Dohoda o provedení práce není totéž jako 
dohoda o pracovní činnosti. Druhou varian- 
tu je možné uzavřít pouze na práci, jejíž 
rozsah nepřekračuje polovinu běžné týdenní 
pracovní doby – tedy dvacet hodin.

„Je-li měsíční odměna nižší než  
2500 korun, neodvádí se z výdělku zdra-
votní ani sociální pojištění. Pokud je to 
v daném měsíci jediný příjem, ze kterého 
se pojištění platí, a nehradí ho stát, je 
třeba se přihlásit zdravotní pojišťovně 
a zaplatit. Z dohody o pracovní činnosti 
se vždy platí zálohová daň,“ upozornila 
Štarmanová. Ti, kteří si přivydělávají na 
základě dohody o pracovní činnosti, tedy 
daně přiznávat musí. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Hyundai Centrum Praha
Českobrodská 42, Praha 9

T +420 281 040 011
E hyundai@hyundaipraha.cz
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Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, 
emise CO2: 119-177 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Hyundai 
Tucson

Bez názvu-1   1 26.8.2016   8:37:23

INZERCE    A161005243

04_11_PT_10.indd   7 6.10.2016   11:04:24



Č E S KO

Největší bariéru při zahájení 
podnikání vidí ženy v nedostatku 
financí či nepřehledné byrokracii. 

Obavy mají i o to, jak zabezpečí rodinu. 
I přesto jsou tři čtvrtiny žen spokojeny 
se svojí profesní volbou. Pro začínající 
podnikatelky je cílem především dosažení 
nezávislosti. 

Vyplývá to z výsledků průzkumu a ana-
lýzy Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, společnosti Ženy a mi-
nisterstva průmyslu a obchodu. Průzkum 
realizovala agentura Ipsos, která se ptala 
670 respondentek.

Přestože muži podnikatelé v Česku stále 
převládají, jejich počet v posledních letech 
stagnuje a rychle přibývá podnikajících 
žen. V roce 2015 počet podnikatelek vzrostl 
o dalších 7223, zatímco mužů v podnikání 
přibylo jen 609. 

Podnikatelky jsou se svým životem i příjmy 
mnohem spokojenější než ženy v zaměstna-
neckém poměru. To potvrzuje také skuteč-
nost, že pouze jedno procento oslovených žen 
nechce, aby jejich děti v budoucnu podnikaly. 

Firmy i příští rok  
polepší zaměstnancům
Firmy vidí budoucnost optimistic-
ky, proto aktuálně přidávají svým 
zaměstnancům a mzdy porostou 
i příští rok. Vyplývá to z analýzy 
Hospodářské komory, podle níž 
nominální výše mezd v roce 2017 
meziročně naroste o 4,8 až pět 
procent. 

Přirozený růst mezd je 
podle prezidenta Hospodářské 
komory ČR (HK ČR) Vladimíra 
Dlouhého na rozdíl od umělého 
navyšování mezd ve státní 
správě úzce spjat s růstem eko-
nomiky a souvisí s optimismem 
podnikatelů i kondicí firem. 

Konkurenceschopnost firem 
a růst hrubého domácího pro-
duktu ale podle HK ČR ohrožuje 
vládou chystané zvýšení mini-
mální a zaručené mzdy. 

Bude spropitné  
v restauracích součástí 
EET? 
Rozhodující je, komu peníze od 
zákazníků připadnou, zda provo-
zovateli, či obsluze. Všichni ovšem 
musejí tuto část příjmu zdanit.

Spropitné žádný zákon 
neupravuje. O tom, komu tzv. 
tuzér náleží, by měl rozhodnout 
zákazník. Většinou je ale na 
majiteli či provozovateli, jak 

spropitné mezi servírky, číšníky 
či kuchaře rozdělí.

Pokud ponechají spropitné 
personálu, půjde o příjem ze 
závislé činnosti, který e-tržbám 
nepodléhá. Příjem z „dýšek“ 
pak zdaní zaměstnavatel jako 
součást mzdy.

Spropitné do kapsy provozo-
vatele podniku je příjmem ze 
samostatné činnosti, a proto 
musí obsluha platbu elektro-
nicky zaevidovat. V takové 
restauraci dostane host při 
placení účtenku, na které 
kromě tradičních položek (jídlo, 
nápoje) najde i jím určené 
spropitné. 

Konkurenceschopnost: 
Česko si polepšilo
Česká republika se umístila na 
31. místě v žebříčku globální 
konkurenceschopnosti Světového 
ekonomického fóra. Žebříček 
porovnával data 138 ekonomik 
světa.

Česko si polepšilo  
i v absolutní hodnotě indexu 
konkurenceschopnosti,  
a to ze 4,69 na 4,72. Vedoucí 
Švýcarsko vykazuje hodnotu 
5,81. Maximální hodnota, 
které může země dosáhnout, 
je přitom 7. ČR je tak zároveň 
13. nejkonkurenceschopnější 
ekonomikou EU. 

Ženy podnikatelky válcují muže 
Jejich nové firmy loni dvanáctinásobně  
převýšily počet podnikatelských subjektů  
založených muži 
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Pro zahájení podnikání ženy nevyhledávají 
pomoc s prodejem produktů, příliš nespo-
léhají na státní ani evropskou podporu, za 
rozhodující ovšem považují podporu rodiny.

„Ženy vstupují do podnikání velmi zodpo-
vědně, jejich hlavní motivací není mimo-
řádný úspěch a společenské postavení, ale 
pragmaticky sledují efekt pro rodinu a vyšší 
stupeň nezávislosti. Stále uvažují velmi hos-
podárně, snaží se z minima získat maximum 
a odmítají riskantní kroky. Tím se podstatně 
odlišují od mužů, kteří jdou za vyššími cíli, 
ale rovněž s větší dávkou rizika,“ říká před-
seda Asociace malých a středních podnika-
telů a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Polovina žen, které se rozhodly podnikat, 
míří do oblasti služeb, následuje drobný ob-
chod. Téměř třetina podnikatelek vstupuje 
do oblasti poradenství, k čemuž využívá 
zejména práci z domova. Trendem jsou rov-
něž malé provozovny typu kavárny, čajovny 
nebo prodejny vlastních ručních výrobků, 
roste i zájem provozovat e-shop. 

BUSINESSINFO.cz

Co podnikatelkám  
v Česku vadí 

•  nesrozumitelnost všech administrativních 
povinností

•  nedostatek zdrojů
•  méně srozumitelný a finančně hůře  

dostupný informační servis

Meziroční přírůstky 
podnikatelů v ČR

2014 2015

8172
7223

996 609

ženy
muži
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Kanceláře typu open space  
ničí přátelství
Přibývá studií prokazujících, že otevřené  
pracovní prostory vyhovují málokomu

S VĚ T

Přibývá studií prokazujících, že 
otevřené pracovní prostory vyhovují 
málokomu. Podle té, na které 

se podílela Technologická univerzita 
v Aucklandu, zaměstnance „iritují, 
znervózňují je, ti se stávají podezřívaví, 
stahují se do sebe, uzavírají se“. 

 „Výzkum nade vší pochybnost prokázal, 
že ve sdíleném pracovním prostoru vzrůstají 
projevy sociální nestability, nepozornosti, 
podráždění, vyrušování, nedostatku spolu-
práce, nedůvěry a negativních vztahů. A co 
bylo ještě více překvapující – jak přátelství 
mezi zaměstnanci, tak vnímání podpory ze 
strany nadřízených se zhoršilo,“ říká Rachel 
Morrisonová, profesorka aucklandské Tech-
nologické univerzity.

Studie potvrdila to, o čem se již dlouho 
hovořilo. Tedy že vztahy na pracovištích 
typu open space, spolupráce a komunikace 
mezi zaměstnanci a také s nadřízenými jsou 
výrazně horší ve srovnání s pracovišti  
s „tradičním uspořádáním“ kanceláří (v nichž 
bývá jeden, dva, maximálně tři pracovníci). 
Lidé v nich dosahují horších pracovních 

výsledků než ti, kdo pracují v menších kan-
celářích. Nejlepšími výsledky se pak mohou 
chlubit ti, kteří pracují na dálku, z domova. 

Tohle není dobrá zpráva pro ty, kdo do 
podobných obřích kanceláří musí každý den 
docházet. A vyvrací ještě nedávno hojně 
omílané věty zastánců otevřených kanceláří 

tvrdících, že takové 
„open“ pracoviště 
pomůže k lepší spolu-
práci s kolegy, naučí 
je respektovat jeden 
druhého, vnímat na-
vzájem svoje potřeby.

Jednou z mála 
možností, jak eli-
minovat negativní 
působení kanceláří 
typu open space, je 
podle studie rozmís-
tění dělicích panelů, 
knižních polic, „stěn“ 
z rostlin.

Výzkumu se 
zúčastnilo tisíc 

zaměstnaných Australanů. Odpovídali na-
příklad na otázky typu „zda sdílejí kanceláře 
s dalšími lidmi“, „jaká je úroveň vztahů na 
pracovišti“, „jakou podporu cítí ze strany 
nadřízených“. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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Minimální mzda zvýší ceny 
Jan Kučera, jednatel firmy Bohemia Cargo, říká, že nové 
zákony o minimální mzdě řidičů kamionů přijaté 
ve Francii a Německu znejistěly dopravce

OČ IMA PODNIK ATELE

  Kladivo na dopravce
Francouzské a německé zákony o minimální mzdě, 
které se vztahují i na zahraniční a mobilní pracov-
níky, děsí celou logistickou branži. Tyto národní 
iniciativy jsou pravděpodobně v rozporu s evropskou 
směrnicí o vysílání pracovníků. 

Přestože Evropská komise zavedla s oběma státy 
řízení o porušení smlouvy, národní zákony o mini-
mální mzdě 8,50, respektive 9,67 eura za hodinu 
platí a obsahují tisícové sankce za nedodržování 
podmínek. Mezi ty nepatří jen minimální mzda, 
ale i náročná administrativa a dodržování různých 
předpisů včetně povinnosti mít ve Francii stálého 
zástupce pro styk s úřady. 

Uvedená opatření činí dopravním a spedičním 
firmám ohromné potíže. A pokud začnou oba státy 
přísně dohlížet na to, aby byla dodržována, přesta-
nou dopravci do Francie a Německa jezdit, nebo 
zvýší ceny až o desítky procent. Přitom je třeba říci, 
že němečtí a francouzští zákazníci nechtějí o změ-
nách cen ani slyšet. Volný pohyb osob a zboží v EU 
se tak začíná poněkud vzdalovat. V naší firmě však 
máme připravené řešení a export českých výrobků 
zajistíme. 

  Řidiči chybějí v celé Evropě
Co trápí kamionovou dopravu obecně napříč zeměmi 
Evropské unie, je nedostatek dálkových řidičů. 
Zatímco dříve byl řidič mezinárodní dopravy téměř 
prestižní povolání, dnes je tomu naopak, o práci 
za volantem není zájem. Svou roli v tom sehrává 
neochota jezdit o víkendech, odpovědnost i vysoká 
cena za řidičský průkaz. Řidiči tráví spoustu času 
bez rodiny a přátel, musí dodržovat přísné předpisy 
při řízení. Poslední dobou se k tomu přidává také 
strach způsobený například zprávami o uprchlících 
ve francouzském přístavu Calais. 

Nedostatek řidičů jsme se už v roce 2007 rozhodli 
aktivně řešit založením Akademie logistických pro-
fesí. Jak z názvu vyplývá, nejde jen o autoškolu, ale 
o přípravu kvalifikovaného personálu pro dopravní 
a logistické firmy. K volantu by nyní mohly řidiče 
přilákat i pro nás nevýhodné zákony o minimální 
mzdě platné na půdě Francie a Německa. 

  Skladů bude přibývat
Objednávky současných zákazníků 
jsou čím dál specifičtější. Hodně zboží 
lze sestavit na míru a téměř žádná 
objednávka, například u aut, není 
stejná. Logistika „just in time“ má velké 
nároky na skladování. Objem zásilek se 
zmenšuje, roste jejich množství. Vozí se 
tedy pravidelně, ale v menších dávkách. 
Původně jsem si myslel, že poptávka 
po skladování je nárazová, ale pokud 
ekonomika poroste, skladů bude zřejmě 
nadále přibývat. 

Ani z této problematiky nelze vyjmout 
lidský faktor, kdy silnější řeší problémy 
na úkor slabšího. Výrobci někdy přená-
šejí odpovědnost na dodavatele, kteří 
musí jejich výrobky skladovat. 

Zatímco dříve se zákazníci hlavně 
dívali, kde bude jejich zboží skladová-
no, dnes je zajímá především software 
a skladovací systém. Kvalitní skladovací 
prostory tak mohou být konkurenční vý-
hodou, ale v Bohemia Cargu to vnímáme 
spíše jako službu zákazníkovi než velký 
byznys. 

  Mýto příliš neuleví
Rozšiřování mýtného na silnice 
prvních tříd nevnímám primárně jako 
nástroj, který by měl těmto komuni-
kacím ulevit. Podle mého jde hlavně 
o to, rychle vybrat peníze. Samozřejmě 
že tohle opatření určitý počet kamionů 
odkloní, ale o nějaký zásadní dopad se 
jednat nebude. Některé úseky zůstanou 
vytížené i nadále; než by si kamiony 
zajížděly sto kilometrů, raději jejich 
řidiči zaplatí. 

Myslím si, že dobrým a udržitelným 
řešením by v tomto ohledu bylo zvýhod-
nění dálnic. Tehdy by se silnicím nižších 
tříd mohlo opravdu ulevit a zmírnily by 
se i ekologické dopady.  

Dříve byl řidič 
mezinárodní 
dopravy téměř 
prestižní povolání, 
dnes o práci za 
volantem není 
zájem.

MUDr. Ivana Němečková | ŘEDITELKA PRVNÍHO ŠKOLICÍHO A APLIKAČNÍHO CENTRA META<>CRILLU V EVROPĚ
AURUM CLINIC s. r. o., ZBOROVSKÁ 56 PRAHA 5 | tel.: 722 725 703/601 322 822, e-mail: drnemeckovaivana@gmail.com

www.aurumclinic.net

ESTETICKÁ MEDICÍNA A CHIRURGIE
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TÉMA

Kdo nezažil náročné hubnutí, tak 
se často domnívá, že vystačí 
s jednoduchou rovnicí: méně jídla 

+ více pohybu = pokles nadváhy. Proč by 
měl platit odborníka a utrácet za doplňky 
stravy? Redukce a zejména udržení 
snížené hmotnosti však nejsou snadné. 

Důležitou roli hrají stravovací návyky, 
pohyb, zdravotní stav, psychika i denní 
režim. Mnozí mají hluboko v sobě uložená 
traumata či osobní scénáře spojené s jíd-
lem; pro ně pak je konzumace pokrmu ná-
hražkou jiných libých pocitů nebo únikem 
před stresem.

Striktní (a často obskurní) jednostran-
né diety doprovázené náhlým zahájením 
sportovních aktivit končí zpravidla nezda-
rem. Buď se dietní utrpení nedá vydržet, 
nebo se pracně setřepané kilogramy obra-
tem vrátí i s tučným úrokem. 

Jakmile takový nešťastník uvízne 
v „síti“ jojo efektu, nastupuje u něho rezig- 

nace doprovázená kompletní obměnou 
šatníku. Anebo se obrací na odborníky, 
podnikatele v oboru redukce hmotnosti. 
Ti v současnosti nabízejí nejrůznější me-
tody, ale téměř všichni sázejí na individu-
ální přístup.

Stop obezitě
Průkopnice zdravého hubnutí Iva Mál- 
ková se tomuto oboru věnuje již od roku 
1978, kdy inspirována vlastními redukč-
ními pokusy a zahraničními materiály 
zakončila studium psychologie diplomovou 
prací Kognitivně-behaviorální terapie 
obezity. Další léta práce s tímto psycho-
terapeutickým přístupem jí potvrdila, že 
redukce hmotnosti paradoxně nespočívá 
v hladovění, ale v pravidelném příjmu 
vyvážené stravy a v pohybu. A také v tom, 
že hubnutí začíná v hlavě – bez změny 
myšlení se cifra na váze mění jen obtížně 
a krátkodobě.

Její heslo STOB (STop OBezitě) znali už 
čtenáři předrevolučního časopisu Mladý 
svět. Oficiálně však byla společnost s tímto 
jménem založena až v roce 1990. Rychle 
se rozvíjela spolu s technickým pokrokem, 
k němuž patřily webové stránky, interneto-
vá aplikace na pomoc hubnoucím Sebekou-
čink i virtuální internetová komunita. 

Filozofií STOB je pozvolné hubnutí bez 
diet a striktních omezení, vedoucí k trvalé 
změně životních návyků. Toho se dosahu-
je změnou myšlení a chování, emocemi. 
Nechybějí samozřejmě ani informace 
o správném stravování a pohyb. 

Klienti se v Praze a 30 dalších městech 
ve skupinových, individuálních a interne-
tových kurzech učí zvládat složité životní 
situace, odolávat porušení dietních zásad. 

„STOB má stále dobré jméno, jsme 
oceňováni odborníky,“ říká. To, že hubnutí 
zaměřené na změnu postojů má budouc-
nost, potvrzuje i fakt, že do STOB nastou- ›

Česko ve víru hubnutí
Češi si rádi dopřávají. 
Podnikání v oblasti redukce 
hmotnosti se proto daří 
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Česko ve víru hubnutí
Češi si rádi dopřávají. 
Podnikání v oblasti redukce 
hmotnosti se proto daří 

09/2016 l 13

Hubnutí se v současnosti
stalo náboženstvím 

a řada lidí bohužel prohubne
 celý život, říká doktorka 

Iva Málková.
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pila dcera Ivy Málkové Zuzana a poté i dcera 
Hana s partnerem. 

„Dcery si lépe rozumějí s novinkami 
a trendy, jímž je mimo jiné hubnutí po in-
ternetu. Mám sice raději osobní kontakt, ale 
musíme se přizpůsobit,“ přiznává zkušená 
odbornice, která připravuje nový psycholo-
gicky zaměřený internetový redukční kurz. 

Hubnutí na internetu založené na odbor-
ném přístupu funguje. Na komunitním webu 
STOBklub je zaregistrováno 160 tisíc osob; 
mnozí hubnoucí si tu navzájem poskytují 
dlouhodobou podporu, tak důležitou pro 
udržení hmotnosti. 

Znáte z televize
Velkou propagaci hubnutí, zdravému 
životnímu stylu i následným aktivitám jeho 
aktérů udělal televizní pořad Jste to, co 
jíte. Jeho hlavními tvářemi byli internistka 
a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová 
a výživový poradce Petr Havlíček. 

Každý z nich k podnikání přistupuje 
vlastní cestou, oba však kombinují více pří-
stupů. Centrum Petra Havlíčka CPH nabízí 
měření tělesného složení strojem Bodystat, 
který podle obsahu vody v různých tkáních 
stanoví především množství svalů a tuku. 
Následují další vyšetření včetně biochemic-
ké analýzy krve nebo sportovní zátěžové 
diagnostiky, z nichž se vychází při dietních 
doporučeních. Kateřina Cajthamlová sází 
rovněž na Bodystat a její tým kombinuje 
výživové poradenství, systemickou psycho-
terapii a fyzioterapii. 

„Firemní filozofií je individualizovaný 
přístup,“ vysvětluje. „Nerozdáváme jídel-
níčky, ale zajímáme se o klientův celkový 
zdravotní stav, jeho historii. O výskyt 
metabolických i jiných chorob v přímém 
příbuzenstvu, o historii růstu a stravová-
ní v dětství, dospívání, dospělosti a nyní. 
Chceme znát také sportovní aktivity našich 

pacientů a vliv jejich případných změn na 
postavu. V doporučeném denním režimu 
zdůrazňujeme pravidelnost jídla nabízející-
ho dostatečný kalorický a živinový příjem. 
Důležitý je rovněž dostatek aerobní zátěže. 
Zajímáme se také o vznik a vývoj změn 
postavy. Často jsme první pracoviště, které 
chce znát růstovou křivku dětí, výšku rodičů 
a sourozenců našich klientů. Mnohdy k nám 
totiž přicházejí lidé, kteří vinou stresů, 
podvýživy v dětství nebo závodního sportu 
nevyrostli a je na ně aplikován BMI bez dů-
kladné anamnézy,“ dodává Cajthamlová.

Vysvětluje, že u klientek hraje roli i veli-
kost prsou. „U žen s velikostí košíčků E či F 
se totiž při výpočtu jejich ‚ideální hmotnosti‘ 
dosud nepočítalo s hmotností prsní žlázy 
a tuku. Základem úspěchu je klientovo celo-
životní rozhodnutí vnímat signály toho, co 
tělu prospívá a škodí, a konzultovat postup 
s lékaři,“ prozrazuje odbornice základní linii 
přístupu. Uvádí, že 25 procent jejích klientů 
změnilo životní styl a zůstali mu věrní déle 
než tři roky. Ti, kteří kila znovu nabrali, se 
často vracejí. Tým pak přezkoumává, kde 
v jejich životosprávě nastala chyba. 

Výživoví poradci
Ryze česká poradenská síť Svět zdraví vznik-
la v roce 2011 a dnes má 85 poboček včetně 
Slovenska a Polska. Na webových stránkách 
hodně pracuje s čísly, například počtem sho-
zených kil klientů, která přesahují 325 tisíc. 
Poradenství vychází z unikátní metabolické 
diagnostiky KNT – Komplexní nutriční 
typologie, k jejímž duchovním otcům patří 
mimo jiné známý lektor postgraduálního 
vzdělávání poradců pro výživu Petr Fořt.

„Náš individuální výživový plán pomáhá 
klientům s nadváhou, sportovcům, dětem či 
diabetikům,“ vysvětluje výkonná ředitelka 
Světa zdraví Marta Nosková. „Diagnostika 
KNT je v poradnách doplňována základ-
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Akreditace má smysl
„Živnost výživového poradce nezdravot-
nického směru byla státem uznána jako 
volná, a musí proto mít řadu omezení, 
mimo jiné to, že poradenstvím nelze 
nikoho léčit,“ říká prezident Aliance 
výživových poradců České republiky 
Ivan Mach. 

Živnost tedy není zdravotní službou 
a nepatří mezi regulovaná nelékařská 
zdravotnická povolání, jako jsou diplo-
movaní nutriční terapeuti – absolventi 
studia na VOŠ nebo vysokoškolsky 
vzdělaní nutriční specialisté. V Německu, 
Rakousku a dalších zemích nezdra-
votnické profese a živnosti ze zákona 
regulují odborná sdružení – cechy.

 V Česku plní tuto roli Aliance 
výživových poradců ČR. Majitel jejího 
certifikátu, jímž by se měl klientům 
na požádání prokázat, se zavazuje 
dodržovat eticko-odborný kodex aliance 
a celoživotně se vzdělávat. Důvěryhodný 
poradce i jeho klienti musejí respekto-
vat, že poradce neléčí a že ani nabízené 
doplňky stravy, v souladu se zákonem 
o potravinách, nejsou léčivé, pouze 
doplňují nekomplexní potravinový koš.

Náplň práce výživových poradců se 
vlastně shoduje s definicí zdravotnické 
primární prevence – předcházení zdra-
votním problémům. Akreditované členy 
Aliance výživových poradců ČR lze najít 
na www.aliance-vyziva.cz. Mnozí z nich 
jsou současně zdravotníci – lékaři, 
sestry, fyzioterapeuti, lékárníci nebo 
potravináři – absolventi Vysoké školy 
chemicko-technologické, biochemici či 
vyučení kuchaři.  
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ní diagnostikou skladby organismu na 
profesionálních přístrojích certifikovaných 
pro použití ve zdravotnictví, diagnostikou 
stavu cév a měřením stresového zatížení na 
photoplethysmographu. Nabízíme i mož-
nost biochemického rozboru krve, který 
následně vyhodnocuje vědecko-lékařská 
rada Světa zdraví a jenž má přímý vliv 
na finální sestavení vhodného stravování 
pro každého klienta. Využít lze i genetické 
testování. Celkovou péči o zdraví a správnou 
výživu klienta uzavírá nabídka prémiových 
potravin a potravních doplňků od firmy 
SUNKINS,“ doplňuje ředitelka. 

Ne všichni klienti přicházejí kvůli hub-
nutí, u některých je potřeba naopak zvýšit 
množství tuku, u dalších zlepšit sportovní 
výkon, snížit hladinu cukru v krvi nebo 
zlepšit zdravotní stav. 

„Skvělé je, že o zdravý životní styl a péči 
o hmotnost mají lidé stále větší zájem,“ 
dodává Marta Nosková, „do budoucna 
se chceme více zaměřit na téma hubnutí 
a zdraví a lidem lépe vysvětlovat, že sni-
žování hmotnosti je pro organismus velmi 
náročný proces, který je dobré podstoupit 
pod vedením odborníka, s dlouhodobým 
monitoringem, pravidelnou odbornou péčí, 
konzultacemi a hlavně motivací. V dnešní 
době náročné na čas a výkon se ukazuje, že 
právě podpora a výživový koučink jsou alfou 
a omegou úspěchu. Rychlé a jednoduché 
metody nefungují. Od letoška se zaměřuje-
me i na děti. Připravili jsme pro ně speciální 
program, jehož velkou část mohou s rodiči 
absolvovat zdarma, a začínáme s preven-
cí. Je totiž prokázáno, že 78 procent dětí 
s nadváhou či obezitou zůstává obézních 
i v dospělosti. Procento takto postižených 
dětí se v populaci bohužel stále zvyšuje.“

Firemní specialisté procházejí povinným 
akreditovaným školením Akademie Svět 
zdraví, což je nejrozsáhlejší vzdělávací 

projekt týkající se výživového poradenství 
v České republice. Mohou se dále vzdělá-
vat také ve sportovní výživě, výživě dětí, 
diabetiků, celiaků a podobně. Specialistou 
Světa zdraví se může stát pouze absolvent 
odborné školy nebo akreditovaného kurzu 

a každoročně musí v rámci dalšího vzdělá-
vání nasbírat určitý počet kreditů.

A hubneme dál...
Spokojenou klientkou Světa zdraví je i no-
vinářka a autorka úspěšných dětských knih 
o financích Denisa Prošková. Tu k akci vybi-
čovalo před čtyřmi lety osmnáct kilogramů 
nadváhy. „Hmotnost jsem řešila od puberty 
zpravidla drastickými dietami, takže jsem 
si perfektně zpomalila metabolismus. Navíc 

patřím k lidem, kteří stres zajídají, a kolem 
čtyřicítky jsem ho po operaci štítné žlázy 
neměla málo. Ovšem placení odborníka mi 
připadalo jako vyhazování peněz, než jsem 
od spokojené klientky dostala kontakt na 
poradkyni Lenku ze Světa zdraví,“ líčí své 
zkušenosti Prošková. Proto vždy radí vybírat 
podle spolehlivých referencí a hledat člově-
ka s kvalitním vzděláním, ideálně někoho, 
kdo úspěšnou změnou životního stylu sám 
prošel. 

„Nejsem top manažerka, která může 
projíst tři stovky denně, požádala jsem 
tedy Lenku o jídelníček, který by se vešel 
do stokoruny,“ pokračuje, „dokázala to, na 
mně pochopitelně bylo chystat vše doma. 
Čtyřikrát týdně jsem sportovala a osmnáct 
kilogramů bylo pryč za rok. Naučila jsem se 
pravidelně jíst a zlepšila pitný režim. Vždy 
jsem odmítala potravinové doplňky, naštěstí 
hubnutí šlo i bez nich.“ 

Přiznává, že pak trochu usnula na 
vavřínech a do tří let měla šest kilo zpět: 
„Naštěstí vím, jak na to, dvě jsem už shodi-
la. Bylo mi řečeno, že si v novém životním 
stylu časem najdu zálibu, ale i po letech je 
to řehole a závidím všem, kteří mají štíhlost 
zadarmo. Bohužel nadále zajídám stres, 
pořád miluju sladké a hlídání váhy mě 
opravdu nebaví!“ 

JANA ŠULISTOVÁ
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Klient se musí 
rozhodnout změnit životní 
styl a vytrvat, bez toho 
to nejde, říká Kateřina 
Cajthamlová. 
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

Očista bez hladovění
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. 

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

Jedním z největších hráčů na trhu 
v oblasti snižování nadváhy je 
NATURHOUSE. Koncept zařazený 

portálem Franchise Direct na seznam top 
100 franchisingových systémů vznikl  
roku 1992 ve Španělsku a pronikl už do  
40 zemí. Master franchise licenci pro Česko 
a Slovensko získala v roce 2008 REDUCCIA 
založená Janem Gondou.

 Jen za první pololetí letošního roku jste 
otevřeli dalších 16 poboček. Čemu vděčíte za 
takový úspěch?
Naši zákazníci se vracejí a doporučují další. 
Velkou část zisku reinvestujeme do vzdělání 
poradců. Klienti jsou totiž stále přísnější 
a za své peníze očekávají mnohem více než 
dříve. Máme vlastní software, jehož pro-
střednictvím sledujeme jejich spokojenost 
a podle výstupů metodu přizpůsobujeme. 
Jejím základem je středomořský jídelníček 
prověřený mnoha zdravotnickými studiemi, 
k němu přidáváme doplňky stravy na míru 

zákazníka. Každý potřebuje něco jiného, 
jeden odvodnit, druhý dodat energii, k tomu 
doporučujeme lehký pohyb, stačí jen chůze, 
vystoupit o zastávku dřív, zaměnit jízdu 
výtahem za schody. Člověk, který dodrží 
naše pokyny alespoň z 80 procent, vidí efekt 
už po týdnu, což je velká motivace k pokra-
čování. 

Konzultace konající se zpravidla jednou 
za týden jsou zdarma, klient hradí pouze 
produkty. Nikdo si u nás nic nepředplácí, 
pokud mu přístup nevyhovuje, příště už 
nemusí přijít. Spokojenost měříme přede-
vším délkou doby, kdy klienti na konzultace 
docházejí, a ta se stále prodlužuje. Také se 
zvyšuje procento lidí, kteří s námi projdou 
udržovací fází zabraňující jojo efektu. 

 Co všechno franchisanta  
NATURHOUSE čeká?
Za franchisu se platí v Česku 600 eur ročně, 
na Slovensku, kde je menší trh, jen 300. 
Počáteční investice se liší podle místa, kde 

bude zájemce podnikat, a zda se sám stane 
poradcem, nebo jen investorem, kterému 
pomůžeme najít vhodný prostor i personál. 

Provozovny mají korporátní design, ať 
už jsou v rodinném domku nebo v centru 
velkého města, vybavení podle manuálu si 
franchisant hradí sám. Je potřeba počítat 
s investicí od 290 tisíc korun do jednoho 
milionu. Často lidé v malých provozovnách 
s nízkými náklady generují větší zisk než 
provozovny v obchodních centrech. 

Ideální je aktivní přístup a schopnost 
důvěryhodně předávat informace. Klademe 
velký důraz na výchovu poradců, pořádáme 
nejrůznější školení a založili jsme NATUR-
HOUSE University – vzdělávání, v jehož 
rámci lze získat titul MBA. Spolupracujeme 
také s psychology a kouči, protože tento 
přístup je při práci hodně důležitý. Přestože 
franchisanty pečlivě kontrolujeme, dosud 
jsme nemuseli žádnou licenci odebrat. 

JANA ŠULISTOVÁ

Věřím budoucnosti
Základem je středomořský jídelníček, 
říká Jan Gonda 
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

Očista bez hladovění
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. 

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

12_27_PT_10.indd   17 5.10.2016   14:47:33



18 l Profit

12_27_PT_10.indd   18 5.10.2016   14:47:38



Věřím, že štěstí 
přeje připraveným  
Michaela Kovářová řídí finance 
skupiny ICZ, předního dodavatele 
integrovaných a softwarových řešení 
a aplikací na míru. Ve třinácti 
společnostech pracuje 550 lidí a tržby 
dosahují téměř dvou miliard korun 

ROZHOVOR

 V Praze je hodně lidí, kteří se narodili na 
Moravě, vy sama pocházíte z Prostějova. 
Co sem Moravany táhne? Nabízí metropole 
pořád větší příležitosti? 
Dnes je už v podstatě jedno, odkud kdo je. 
Pracovním trhem se stal celý svět. Vidím 
to v IT, oboru, kde nyní pracuji; stírají se 
hranice, lidé mohou pracovat odkudkoli. Je 
důležité, co dělají, jak to dělají, ne odkud to 
dělají. Proto už ani neplatí, že tolik lidí smě-
řuje do Prahy. V Brně i v Ostravě vznikají 
technologická centra, hodně technologicky 
orientovaných profesí proto směřuje tam. 
Zahraniční firmy zakládají na Moravě různá 
„share“ centra. I my máme v Brně pobočku. 

 A jak to bylo s vámi? 
Když jsem před dvaceti lety začínala já, tak 
moji rodiče tušili, že odchodem na vysokou 
školu do Prahy něco končí, že se pravděpo-
dobně nevrátím. Tehdy většina lidí skončila 
v místě, kde studovala. Dříve navíc nebylo 

tolik vysokých škol. Co si pamatuji, tak se 
málokdo z mých spolužáků vracel zpátky do 
svého rodiště. Obecně to přitom pro člověka, 
který musí začínat daleko od rodiny, bývá 
těžší, když nemá vedle sebe podporu rodiny. 

 Zase jsou ti lidé otužilejší… 
To je asi pravda. Když mi uchazeč o za-
městnání řekne, že studoval nebo pracoval 
v zahraničí, mimo domov, a pak se vrátil, 
tak to určitě svědčí o jeho cílevědomosti. Lze 
očekávat, že ten člověk bude vyzrálejší, bude 
se o sebe umět postarat. 

 Stále více lidí má v Česku vysokoškolské 
vzdělání. Úroveň škol ale očividně není 
stejná. O některých se hovoří jako o lepších 
středních školách. Přihlížíte k tomu při 
výběru vhodných kandidátů do vaší 
společnosti? 
Jistě, a také se dívám, zdali se uchazeč 
snažil již při studiu něco dělat. Důležitá je 

podle mého názoru praxe. Znám hodně lidí, 
kteří vysokou školu nemají, a jsou excelentní 
odborníci. 

 Jací jsou dnešní mladí lidé?  
Oceňuji, že se v poslední době zlepšila 
jejich ochota migrovat. Pravda, není to jako 
v Americe, ale jdou za svým. Dnešní nastu-
pující generace navíc nemá takové potřeby, 
jako jsme měli my. Třeba okamžitě si pořídit 
hypotéku. Generace Y bere vše volněji. Slyší 
na home office, je těžké jim diktovat, jaký 
budou mít mobil, chtějí ten „svůj“. Byznys 
ICZ je založený na lidech, a proto klademe 
důraz na neustálý rozvoj a podporu lidských 
zdrojů. Spolupracujeme s vysokými školami, 
studentům nabízíme stáže, při nichž již 
pracují na reálných projektech. Zlepšujeme 
motivační programy. Teď jsme na základě 
ankety ve firmě zřídili relaxační zónu, kde 
se mohou zaměstnanci neformálně setkávat 
i načerpat nové síly.
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 Píše se rok 2016 a překvapivě pořád se 
debatuje, jak jsou ženy diskriminovány. 
Setkala jste se s nějakými nevhodnými 
projevy vy sama? 
Mým přímým nadřízeným byl vždy muž, 
ale nikdy jsem nic takového nezažila – ani 
diskriminaci, ani jednání, z něhož bych měla 
nějaký „diskriminační“ pocit. Asi jsem měla 
štěstí. Je však pravda, že když žena usiluje 
o manažerskou pozici, musí vyvinout větší 
úsilí, je pod silnějším tlakem. Musí ukázat, 
že obstojí. Tato skutečnost je dána historic-
ky. Ženy na vysokých pozicích dříve nebyly. 
Dnes už je to běžnější. 

 Co si myslíte o kvótách? Měly by mít ženy 
místa na vedoucích pozicích jistá? 
Kvóty bych určitě nezaváděla. Jen by ženám 
uškodily. Když je někdo schopný, prosadí se 
sám. Důkazů nabízí svět kolem nás hodně. 
V Čechách třeba Google nebo Microsoft, kde 
jsou ženy ve vedení… 

 A v ICZ? 
Ve vedení jsem zatím jediná žena. Ale i když 
jsme IT firma, žen u nás přibývá, už jich je 
jedna třetina. Máme šikovné obchodní mana-
žerky, projektové manažerky, na technických 
pozicích analytičky. Vůbec neřešíme, jestli je 
někdo žena, nebo muž. Je důležité, jak dobře 
pracuje a jakým je přínosem. A v IT nepociťuji 
ani rozdíly ve mzdách. Samozřejmě různé 
statistiky říkají, že ženy mají obecně o třicet 
procent méně. V porovnání s tradičními obory 
je IT patrně „emancipované“ odvětví. 

 Není ten rozdíl způsobený tím, že si ženy 
neumějí říct o peníze? 
Už to umějí, obzvlášť tady v Praze. Feno-
mén doby „být singl“ s sebou totiž nese, 
že se o sebe musejí umět samy postarat. 
Když měly oporu v muži, tak k tomu možná 
přistupovaly bojácněji. To už dnes neplatí, 
generace Y jedná jinak. Já si dobře vzpo-

mínám, že moje generace byla opatrnější. 
Když jsme stáli o určité pracovní místo, 
raději jsme si řekli o méně peněz a snažili se 
dokázat, co umíme. Zaměstnavatel to ocení 
a přidá nám – tak jsme přemýšleli. Tehdy ale 
byla doba, kdy se mzdy víceméně pravidelně 
upravovaly. Teď je to jinak. 

 Kdy ten zlom nastal? V krizi let 2008 až 
2009? 
Ne, tento fenomén trvá déle, zhruba po-
sledních deset let. Ale mladí se s tím umějí 
vyrovnat, nebojí se projevit hlasitěji, říct 
si o své. A kladou otázky, které mne někdy 

překvapují. Třeba já, když jsem nastupovala, 
tak by mne nikdy nenapadlo se ptát, jaká je 
pracovní doba. Nebo otázka „home office“. 
Ale oni to dokážou výrazně dělit – teď je 
práce a teď je soukromí.  

 Proč jste se vlastně rozhodla pro oblast 
financí? 
Při studiu jsem si myslela, že budu bankéř-
ka, nastoupila jsem do banky. Poměrně záhy 
jsem však zjistila, že tuto práci dělat nechci. 
Dostala jsem příležitost v controllingu ve 
společnosti Alcatel a celkem brzy jsem se 
dostala do manažerské pozice. Většinu 

›
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zkušeností jsem sbírala za pochodu. Bylo 
to náročné, ale věřím, že jsem se s každou 
novou výzvou vyrovnala.

 Jste spíše týmový hráč, nebo 
individualistka? 
Cítím se dobře jako týmový hráč. Nedovedu 
si představit, že bych byla na volné noze. 
Uspokojuje mne, když vnímám pozitivní 
zpětnou vazbu od lidí kolem sebe. Když se 
něco děje, když se věci opravdu posunují. Má 
to ale i své stinné stránky. Jako žena mám 
silné  sociální cítění, takže každé propouště-
ní prožívám těžce.  

 Když je člověk ve vedoucí funkci, tak 
nahoře občas zafouká pěkně studený vítr. 
Musíte se vyrovnat se zodpovědností, 
rozhodnout. Jak to zvládáte? 
Zodpovědnost a schopnost rozhodnout je 
součást mé každodenní práce a naprostá 
samozřejmost v mé pozici. Jsem člověk, 
který se snaží podívat se na daný problém 
z nadhledu, komplexně, analyzovat všechna 
rizika a pak rozhodnout o nejvhodnějším 
řešení. A dotáhnout to do konce. Ale nejsem 
sama, jsme tady sehraný tým managementu. 
Hodně se musíte také spolehnout na ostatní, 
obzvláště v tak velké firmě, v jaké jsem nyní. 
Nicméně vzhledem k tomu, že řídím inteli-
gentní lidi, spolehnout se skutečně mohu.  

 S čím jste měla ve své funkci finanční 
ředitelky největší problém?
Dodnes mám problém tvrdě kritizovat. Vím 
totiž, jak těžko se taková kritika přijímá. Je 
třeba ji dělat správně, nedotknout se osobní 
důstojnosti. To se člověk učí pořád. Také 
nemám ráda v práci překvapení, raději jsem 
připravená. Někdy pochybuji, zda je možné 
zvládat všechno na 110 procent, jak jsem 
zvyklá, a to nejen v práci. Vím, že mi tato 
preciznost asi někdy komplikuje život, na 
druhé straně mi dodává klid a jistotu, že je 
všechno tak, jak má být.

 Byla jste finanční ředitelkou v několika 
společnostech. V čem se liší náplň práce 
v ICZ od těch předchozích? 
Mám na starost finance a podpůrné složky 
v celé skupině ICZ a díky tomu možnost 
proniknout do nových oblastí. ICZ je napří-
klad aktivní v akvizicích. Jinak finance jsou 
v podstatě všude stejný obor. Ale firmy, kte-
ré jsou zaměřené na realizaci dlouhodobých 
projektů, jako je ICZ, mají svá specifika. Je 
to o větším řízení rizik. Každý projekt je jiný, 
individuální. Musíte dobře nastavit schvalo-
vací pravidla. A dávat si pozor, abyste se ne-

zahltil tím, že schvalujete všechno. Podpora, 
controlling projektů a samotné řízení rizik 
– to je největší objem mé práce. 

 Můžete být konkrétnější? Na čem třeba 
nyní pracujete? 
V minulosti jsme byli činní zejména v oblasti 
státní správy v České republice a na Slo-
vensku. Tyto země bereme jako lokální trh. 
V posledních letech má ICZ ale jako jeden ze 
strategických cílů průnik na zahraniční trhy, 
v nichž vidíme budoucnost. A daří se nám 
v tom stále více. Naposledy jsme vyhráli 
projekt na jeden ze zdravotnických registrů 
v Kazachstánu. Hodně se zaměřujeme na 
postsovětské republiky, snažíme se pronikat 
do Asie, Afriky. A to je zcela jiný svět. Nejen 
proto, že tyto země jsou tisíce kilometrů od 
nás, ale musíme se zabývat řadou finanč-
ních a právních rizik, otázkami daňovými, 
pracovními, exportními. Každý trh má svoje 
specifika – musíte řešit kurzová zajiště-
ní, měnová rizika, zajištění jako takové, 
kredibilitu zákazníka. Je to opravdu často 
balancování na hraně, detailní zvažování 
u každého jednotlivého projektu, zadání. 
A je to na nás. Nejsme firma, která by chtěla 
utápět statisíce v externích konzultačních 
firmách.

 Už jste se někdy spálili? 
Samozřejmě, ne všechno se povede na sto 
procent. Často první projekt, když dopadne 
dobře, tak končí s nulou. To byl třeba případ 
Gruzie. Od té doby jsme tam ale udělali tři 
další. Jde o to, získat kontakty a zkušenost 
s daným teritoriem. Vedle Kazachstánu 
máme rozjednané projekty v Kyrgyzstánu, 
naše dceřiná společnost, která se zaměřuje 
na řízení letových provozů, se chytila také 
na asijském trhu. Dokončili jsme projekt 
v Nepálu, finišujeme v Bangladéši, máme 
nový projekt v Malawi. Jsou to opravdu 
nevšední teritoria. 

 Dosud jsme hovořili o profesním životě. 
Máte však i ten soukromý – jaký je? 
Samozřejmě mám řadu zálib: golf, cesto-
vání, divadlo. Ale největší mou radostí – 
a pochopitelně i další odpovědností – je můj 
osmiletý syn. Dobře si spolu rozumíme a je 
to on, kdo mi poskytuje nejlepší protiváhu 
k povinnostem finanční manažerky velkého 
koncernu. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Vystudovala mezinárodní obchod na VŠE 
Praha. Kariéru začala v Société Générale, 
poté nastoupila do Alcatelu jako controller, 
od roku 2001 působila v NextiraOne 
(CFO), od roku 2005 ve společnosti 
Europapier-Bohemia (CFO). Od roku 2013 
je chief financial officer skupiny ICZ 
a členka představenstva ICZ. 

Michaela Kovářová
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Práce redaktora ho vždy přitahovala, 
proto se rozhodl založit informační 
kanál pro Svitavy, Litomyšl 

a Českomoravské pomezí, který by 
obyvatelům regionu zprostředkovával 
obrazově místní kulturní akce.  

 „Na rozdíl od televizí bulvárního typu, 
které natáčejí, jak lidé dělají druhým zle, 
se my snažíme zachytit to, co dělají lidé pro 
druhé v jejich zájmu,“ říká Petr Horák.

Od nápadu k realizaci
Myšlenka vlastního studia a informační-
ho kanálu začala v Petru Horákovi zrát již 

v době, kdy působil jako dramaturg Klubu 
mládeže ve Svitavách. Tehdy pozvali do měs-
ta téměř neznámou skupinu Rapmasters. 

„Nebyla to příliš známá kapela, a tak nás 
napadlo, že natočíme krátkou videoupou-
távku, kterou potom budeme pouštět různě 
v obchodech a také v klubu, kde bude kapela 
vystupovat. Dělali jsme fiktivní rozhovory 
s návštěvníky, což byli stále stejní tři lidé. 
Různě se převlékali a odpovídali na dotaz, 
co si myslí o skupině. Já dostal funkci re-
daktora. Přepadával jsem fiktivní návštěv-
níky, kladl jim otázky a zjistil jsem, že mě to 
baví,“ vypráví. 

Vtipná reportáž zastupovala funkci 
reklamního spotu, ale pouze u zábavy ne-
zůstalo. Kolem roku 1996 Petr Horák zjistil, 
že kabelová televize Kabel Plus jako jeden 
z prvních poskytovatelů kabelové televize 
v ČR buduje i místní informační kanály.

 „Rozjel jsem se do Prahy do Kabelu Plus, 
abych se podíval do studia. Zkusil jsem roz-
běhnout jednoduchý informační kanál. Když 
jsem ho vyzkoušel, vzal jsem ho na zastupi-
telstvo Svitav, kde jsem jim vše představil 
a přesvědčil je, že nejenže by Svitavy mohly 
mít svůj informační kanál, ale dokonce že by 
ho měly mít,“ vzpomíná. 

Obrazový kronikář města
Po deseti letech byl konečně 
na dovolené, ale Petr Horák, ředitel 
lokální televize CMS TV, si nestěžuje

PŘ ÍBĚH 
ÚSPĚCHU
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Záměr se povedl a město sepsalo se 
studiem Petra Horáka smlouvu. V roce 
1998 prošel kanál vylepšením a mezi blok 
textových a grafických informací začaly být 
vkládány první reportáže. Následně došlo 
v roce 2000 k rozšíření zpravodajské lokální 
televize i pro Litomyšl.

Technologie se nezastaví
Možnost mít vlastní televizní kanál s sebou 
však přinesla nejedno technologické úskalí. 
Potřeba poskytnout program i lokalitám 
mimo síť kabelové televize vyžadovala 
důvtip, neboť v tehdejší analogové soustavě 

nebyly volné frekvence pro pozemní vysí-
lání. „Postavili jsme mikrovlnné spojovací 
trasy, pomocí nichž jsme signál dostali do 
uzlových bodů společných televizních antén 
v bytových domech,“ vysvětluje Horák. 

Dalším mezníkem se stala digitalizace 
uchvacující CMS TV během roku 2012, 
tehdy televize začala figurovat ve vysílání 
regionálního multiplexu 5. Mezitím došlo 
k dalšímu bouřlivému rozvoji technologií.   

„V průběhu času sice technika zlevňuje, 
ale v profesionální sféře to tolik neplatí. 
Čeká nás upgrade kamerové techniky i stu-
dia, příprava přechodu na vysílání v DVB-

-T2. Je třeba sledovat kvalitu a přizpůso-
bovat se,“ říká Petr Horák, který je zároveň 
reportérem, střihačem i komentátorem 
událostí.

Start pro mladé talenty
Kromě něho tvoří tvůrčí jádro syn Petr, 
manželka Jana a další příležitostní spo-
lupracovníci, kteří se střídají při výrobě 
komentářů. V Litomyšli patří k týmu 
kameraman a střihač Tomáš Čermák nebo 
začínající nadějný filmař Dominik Kalivoda. 
Lidí, kteří prošli CMS TV a zalíbila se jim 
filmařina, je ostatně víc. 

„Všiml jsem si, že malé televize se občas 
stanou jakoby líhní talentů. Mladí lidé zde 
dostanou šanci a potom pokračují dál a jsou 
úspěšní. U nás to byl například Marek Par-
tyš, který natáčí krátké filmy, spoty a zkusil 
i animák. Nebo úspěšná dokumentaristka 
Tereza Klůsová  Brázdová,“ říká k tomu 
Horák.  

Zájem o lidi
CMS TV má trvalé smlouvy s městem Svita-
vy a s městem Litomyšl, na základě kterých 
se zavazuje odvést určité množství audio-
vizuální práce. Nejedná se však o jediný 
finanční zdroj televizní stanice a filmového 
studia v jednom. 

Stejně důležité je pro finanční nezávislost 
také natáčení reklam, krátkých filmů nebo 
zprostředkování lokální inzerce.  Smlouvy 
s městy nepřinášejí politikům právo nějak 
cenzurovat nebo si diktovat náplň progra-
mu. Mimo reportáže z kulturní oblasti se 
dostane i na zpravodajství ze sportu. 

A co připravuje CMS TV do budoucna? 
„Stále máme záměr postavit vysílač 

v Litomyšli a chceme se vrátit k natáčení 
medailonků o zajímavých lidech z regionu, 
o které velká média nikdy nezavadí, protože 
pro ně nejsou dost světoví nebo výstřední. 
Jsou ale naši,“  plánuje Petr Horák. 

ILONA PODIVÍNSKÁ 

Obrazový kronikář města
Po deseti letech byl konečně 
na dovolené, ale Petr Horák, ředitel 
lokální televize CMS TV, si nestěžuje
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CMS TV
Založena 1996. Za dobu fungování CMS TV bylo pro 
vysílání vyrobeno přes šest tisíc reportáží. Pracovním 
a vysílacím útočištěm televize je rovněž pod 
taktovkou Petra Horáka studio Comvision,  
sídlící v multifunkčním kulturním centru Fabrika  
ve Svitavách. 
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V Sušici hrají 
pořád velké sólo
Místo proslulých zápalek 
dnes v Sušici vyrábějí 
kvalitní dveře a zárubně 

RESTART

Produkce proslulých zápalek skončila 
v pošumavském městečku před osmi 
lety. A nebylo divu. Dřevozpracující 

továrna s tímto sortimentem nebyla příliš 
konkurenceschopná. Jen se tak naplnil 
scénář, který začalo psát nové vedení 
podniku. 

Podnik prošel v polovině 90. let privati-
zací a jeho vedení se rozhodlo začít v rámci 
diverzifikace výroby s produkcí dveří. 
Zprvu šlo především o levnější typy určené 
pro hobbymarkety.  

Naopak tlumilo výrobu zápalek. Ta byla 
v tuzemsku stále méně rentabilní, proto se 
nakonec podnik rozhodl na sklonku roku 
2008 produkci zápalek v Sušici ukončit. 
Svůj tradiční sortiment vyrábí od té doby 
hlavně v Indii, kde využívá výrazně levnější 
pracovní sílu. 

V Sušici zůstala tedy výroba dveří 
a zárubní, které se na trhu prosadily pod 
značkou Solodoor odkazující na tradiční 
název podniku.  Díky inovacím se firma 
postupně stala druhým nejvýznamnějším 
hráčem v oboru na tuzemském trhu.   

Změna obrazu 
„Za posledních několik let jsme učinili 
velký pokrok v tom, jak je naše společnost 
vnímána. V minulosti byla značka Solodoor 
spojována spíše s levnějšími produkty, 

což již dnes naštěstí neplatí. V důsledku 
významných technologických inovací i ob-
chodních změn jsme se vypracovali do po-
zice, kdy jsme schopni našim zákazníkům 
za přijatelnou cenu nabídnout poctivý český 
výrobek, který plně odpovídá světovým 
měřítkům kvality i designu,“ říká generální 
ředitel společnosti Solodoor Martin Dozrál. 

V rámci rozsáhlých změn podnik výrazně 
rozšířil sortiment, ve výrobě začal použí-
vat mnohem širší škálu materiálů a dveře 
získaly certifikáty pro mnoho speciálních 
vlastností. 

„Stěžejní investicí v hodnotě 67 milionů 
korun bylo v roce 2014 pořízení nového 
formátohranovacího centra, které bylo plně 
zprovozněno v květnu roku 2015. Umožnilo 
nám nejen totální profesionalizaci a vý-
znamnou automatizaci výroby dveří, ale zá-
roveň zahájit i specifickou výrobu různých 
typů hran dveřních křídel, ve kterých zcela 
převládá praktická oblá hrana,“ popisuje 
Martin Dozrál.

Firma pořídila také novou lisovací linku, 
lakovnu, několik CNC strojů a manipulá-
torů i moderní vzduchotechniku za dalších 
zhruba 55 milionů. To vše v průběhu roku 
2014 a 2015.  

„Šlo o velmi náročné období, jelikož veške-
ré úpravy spojené s instalací linek a úpravou 
skladů jsme prováděli za plného provozu 

bez jakýchkoli odstávek výroby. Investice 
se však rozhodně vyplatila a učinila z nás 
jednoho z nejmoderněji vybavených výrobců 
interiérových dveří nejen v Česku, ale i ve 
střední Evropě,“ říká generální ředitel.  

Sázka na specialisty 
Rostoucí kvalita a modernější design se od-
rážejí i v postupné proměně míst, kde svoje 
produkty nabízí. V současnosti jich prodává 
firma 35 procent v hobbymarketech,  
45 procent u specializovaných dealerů a osm 
procent ve franšízových prodejnách – ty 
firma spustila teprve před rokem. Právě na 
franšízing, prodej dveří a zárubní značky 
Solodoor v síti nezávislých prodejen, se chce 
sušická společnost ještě více zaměřit. 

„Pro nás je to skvělý způsob, jak rozšířit 
náš podíl na trhu a vytvořit vysoce profe-
sionální prodejní síť, ve které máme díky 
vyzkoušenému know-how popsanému 
v provozní příručce pod kontrolou vyso-
kou kvalitu prezentace našich výrobků 
a služeb poskytovaných zákazníkovi. 
Franšízing nám tak umožňuje předat 
dál naše know-how a zkušenosti, což je 
samozřejmě velká výhoda i pro samotné 
franšízanty, kteří mohou tyto zkušenosti 
i sílu naší značky využít pro rozjezd vlast-
ního úspěšného podnikání,“ podotýká 
Martin Dozrál. 
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Řečí čísel 
   V roce 2014 prodala společnost 
Solodoor 222 988 výrobků,  
z čehož bylo 157 037 dveří  
a 65 951 zárubní. V roce 2015  
to bylo 195 447 výrobků, z toho  
134 402 dveří a 61 045 zárubní. 

   V letošním roce firma aktuálně 
oproti loňskému roku roste  
o 14 procent. Firma, kde  
pracuje 180 kmenových  
a 20 agenturních zaměstnanců, 
očekává letos obrat kolem  
350 milionů korun. 
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První takovou prodejnu otevřela firma 
loni v květnu ve Valašském Meziříčí, další 
pak následovaly v Praze, Brně, Mnichově 
Hradišti a dalších městech. V současnosti se 
chystá start provozovny v Plzni. Kromě toho 
má firma i dva vlastní značkové obchody. 
Vedle domovské Sušice otevřela v roce 2104 
prodejnu také ve slovenské Bratislavě. 

Dýhu střídá lamino
Firmě se daří zvyšovat podíl na trhu i díky 
sledování módních trendů v designu. Dříve 
rozšířené přírodní dýhy tak postupně nahra-
dily laminátové povrchy. „Předčí je vysokou 
mechanickou odolností i jednoduchou údrž-
bou a v současnosti se jim vyrovnají i v ob-
lasti vzhledu. Dnešní laminátové materiály, 
jako například SOLO 3D, dovedou, dokonale 
imitovat dřevo včetně jeho povrchové struk-
tury, díky čemuž jsou od skutečného dřeva 
k nerozeznání,“ popisuje Martin Dozrál.

Mění se i pohled na roli dveří v interiéru. 
Zatímco dříve šlo vyloženě o praktickou sou-
část bytu, na kterou nebyly kladeny žádné 
větší nároky, v současnosti se stále častěji 
stávají dominantou prostoru. „Už nejsou 
vnímány jako pouhý stavební dílec, ale jako 
nedílná součást interiéru, která výrazně 
podtrhuje jeho charakter,“ vysvětluje gene-
rální ředitel Solodooru.  

S tím souvisí i výrazně rostoucí nároky 
zákazníků na kvalitu zpracování výrobků. 
„Týká se to zejména detailů, jako je napří-
klad hrana dveří. I proto jsme investovali 
obrovské peníze do technologie výroby 
oblé hrany, která je absolutní top nejenom 
z designového hlediska, ale také z hlediska 
praktického,“ vysvětluje Dozrál. 

Oblé hrany totiž poskytují zvýšenou 
ochranu nejenom samotným dveřím, ale 
jsou také bezpečnější pro jejich uživatele.  

26 l Profit
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7 Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

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

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

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

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

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

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

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

HOTEL

R E S TART

Už nejen cena…
Větší nároky souvisí i s postupnou změnou 
chování českých zákazníků. „Rozhodující už 
pro ně není jenom cena, ale čím dál tím více 
se zajímají i o kvalitu dveří a další aspekty, 
jako je jejich životnost či design. Navíc český 
zákazník začíná chápat, že stejně jako se 
nechodí do lesa ve společenských botách, 
tak i dveře do kuchyně by měly splňovat 
úplně jiné vlastnosti než dveře do obývacího 
pokoje nebo do šatny,“ říká Dozrál. 

Při nákupu se zákazníci více zajímají také 
o různé vlastnosti dveří, jako je například 

zvuková izolace, pevnost povrchu nebo snad-
nost údržby. „Na druhé straně stále zůstává 
požadavek mít dveře co nejdříve, ideálně 
hned. Proto ty nejvíce kupované produkty 
držíme skladem, abychom českému zákazní-
kovi vyšli co nejvíce vstříc,“ dodává. 

Směr Německo
Firmě se daří i na zahraničních trzích. V sou-
časnosti vyváží 15 procent celkové produkce. 
Za posledních deset let exportuje především 
na Slovensko, do Rumunska, Bulharska 
a Kosova. „Aktuálně finalizujeme dohodu 
o obchodní spolupráci s významným ně-
meckým obchodním partnerem, který nám 
umožní výrazné posílení našich prodejů na 
německém trhu. To je naše aktuální exportní 
priorita,“ plánuje šéf společnosti.

Díky dobrým ekonomickým výsledkům 
Solodoor pravidelně zvyšuje platy zaměst-
nanců, u dělnických pozic přibližně o tři až 
pět procent ročně. A hledí i do budoucnos-
ti. Spolupracuje se školami a odbornými 
učilišti. Jejich studentům a učňům nabízí 
stipendium i odbornou praxi s vyhlídkou 
budoucího pevného zaměstnání.

Například studenti oborů truhlář a me-
chatronika v místním učilišti mohou ve 
druhém ročníku začít navštěvovat výrobní 
závod jako praktikanti. Nejšikovnější kandi-
dáty firma zahrne do stipendijního progra-
mu, s jehož pomocí mohou získat finanční 
podporu ve výši až čtyř tisíc korun za měsíc 
po dobu až dvou let studia. Po skončení stu-
dia pak v podniku mohou podepsat pracovní 
smlouvu na dva až čtyři roky. Do budoucna 
se chce Solodoor při inovacích zaměřit neje-
nom na nové, atraktivní povrchy, ale také na 
sortiment bezpečnostních a protipožárních 
výrobků s odpovídající certifikací. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Vše začalo  
v roce 1839…

 
Stejně jako k Plzni patří výroba piva 
a k Mladé Boleslavi produkce automobilů, 
byla pošumavská Sušice tradičně spojena 
s výrobou zápalek. Místní továrna Solo 
má původ již v první polovině 19. století. 
Tehdy truhlář Vojtěch Scheinost, který 
získal zkušenosti s výrobou sirek ve Vídni, 
na podzim roku 1839 požádal o povolení 
vyrábět v Sušici zápalky. 

I když v 19. století existovalo v Čechách 
na dvě desítky sirkáren, právě ta sušická 
si postupně získala dominantní postavení. 
Po druhé světové válce znárodněný podnik 
rozšířil výrobu a jeho hlavním výrobním 
programem se staly dřevovláknité a vošti-
nové deseky a jejich úprava. Zápalky tvo-
řily zhruba jen čtvrtinu celkové produkce 
továrny. Jejich výrobní vrchol přišel poté, 
co v sedmdesátých letech podnik vsadil na 
automatizaci, a výrobní linky denně opouš-
tělo přes dva miliony krabiček s téměř 100 
miliony zápalek.
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

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

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

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

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

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

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

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500
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Už v dubnu 1994, kdy Evě Kotulánové 
Maděryčové nasazují v přímém 
přenosu České televize na hlavu 

korunku pro miss ČR, čerstvá královna 
krásy tuší, že se modelingu nebude věnovat 
dlouhodobě a na plný úvazek. Vystudovaná 
ekonomka dnes označuje modelkovské 
intermezzo za „příjemnou brigádu“. 

Nevšední spojení 
„Vnímala jsem to jako skvělý zážitek. 
V devatenácti byl pro mě modeling dobrým 
zdrojem příjmů. Věnovala jsem se tomu 
čtyři roky. Přišlo mi fajn, že jsem potkala 

spoustu zajímavých lidí, ale ani tehdy jsem 
nevěřila, že u práce modelky zůstanu a že ji 
budu dělat na sto procent,“ říká sympatická 
blondýnka. 

Zahraničí, kde mohla nastartovat 
kariéru topmodelky, Evu Kotulánovou 
nezlákalo. K jejímu rozhodování přispělo 
i to, že se v té době zamilovala do budou-
cího manžela Milana Maděryče, dlouhole-
tého společníka nejbohatšího Čecha Petra 
Kellnera v PPF. 

S podnikáním začínala už v 90. letech.  
Dvanáct let vedla v Brně populární obchod 
s čajem a drobnými doplňky do domácnosti 

Modrobílá linie. Následně si založila vlastní 
lanové centrum, které provozuje dodnes. 

Také její partnerka Jaroslava Mihoč- 
ková Abrahamová sbírala na počátku  
90. let vavříny jinde než v byznysu. Česko-
slovenská reprezentantka ve stolním tenisu 
byla juniorskou medailistkou z mistrovství 
Evropy. Na olympiádě v Barceloně 1992 
skončila s českou legendou Marií Hrachovou 
ve čtyřhře na devátém místě. Také ona se 
ovšem po ukončení kariéry a mateřských 
povinnostech vrhla do víru podnikání. 

S Evou Maděryčovou se znají dlouhá léta. 
Jejich podnikání komentuje s nadhledem. 

RESTART

Stavějí domy 
v korunách 
Do nezvyklého byznysu 
se pustila první česká miss 
se svojí kamarádkou 

28 l Profit
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„Chtěly jsme mít společný projekt. Spojení 
nejkrásnější ženy Česka a vrcholové sportov-
kyně funguje skvěle,“ usmívá se.

Inspirace v tropech 
Tree houses jsou v Česku stále populár-
nější. Přibývá zájemců, kteří chtějí strávit 
noc vysoko v korunách a neváhají za 
zážitek zaplatit více než tři tisíce korun za 
jednu noc.

Kde a jak se tedy zrodil nápad, že se bu-
dou obě dámy věnovat stavění na stromech? 
„Úplně prvotním impulzem bylo, když se mi 
před deseti lety dostala do ruky kniha o tree 

houses. To, že se dá v korunách stromů 
takto vegetovat, mě doslova nadchlo. Druhý 
impulz přišel, když jsme s manželem před 
lety vyrazili do Kostariky a on mi dal noc 
v domě na stromě jako dárek,“ prozrazuje 
Eva Maděryčová. 

Nejdůležitější pro rozjezd nového projektu 
ovšem byla její návštěva Francie, která je 
– pokud jde o bydlení v korunách stromů 
– evropskou velmocí. Lidé si zde pronají-
mají stovky tree houses, jež jsou například 
v Bretani běžnou součástí kempů. Zážitkové 
pobyty ve větvích jsou ale populární i jinde 
ve světě. 

Francouze jsme překvapily
Začátky nebyly jednoduché. Jaroslava 
Abrahamová s Evou Maděryčovou oslovily 
zhruba před čtyřmi lety se svým podnikatel-
ským záměrem partnera ze země galského 
kohouta. 

Při jednání s Francouzi je ale zaskočila 
počáteční nedůvěra. Ačkoli Jaroslava Abra-
hamová, která v zemi žila a hrála ping-pong 
za tamní přední kluby, uměla výborně jazyk, 
bariéru nedůvěry se jim podařilo zbourat až 
po roce.

„Oslovily jsme francouzskou firmu, která 
patří k průkopníkům stavění na stromech 
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KAMARÁDKY V OBLACÍCH.  
Jaroslava Abrahamová (vlevo) s Evou  
Maděryčovou si zážitkové ubytování pochvalují
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a má za sebou množství realizací. Ačkoli 
jsme měly náš podnikatelský záměr detailně 
připravený, jednání bylo náročné. Tento 
obor je výhradně mužskou záležitostí. Trva-
lo rok, než se nám povedlo zařídit jednání 
s majitelem. Ten nicméně postupně zjistil, 
že jsme trpělivé a disciplinované, že máme 
jasný cíl, a začal nás brát vážně,“ popisuje 
Jaroslava Abrahamová prvotní peripetie. 
Spojení s francouzským partnerem firmě 
Tree Houses výrazně pomohlo. Francouzi 
doslova naučili českého partnera stavět ve 
větvích. „Dostali jsme se k francouzskému 
know-how. Zpočátku náš český tým kon-
struoval s francouzským partnerským tý-
mem několik staveb,“ dodává podnikatelka. 

Důležitá je nejen technologie stavby, 
ale také skladba dřeva. Stěny domů jsou 
většinou ze sibiřského modřínu, používá 
se ale také modřín evropský, který roste 
i v českých lesích. „Stavění je ekologické, 
Strom se nesmí poškodit a zároveň musí být 
stavba pevná a bezpečná,“ upozorňuje Eva 
Maděryčová.

Nosnost kmenů samozřejmě není neome-
zená, takže materiál musí být co nejlehčí. 
Na jeden větší dům se použije zhruba pět až 
sedm kubíků dřeva. Kanadská umělá střešní 
krytina Palmex, již najdete na střechách 
domů, připomíná suché listí. Je kvalitní, ale 
její hmotnost je jen 2,8 kilogramu na metr 
čtvereční. 

Bouřky a vítr  
znamenají stop
Ve světě se bydlí i více než patnáct metrů 
nad zemí, v Česku ale zatím najdete nejvýše 

RESTARTPŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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položený tree house ve výšce devět metrů, 
a to v golfovém rezortu u středočeských 
Chotýšan. A nejde jen o to, aby se návštěvní-
kům netočila hlava závratí. 

„Setkáváme se s tím, že jsou investorovy 
nápady nerealizovatelné. Když se podíváte, 
jak bývají v patnácti metrech kmeny silné, 
napadne i laika, že tu velkou stavbu asi ne-
postavíte,“ usmívá se Eva Maděryčová.

Ne každý strom je ke stavění 
vhodný. Ideální jsou statné 
duby, vhodnou oporou pro 
domy jsou také buk, borovice 
či smrk. Firma spolupracuje 
s externími stavaři, archi-
tekty, statiky či dendrology. 
„Dendrolog je velmi důležitý, 
posoudí stav stromu, v jaké 
je kondici a v jaké výšce se dá 
stavět. Samozřejmě pro nás 
pracují tesaři, truhláři, kteří to 
na místě dávají dohromady,“ 
doplňuje podnikatelka. 

Prvotní idea vychází od 
obou dam a následně se de-
tailně rozpracuje s architektem. Navrtávání 
domů je ostatně činnost, která jim přináší 
největší radost a uspokojení. Investor nepo-
třebuje stavební povolení, v případě domů 
na stromech stačí ohláška jako u dočasných 
staveb.  V Česku je aktuál- 
ně deset takových staveb a většinou slouží 
k soukromým účelům. 

V domku si můžete zatopit v  petrolejo-
vých kamnech, je v něm i toaleta. Zvykem je 
dodávat hostům snídani „do postele“. Přesto 
si většina Čechů, kteří novinku postupně 

objevují, pronajímá „penzion ve větvích“ jen 
na jednu noc. „Málokdo si objedná ubyto-
vání na více než jeden den. V létě jsou ale 
tree houses prakticky neustále plné. Sezona 
začíná v dubnu a končí v listopadu, ani přes 
zimu ale často nezejí prázdnotou,“ doplňují 
podnikatelky.

Dům na stromě k trvalému užívání si 
v Česku ještě nikdo nepostavil. „Musela by 

se sem zavést voda, udělat 
odpady, izolace... Dům by na-
příklad musel být v nižší výšce. 
Takovou realizaci bychom 
určitě konzultovali s francouz-
ským partnerem. Jistě by tam 
byla řada omezení, ale jde to. 
Ve světě takové stavby stojí,“ 
prozrazuje Eva Maděryčová. 
Plocha českých tree houses je 
většinou do 30 metrů čtvereč-
ních a jsou zde maximálně tři 
až čtyři lůžka.

Při posezení na terase, kdy si 
s větvemi pohrává vítr, leckoho 
napadne, že zde asi nebude 

možné strávit noc za každého počasí. Za silné-
ho vichru nebo bouřky se pobyty ruší. 

A jak se dá stavěním domů na stromech 
uživit? U provozovatelů je většinou návrat-
nost velmi rychlá, ani stavitelky si ovšem 
nestěžují. „My jsme ten podnikatelský 
záměr vytvořili tak, abychom nezatěžovali 
okolí. Pro nás je to o návratu ke kořenům, 
respektive do lůna přírody,“ tvrdí Jaroslava 
Abrahamová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
TO
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Na jeden 
větší dům se 
použije 
zhruba pět 
až sedm 
kubíků 
dřeva.
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Čokoláda? To je vášeň!
Firma Pražská čokoláda je pojem.
Před jedenácti lety ji založila Silvie 
Steinerová, o šest let později se 
k ní přidal její přítel Petr Kovařík, 
do té doby manažer Mazdy 

32 l Profit

ROZHOVOR

 Nedávno obdržely dva vaše výrobky 
v Londýně nejvyšší gastronomické ocenění 
Great Taste. Co to pro vás znamená? 
Je to něco neskutečného. Ale musím říci 
trochu neskromně, že nás to zase až tak moc 
nepřekvapilo. Mandle ve skořici jsou hit a po 
pražském nugátu turisté blázní. 

 V jaké konkurenci jste uspěli? 
Bylo tam přihlášeno kolem deseti tisíc výrob-
ků z celé Evropy, více se nepřipouští, z toho 
dostane ocenění maximálně třicet procent. 
Porota pracuje „naslepo“, tvoří ji největší 
odborníci z oboru gastronomie, ti, co udělují 
michelinské hvězdy, someliéři, degustátoři. 
My jsme tam letos poslali čtyři produkty, dva 
uspěly. Loni získal jednu hvězdu Český nugát, 
v české kotlině známý jako turecký med. 
Letos dostal ocenění znovu, a k tomu ještě 
jednu hvězdu za mandle v čokoládě. Na závěr 
vždycky porotci napíšou takový „feedback“, 
co si o tom produktu myslí, a to nám hodně 
pomáhá v dalším vývoji.

 V Praze máte sedm obchodů, nyní jste 
otevřeli první v Dubaji. Proč? Česká 
metropole vám už je těsná? 
To vzniklo postupně. Zpočátku jsme cílili 
hlavně na turisty, většina našich produktů má 
na sobě motiv hlavního města. V Praze jsme 
měli obchody nejprve v Nerudově ulici, pak 
v Thunovské. Navštěvovali je hodně Arabové 
a někteří měli velký zájem s námi spolupraco-
vat, ptali se na franšízu. Zesílilo to ještě více, 
když jsme otevřeli další dva „shopy“ na letišti. 
Tak jsme s některými jednali, k ničemu to 
však nevedlo. Pak jsme zkoušeli distributora 
v Dubaji. To se také nepovedlo. Proto jsme se 
nakonec rozhodli začít tam podnikat sami. 
Tím se nám otevírá spousta nových možnos-
tí spolupráce, například otevření obchodu 
v saúdskoarabském Rijádu. Těší mě, že náš 
úspěch se neomezuje jen na Česko.  

 Jak se vám v Dubaji vede? 
Tam se prodává hodně tučná čokoláda,  
na tu jsou zvyklí, ale nejsou s ní všichni ›
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spokojeni. Trhu dominuje firma Patchi. Ale 
my jsme se tam neztratili. Nabízíme super 
kvalitu, něco, co tam nemají, mandle v čoko-
ládě. Zatím první obchod máme v úžasném 
obchodním centru Ibn Battuta, tím se náš 
kiosek nachází v egyptské části, podle mě 
v té nejhezčí. A ohlas je velký. Lidé jsou 
schopni přiletět z Kataru jen proto, aby si 
u nás nakoupili za tisíc dirhamů, což je sedm 
tisíc korun, a zase letět zpátky. Naši čokolá-
du si oblíbil i šéfkuchař z luxusní dubajské 
restaurace Nobu, patřící do řetězce, jehož 
spolumajitelem je Robert de Niro. Děláme 
jim nově medaile s jejich logem. To je pro 
nás také dobrá reference. 

 Kvalitní čokoláda musí být ze špičkového 
kakaa. Z jakých bobů je připravována ta 
vaše? 
Ze směsi bobů z celého světa, hlavně 
z Ghany, Ekvádoru a nyní se chystáme do 
Salvadoru. Tam bychom chtěli kakaové boby 
pěstovat na vlastním pozemku. Chceme mít 
přímý vztah k lidem, kteří kakao pěstují, 
rozumějí mu a dávají mu duši. K místům, 
kde se čokoláda narodila. Chceme dělat věci 
pouze kvalitní. To je naše filozofie. Na naší 
plantáži o velikosti kolem dvou hekta-
rů bychom vypěstovali zhruba polovinu 

kakaových bobů, které potřebujeme, zbytek 
bychom kupovali na burze. 

 Který z vašich produktů je  
nejžádanější? 
Vyrábíme jich téměř devadesát. Nejoblíbe-
nější jsou mandle v čokoládě nebo ve skořici. 
Mandle pocházejí z Kalifornie, skořice z Cej-

lonu. Hodně oblíbená je novinka Globuli Ca-
rolini (Karlovy koule), připomínající letošní 
velké výročí spjaté s českým panovníkem 
Karlem IV. Jsou typicky české – naleznete 
v nich švestky, mák, tuzemák. V tuzemsku 
jsou koule vyvedené v bílé a tmavé čokoládě, 
pro Dubaj vznikla speciální zlatá edice. Ten 
recept jsme vyvíjeli přes dva roky ve spolu-
práci s Vysokou školou chemicko-technolo-
gickou, s katedrou sacharidů a cereálií.  

 A co konkurence, šlape vám  
někdo na paty? 
Světové ceny v současnosti nezískávají 
produkty z Belgie či Švýcarska, ale hodně 
z naší části regionu nebo třeba Anglie. Je to 
dáno tím, že my všichni hodně inovujeme, 
snažíme se hledat nové chutě – jako třeba 
naše Globuli Carolini. Co mě ale mrzí, je, 
že v Čechách nejsme schopni na rozdíl od 
jiných zemí ochraňovat řádně regionální 
produkty. Je tu možné to, že si společnost 
z Východu vlastněná cizími občany přidá 
mezi dvě slova našeho názvu slovo „hand-
made“ a parazituje na našem zavedeném 
jméně. Chtěl bych vidět, jak by třeba Raku-
šané nebo Francouzi tohle dovolili. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

ROZHOVOR

›

Pražská čokoláda

Firmu založila v roce 2005 Silvie Steinerová 
(39 let). Ta po studiích práv začínala svoji  
kariéru tím, že otevírala v Praze první ob-
chod Swarovski nebo Fabergé. V současnos-
ti vede Pražskou čokoládu se svým přítelem 
Petrem Kovaříkem (35 let). Ten vystudo-
val obchod a podnikání se zemědělskou 
technikou na České zemědělské univerzitě 
a nejprve pracoval jako manažer českého 
zastoupení značky Mazda. 

Zpočátku si nechali čokoládu vyrábět,  
v současnosti ji už produkují sami pod 
těmito čtyřmi značkami – Nachfolger, ta je 
starší než Orion, Steiner & Kovarik, Jaroslav 
Fišer a Choclee. Zaměstnávají 50 lidí, obrat 
se pohybuje kolem 40 milionů korun.
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Jen málokteré opatření vyvolalo 
v podnikatelském prostředí tak 
rozporuplné reakce jako zavedení 

elektronické evidence tržeb (EET). Od 
povinného vydávání účtenek při platbě 
v hotovosti včetně úhrady platební kartou 
nebo stravenkami si ministerstvo financí 
slibuje výrazné omezení daňových úniků 
a lepší plnění státní pokladny.  

„Zrod zákona a jeho přijetí jsme podpořili, 
protože je pro nás v současnosti jedinou šan-
cí, jak narovnat neutěšené poměry na čes-
kém trhu, kde jasně vítězí nepoctivost, vyhý-
baní se dodržování základních legislativních 
pravidel a neetické chování v konkurenčních 
vztazích,“ uvedl předseda Asociace českého 
tradičního obchodu Zdeněk Juračka.  

Přestože pro podnikatele nebude přechod 
na elektronickou evidenci snadný, v koneč-
ném důsledku by měl být pro ty řádně platící 
přínosný. „Jejich daňová povinnost zůstane 
stejná, ovšem nepoctiví podnikatelé by měli 
ztratit finanční náskok, který jim přinášelo 
placení nižších daní,“ konstatuje Gabriela 
Ivanco z poradenské společnosti Mazars.

Restauracím klesne DPH
Elektronické evidenci tržeb budou jako prv-
ní podléhat ubytovací a stravovací služby, 
a to již od prosince letošního roku. Jako 
kompenzační opatření se od stejného data 
snižuje i sazba DPH u stravovacích služeb, 

s výjimkou podávání alkoholických nápojů, 
z 21 procent na 15 procent.

Od září si přitom podnikatelé mohou 
vyzvedávat autentizační údaje k přihlašo-
vání do elektronické evidence tržeb. Zájem 
zpočátku nebyl velký, během prvního týdne 
se k tomu odhodlalo jen kolem 1400 podni-
katelů. Podle odhadů se první fáze EET bude 
týkat 60 tisíc podnikatelů. 

Nižší zájem je daný nejenom v tuzemsku 
oblíbenou tradicí nechávat vše na poslední 
chvíli, ale i tím, že řada malých podnikatelů 
netuší, že se jich nová povinnost bude týkat. 

„Někteří drobní živnostníci se mylně 
domnívají, že elektronická evidence tržeb 
je záležitostí pouze plátců DPH. Není tomu 
tak, elektronická evidence tržeb se týká 
hotovostních plateb plátců DPH i neplátců 
DPH,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. Přitom 
neplátci DPH podle ní mají většinou s daňo-
vými povinnostmi méně zkušeností. Právě 
u nich proto hrozí, že naplánované namát-
kové kontroly zjistí nesrovnalosti. 

Dalším kamenem úrazu bude pro živnost-
níky udělat všechny administrativní kroky 
správně včetně zmíněné autentizace. „Požá-
dat může podnikatel nebo jeho zplnomoc-
něný zástupce pouze dvěma způsoby. Buď 
elektronicky na portálu správce daně pomo-
cí přihlašovacích údajů do datové schránky. 
V takovém případě mu budou autentizační 
údaje zaslány do této datové schránky. 

Nebo si může údaje vyzvednout osobně na 
libovolném finančním úřadě, kde žadatel 
získá autentizační údaje okamžitě v zapeče-
těné obálce. V případě, že podnikatel požádá 
o autentizační údaje jiným způsobem, 
například písemně nebo e-mailem, nebudou 
mu přiděleny,“ popsala Blanka Štarmanová, 
daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Musí proto celý proces absolvovat znovu. 
„Podatel, který podá žádost nepodporova-
ným způsobem, bude správcem daně vyzván 
k odstranění vady podání. Uvedenou vadu 
lze odstranit podáním nové žádosti o au-
tentizační údaje, a to pouze jedním z výše 
uvedených, zákonem stanovených způsobů,“ 
popsala postup mluvčí Finanční správy 
Petra Petlachová. 

Po autentizačních údajích si musejí pod-
nikatelé vyzvednout certifikát. Ten získají ve 
webové aplikaci Elektronická evidence tržeb 
a uvedou údaje o všech svých provozovnách. 
Certifikát je nutné nainstalovat do poklad-
ního zařízení, jehož prostřednictvím bude 
živnostník evidovat tržby. Jestli se firmám 
podaří vše správně nainstalovat, by měly 
zjistit od 1. listopadu, kdy bude k dispozi-
ci zkušební provoz elektronické evidence 
tržeb. Poslední administrativní úkony čekají 
živnostníky v den ostrého startu evidence 
tržeb. „Po nahrání certifikátu do pokladního 
systému zbývá poslední věc:  1. prosince jej 
v pokladně aktivovat zaškrtnutím jediného 

Povinné účtenky 
míří na start
Šestadvacet let trvalo, 
než se stát rozhoupal k zásadnímu 
narovnání podnikatelského prostředí
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políčka. Poté už evidování tržeb nic nebrání. 
Posledním krokem ke splnění informační 
povinnosti je vyvěšení viditelného ozná-
mení, že podnik eviduje tržby. Přesné znění 
tohoto oznámení je uvedeno v metodice 
vydané Finanční správou,“ doplňuje Michal 
Wantulok, manažer společnosti Dotykačka.

Dobrá rada nad zlato
Další klíčové rozhodnutí čeká podnikatele při 
výběru pokladního systému. Hospodářská 
komora se rozhodla usnadnit živnostníkům 
rozhodování tím, že za ně pokladní systémy 
otestuje. Otestované výrobky pak získají 
označení Poctivá pokladna podnikatele. 

 „Ministerstvo financí a Finanční správa 
podnikatele upozorňují, že s volbou vhodné 
pokladny či pokladního systému nebudou 
pomáhat. Řada nabízených pokladních 
systémů ale nemusí vyhovovat elektronické 
evidenci tržeb,“ varoval prezident Hospo-
dářské komory Vladimír Dlouhý. 

Testování bude obsahovat třeba ověření 
konektivity se serverem EET prostřednic-
tvím stabilního internetového připojení 
a analýzu posílaných dat. Ta by měla odha-
lit, jestli na pozadí neprobíhají skryté ope-
race, které by mohly obchodníky poškodit. 
Hospodářská komora také mimo jiné prově-
ří způsob a složitost instalace autentizačního 
certifikátu či jaká periferní zařízení, jako 
jsou třeba čtečky EAN kódů nebo tiskárny 
účtenek, jsou kompatibilní. V návaznosti na 
testování chystá asistenční službu.

Podle průzkumu komory 47 procent pod-
nikatelů zatím žádnou pokladnu nevyužívá 
a vydávají ručně psané účtenky. Kvůli po-
vinné evidenci tržeb si 43 procent obchodní-
ků hodlá pořídit co nejjednodušší technické 
řešení splňující jen nezbytné funkce pro 
elektronizaci tržeb. 

Mezi firmami se rozhořel boj o desítky 
tisíc nových zákazníků. Splnil se i jeden ze 
slibů ministerstva, že základní verze poklad-
ních systémů mohou podnikatelé pořídit 
i zdarma, podobně jako je tomu v Chorvat-
sku. Bezplatný program nabízí například 
systém KasaFik. „Nabídka zařízení a jejich 
ceny se už teď pohybují v relacích dle původ-
ních odhadů ministerstva financí. Přičemž 
lze očekávat, že nabídka se postupem času 
rozroste a konkurenční prostředí může ceny 
tlačit dolů,“ konstatuje Gabriela Štěpanyová 
z tiskového odboru ministerstva financí. 

Firmy nabízející pokladní systémy se 
snaží podnikatele oslovit nejen cenou, ale 
i přídavnými funkcemi. Společnost eet1 
například nabízí vytvořit z pokladny termi-
nál pro prodej vstupenek na koncert nebo 
sportovní utkání, přijímání tiketů a sázenek, 
prodej elektronických knih, tiskovin nebo 
třeba cestovního pojištění. Firma Shoptet 
zase nabízí řešení, které umožňuje sledovat 
na dálku nejenom tržby, ale třeba i stav 
skladových zásob nebo zakázky. 

Zvýšené náklady v souvislosti s nákupem 
potřebných technologií se snaží stát živnost-
níkům částečně kompenzovat jednorázovou 
daňovou slevou ve výši pět tisíc korun. Tu 
firmy uplatní v daňovém přiznání za rok, 
kdy poprvé zaevidují tržby v souladu s EET. 

Za co hrozí pokuty
V souvislosti s nástupem EET se podnikatelé 
obávají především kontrol a pokut v přípa-
dě pochybení.  A také toho, že po nástupu 
evidence tržeb začnou vykazovat nárůst tržeb 
oproti minulým obdobím. Odborníci je však 
uklidňují. „Jistý skok může nastat z objek-
tivních důvodů, například změna provozní 
doby, úprava provozovny, rozšíření služeb 
a podobně,“ konstatuje Blanka Štarmanová. 
Extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách 
ale podle ní mohou být jedním z faktorů, na 
jejichž základě se finanční úřady na podnika-
tele zaměří detailněji.

Živnostníci by se naopak údajně neměli 
bát pokut za neúmyslné chyby při zavádění 
EET. Podle ministerstva financí a finanč-
ních úřadů jde o tak zásadní legislativní 
daňovou novinku, že kontrolní orgány 
budou v prvních dvou měsících shovívavé 
a budou postihovat jen úmyslné porušení 
zákona.

Kontrolovat se bude nejen vystavování 
účtenek, ale i práce s terminálem. „Pokud 
podnikatelé nebudou pracovat s auten-
tizačními údaji a certifikátem tak, aby 
nemohlo dojít k jejich zneužití, hrozí jim 
pokuta ve výši 50 tisíc korun. Za maření 
účelu elektronické evidence tržeb, což může 
být například úmyslné nezadávání všech 
údajů do systému nebo odmítnutí vystavení 
účtenky zákazníkovi, hrozí podnikateli 
sankce až půl milionu korun. V případě, 
že kontrola zjistí zvlášť závažné poruše-
ní povinnosti zasílat údaje o evidované 
tržbě nebo vydávat účtenky, může nařídit 
okamžité uzavření provozovny nebo poza-
stavení výkonu činnosti,“ varovala Blanka 
Štarmanová. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Krok za krokem  
Další profese budou na elektronickou  
evidenci tržeb přecházet postupně. Od  
1. března 2017 přibudou tržby z velkoobcho-
du a maloobchodu, od 1. března 2018 pak 
tržby z ostatních činností mimo výjimky,  
například kadeřnictví. Od 1. června 2018 bu-
dou EET podléhat již tržby ze všech činností. 
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Stavební management – komplexní služba pro klienta
Všechny stavby jsou v konečném důsledku 
realizovány za účelem někoho nebo něco ochránit, říká jednatel 
společnosti Delta Projektconsult Erik Štefanovič

ADVERTOR I AL

38 l Profit

F irma Delta Projektconsult se 
specializuje na projekty pozemních 
staveb a na středoevropském trhu 

působí již 39 let. „Úkolem stavebního 
manažera je tento komplikovaný a často 
dlouhý proces bezpečně kontrolovat od 
počátečních úvah o projektu až po jeho 
úspěšné dokončení a následný provoz,“ říká 
Erik Štefanovič.

Jaká oblast je obvykle při přípravě projektu 
pro investora prioritní? 
V České republice je to obvykle už při sa-
motném plánování a přípravě projektu cena. 
Investor však během příprav rychle pochopí, 
že dalším neopominutelným faktorem, který 
požaduje, je dodržení termínu. Uvědomí si, 
že pokud začne například ve své nové výrob-
ní hale vyrábět o tři měsíce později, přichází 
o čtvrtinu ročního obratu. 

V poslední době lze v ČR vysledovat změ-
nu myšlení. Investoři si začínají více uvědo-
movat důležitost daného stavebního objektu 
pro své podnikání. Objekt reprezentuje 
jejich značku a firemní kulturu. S úspěchem 
přichází také ochota investovat více i do své 
zodpovědnosti k životnímu prostředí. A také 
vytvářet pro své podnikání objekt, který je 
nakonec ekonomicky dlouhodobě smyslu-
plnější. 

Vnímáte stále ještě rozdíly mezi přístupem 
firem na Západě a v Česku?
Rozdíl mezi východoevropským a západo-
evropským pohledem na výstavbu vní-
mám mimo jiné z pohledu dlouhodobosti 
rozhodnutí. Na Západě se při rozhodnutích 
o výstavbě dívají dále dopředu. U nás jsme 
někde uprostřed a naštěstí se začínáme po-
souvat směrem k dlouhodobějšímu pohledu 
na užívání objektů. Zatímco v uplynulých 
letech byly standardní požadavky klientů 
spíše na „jednoduchý a levný objekt“, nyní se 

Přebíráme 
zodpovědnost za 
úspěch projektu 
a jsme pro investora 
partnerem, o kterého 
se může opřít.

dostávají do popředí jejich zájmu i environ-
mentální aspekty. Tento trend hodnotím 
jako velmi pozitivní, neboť s rostoucím 
úspěchem firem roste také jejich sociální 
zodpovědnost. Klienti cítí, že toto „envi-
ronmentální chování“ je řadí do jisté elitní 
skupiny úspěšných firem.

Co je nejnáročnější na řízení výstavby 
projektu, tedy procesu stavebního 
managementu, v České republice? 
Myslím, že nejnáročnější je stále přesvědčit 

investora, aby věnoval dostatečnou energii 
projektu již v období přípravy, ještě před 
fyzickou výstavbou. Že jakákoliv improviza-
ce během realizace projektu vede ke ztrátě 
kvality a hodnoty budovy. Přináší neúměrné 
navýšení nákladů, které je absolutně v nepo-
měru s počátečními uspořenými náklady za 
honorář architekta či projektanta. O sklu-
zech termínu ani nemluvě. Pokud se totiž 
ve fázi přípravy projektu podaří pochopit 
všechny cíle investora a tím úplně definovat 
stavební záměr, pak je proces výstavby již 
jen vyladěnou symfonií.

Skutečně velkým problémem u nás ve 
srovnání se západní Evropou zůstávají úřed-
ní povolení. S nadsázkou svým zahraničním 
klientům říkám, že i když u nás Marie Tere-
zie zavedla byrokratismus, tak až my jsme 
ho dovedli k dokonalosti. Pro jednoduchý 
průmyslový objekt trvá u nás zjišťovací říze-
ní E.I.A., územní řízení a stavební povolení 
asi osm až deset měsíců. V Rakousku pro 
obdobný projekt získáte veškerá povolení za 
tři měsíce. Když si několik měsíců pozděj-
šího provozu převedeme do čísel, tak je tato 
ekonomická ztráta pro naše hospodářství 
enormní. 

Jakou specifickou péči či službu vyžaduje 
český zákazník? Co myslíte, že je ve 
srovnání se sousedním Slovenskem, 
Rakouskem či vzdálenou Ukrajinou versus 
ČR odlišné? 
Řekl bych, že z pohledu středoevropské-
ho trhu od nás investor jako od svého 
partnera očekává převzetí zodpovědnosti 
za úspěch projektu. Za úspěch při dodržení 
sjednaných nákladů, termínů a kvality. 
Toho lze dle našich zkušeností docílit 
tehdy, když projektový manažer převezme 
roli investora.  

RED
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Dárky: v módě jsou 
lokální výrobky
Kalendářem, bonboniérou 
či vínem neurazíte, ale dávno nefrčí

F irmy musejí být při výběru darů pro obchodní partnery 
či zákazníky kreativní. Své klienty a partnery odměňují 
poměrně často. Často se ale také ptají, jaké jsou obecně 

vhodné dárky, případně jak se trefit do individuálního vkusu 
obdarovaných.

Permanentní starost o klientovy potřeby není projevem altruismu 
firemních šéfů, ale promyšlenou marketingovou strategií. Při výbě-
ru záleží na tom, v jakém oboru společnost působí, a na tom, jaká je 
její cílová skupina zákazníků, upozorňují marketéři.  

Dobré je nepřeceňovat „všemocné“ sociální sítě a zároveň nepod-
ceňovat přímé a jednoduché oslovení správně definované skupiny 
klientů. 

Trendy jsou lokální produkty
V obecné rovině stále fungují dárkové předměty s logem firmy. 
Obchodního partnera neurazíte značkovým dárkem. Pozor ale na 
to, abyste to s cenou a luxusem nepřehnali a váš upřímný zájem 
nepochopil jako pokus o úplatek.

Trendem je originalita, nicméně je nutné odolat pokušení být 
kreativní za každou cenu. Každopádně musíte daného obchodního 
partnera znát a vědět, kam až můžete zajít. Dárek by neměl primár-
ně šokovat, cílem je – byť třeba skromně a neokázale – vyjádřit vaše 
poděkování.

Jako firemní dárky přišly do módy regionální výrobky. Pokud 
je za některým silný příběh o tom, jak chudý český Honza ke štěstí 
přišel, je to ideální. Klienta z Varnsdorfu například nejlépe obda-
rujete sadou vysoce ceněných piv z místního, dnes už proslulého 
minipivovaru Kocour.

Dobrý nápad dostala Škoda Auto. Své klienty a partnery odmě-
ňuje dárkovým košem s nejtypičtějšími produkty zemí, kde prodá 
nejvíce aut. Na stůl příjemce se tak dostane národní gastronomické 
bohatství z různých koutů světa.

Ideální je nabídnout klientovi možnost, aby si „hrál sám“, tedy aby 
mohl podobu dárku sám aktivně ovlivnit.

Pozvání na oběd
„Pokud se bavíme o síti obchodních partnerů, kteří například 
přeprodávají firemní produkty či služby, pak je vysoce motivující 
vytvořit věrnostní či bonusový klub. Podněcuje k lepším výsled-
kům, ale zároveň slouží jako odměna za dobrou práci,“ cituje server 
iHNed.cz projektovou manažerku společnosti SEAL Communica- 
tion Sylvu Bischofovou. Nezapomeňte na osobní kontakt, radí mar-
ketingoví specialisté. Důležitým obchodním partnerům či klientům 

by měly být dary předávány individuálně a připojeno pozvání na 
oběd či na večeři. 

Zástupci firem často dělají chybu, že partnera dlouhodobě igno-
rují. Až v momentě, kdy ho chtějí přesvědčit k uzavření výnosného 
obchodu, „podmáznou ho“ drahým a luxusním darem. Recept na 
úspěch zní: nevnucovat se. Pokud vnímá obchodní partner značkové 
hodinky nebo parfém za 20 tisíc korun jako korupci, je to špatně.

Dobrý marketér ví, že starost o klienta je dlouhodobou záležitostí 
a vybudování skutečně dobrých vztahů během na dlouhou trať. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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F iremní akce nebývají levnou 
záležitostí a často se odehrávají ve 
volném čase zaměstnanců či klientů. 

Proto je potřeba si ujasnit, k jakému účelu 
budou sloužit, zda mají být spíš odměnou za 
práci, nebo způsobem, jak lépe poznat, co se 
v kom skrývá

Firma se baví
Firemní večírky sloužící neformálnímu se-
tkání lidí z jiných oddělení, kteří se mnohde 
znají jen podle jména v telefonním sezna-
mu či e-mailu, by měly mít ráz dobrovolné 
příjemné akce. Při ní lze krátce zhodnotit 
firemní úspěchy, probrat slabiny a nastínit 
strategii vývoje podniku. 

Důležité je všem poděkovat a raději 
jmenovitě nevyzdvihovat, abyste nezkazili 
atmosféru pocitem zneuznání těch, o nichž 
řeč nebyla. 

Firemní večírky se konají zpravidla před 
Vánoci nebo před letními prázdninami. Lze 
se však setkat i s osvíceným načasováním 
akcí na dobu vystřízlivění z vánočního pře-
jídání, kdy lidi nečeká nic zábavnějšího než 
případné chystání podkladů k daňovému 
přiznání.

Důležitým typem firemních akcí je podě-
kování obchodním partnerům či klientům, 
které může mít podobu společné večeře, 

kulturní akce, plavby parníkem, wellness 
pobytu či zážitkového víkendu. Záleží vždy 
na zaměření společnosti, která akci organi-
zuje, a především dobré znalosti osob, pro 
něž ji pořádá. Především je nutné nešetřit 
na pohoštění a myslet i na četná dietní 
omezení. V neformální atmosféře příjemné 
události lze seznámit strategické partnery 
a přijít na nové nápady.

Ptejte se!
Nemá smysl kupovat divadelní představe-
ní s vegetariánským rautem, když většina 
podniku by raději šla na hokej a hamburger. 
Prozřetelný zaměstnavatel, který nechce 
u „lidu“ vzbudit reakce typu: „Kdyby nám 
prachy za tuhle taškařici radši rozdělil na 
odměnách“, má možnost rozeslat dotazník – 
vzory zdarma najdete na www.survio.com/
cs/blog/serialy/vzory-dotazniku-planova-
ni-akci. Ujasní si tak nejvhodnější datum, 
téma a styl pohoštění i počet zájemců. 
Dotazníkem lze rovněž vyhodnotit spoko-
jenost s akcí a vyvodit z něj ponaučení pro 
příští rok.

Budování týmu
Máloco prověří schopnosti spolupráce, 
povahové vlastnosti a loajalitu lidí tak jako 
běžný pracovní stres. Přesto móda team-
buildingů ovládla i české firmy natolik, že se 
jejich přípravou zabývá množství agentur. 
Při výběru témat si na své přijdou sportov-
ci, milovníci přírody, historie, adrenalinu, 
filmu i divadla. Kvalitní pořadatelské firmy 
počítají s tím, že každý člověk není společen-
ský a hravý, a mají připravený program i pro 
lidi s jinými osobnostními kvalitami.

Adrenalinové akce jako zorbing, bungee 
jumping či paintball by měly sloužit jen ke 
zpestření teambuildingu. Jeho základem 
jsou promyšlené aktivity, z nichž lze vyvodit 
přínosné pracovní závěry. 

Správně provedený teambuilding je totiž 
vzdělávací metoda, která dokáže rozvinout 
tým a zlepšit tzv. soft skills neboli měkké 
dovednosti, jako je schopnost komunikace, 
spolupráce a řešení problémů. Lépe také 
vyniknou role jednotlivých členů a mnohdy 
se ukáže skrytý potenciál zdánlivě nenápad-
ných osob. 

Zážitky z prostředí nikterak nesouvisejí-
cího se zaměřením podniku se pak odrazí 
i v pracovním prostředí. Mohou se prohlou-
bit sociální vazby a lidé nadaní vyšší emoční 
inteligencí budou lépe předvídat reakce 
kolegů v pracovním procesu. Díky opadnutí 
zábran při hře si kolegové o sobě často více 
povědí, což může přispět k lepšímu vzájem-
nému pochopení i opoře v náporu pracovní-
ho stresu.  

JANA ŠULISTOVÁ 

Po práci legraci
Uspořádání firemní akce pro velký počet 
různorodých lidí vyžaduje hodně přemýšlení

40 l Profit
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D-Stand

www.d-stand.cz

SÁRA 
p o m u ž e m e p r o d a t .

o

Komunikujte.
V HD kvalitì. Flexibilnì. Kdekoliv. Kdykoliv.

Reklamní stojan s LCD obrazovkou postavíte kdekoli v místì prodeje. A zítra zase jinde. 
Nemusíte nic vrtat a zatloukat a obsah spravujete pohodlnì online pøes wi-fi nebo mobilní data.
Vysíláte video nebo slideshow a zítra zase nìco jiného.
Je to tak jednoduché.

42"42"

32"

FOKUS

INZERCE    A160002994

Lze se tomu vyhnout?

Teambuilding bývá zejména introvertními 
osobami považován za postrach a tématem, 
zda se mu lze bez postihu vyhnout, se 
zabývají i právníci. Není-li teambuilding 
prezentován jako zvyšování kvalifikace, 
nelze ho podle finance.idnes.cz nařídit ani 
neúčast trestat. Koná-li se v době volna, 
náleží za něj účastníkům plat.

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

28_47_PT_10.indd   40 6.10.2016   11:06:46



D-Stand

www.d-stand.cz

SÁRA 
p o m u ž e m e p r o d a t .

o

Komunikujte.
V HD kvalitì. Flexibilnì. Kdekoliv. Kdykoliv.

Reklamní stojan s LCD obrazovkou postavíte kdekoli v místì prodeje. A zítra zase jinde. 
Nemusíte nic vrtat a zatloukat a obsah spravujete pohodlnì online pøes wi-fi nebo mobilní data.
Vysíláte video nebo slideshow a zítra zase nìco jiného.
Je to tak jednoduché.
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NASTARTUJTE
SVŮJ METABOLISMUS

 INDIVIDUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

 OSOBNÍ KOUČ

 ŽÁDNÉ HLADOVĚNÍ

 ŽÁDNÝ JOJO EFEKT 

 ŽÁDNÉ DOPLŇKY STRAVY

 BĚŽNĚ DOSTUPNÉ POTRAVINY 
 ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ KALORIÍ

INDIVIDUÁLNÍ JÍDELNÍ PLÁNY jsou sestavovány 
na základě laboratorního rozboru krve, anamnézy 

klienta a analýzy složení jednotlivých potravin 
přesně na míru vašemu metabolismu.

NĚMECKÝ ORIGINÁL

 ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ KALORIÍ

www.metabolic-balance.cz

RELAXACE A REGENERACE
3- nebo 4denní pobyt s polopenzí a procedurami 
za cenu od 2770 Kč os./pobyt

MEDICAL WELLNESS ENERGY 
7denní pobyt s plnou penzí a procedurami 
za cenu 7500 Kč pobyt/os.

VITALITA 60+ 
8denní pobyt s plnou penzí nebo polopenzí a 14 procedurami 
za cenu již od 6650 Kč pobyt/os.

ODPOČINEK PRO VŠECHNY GENERACE 
7/14denní pobyt s plnou penzí a 10 procedurami na týden 
za cenu 1250 Kč os./den

TÝDEN U VŘÍDLA 
7denní pobyt s polopenzí a 12 procedurami za cenu od 1125 Kč os./den

KLASICKÁ KARLOVARSKÁ LÉČBA 
doporučuje se 14denní pobyt s plnou penzí a procedurami 
za cenu již od 1250 Kč os./den

VÁNOČNÍ POBYTY 15.–27. 12. 2016 
hotelový či lázeňský pobyt za cenu od 1375 Kč os./den

SILVESTROVSKÉ POBYTY (OD 27. 12. 2016)
hotelový či lázeňský pobyt s bohatým programem 
v ceně již od 1425 Kč os./den

•  Ideální poloha v centru města jen několik kroků od kolonád 
s minerálními prameny

•  Moderní balneoprovoz s nabídkou více než 45 procedur na bázi termální 
minerální vody

•  Nové wellness & spa centrum s relaxačním bazénem 12 x 5 m 
s protiproudem, chrličem, perličkovou masážní lavicí, relaxačními 
masážemi

•  Využití přírodních léčebných zdrojů – termální minerální voda, rašelina

•  24hodinová lékařská pohotovostní služba

•  Vlastní parkovací dům s kamerovým systémem (52 míst)

•  Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami (111, 201, 205, 207, 
209, 211, 213)

Onemocnění trávicího traktu | Onemocnění látkové výměny (diabetes 

mellitus, dna) | Zvýšená hladina cholesterolu v krvi | Obezita | Onemocnění 

pohybového aparátu | Onkologické nemoci po ukončení komplexní léčby 

bez jakýchkoli známek recidivy

Bohemia – lázně a. s., sanatorium Kriváň – Slovan
Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary, tel. +420/ 352 511 111, fax: +420/ 353 228 220
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NASTARTUJTE
SVŮJ METABOLISMUS

 INDIVIDUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

 OSOBNÍ KOUČ

 ŽÁDNÉ HLADOVĚNÍ

 ŽÁDNÝ JOJO EFEKT 

 ŽÁDNÉ DOPLŇKY STRAVY

 BĚŽNĚ DOSTUPNÉ POTRAVINY 
 ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ KALORIÍ

INDIVIDUÁLNÍ JÍDELNÍ PLÁNY jsou sestavovány 
na základě laboratorního rozboru krve, anamnézy 

klienta a analýzy složení jednotlivých potravin 
přesně na míru vašemu metabolismu.

NĚMECKÝ ORIGINÁL

 ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ KALORIÍ

www.metabolic-balance.cz

RELAXACE A REGENERACE
3- nebo 4denní pobyt s polopenzí a procedurami 
za cenu od 2770 Kč os./pobyt

MEDICAL WELLNESS ENERGY 
7denní pobyt s plnou penzí a procedurami 
za cenu 7500 Kč pobyt/os.

VITALITA 60+ 
8denní pobyt s plnou penzí nebo polopenzí a 14 procedurami 
za cenu již od 6650 Kč pobyt/os.

ODPOČINEK PRO VŠECHNY GENERACE 
7/14denní pobyt s plnou penzí a 10 procedurami na týden 
za cenu 1250 Kč os./den

TÝDEN U VŘÍDLA 
7denní pobyt s polopenzí a 12 procedurami za cenu od 1125 Kč os./den

KLASICKÁ KARLOVARSKÁ LÉČBA 
doporučuje se 14denní pobyt s plnou penzí a procedurami 
za cenu již od 1250 Kč os./den

VÁNOČNÍ POBYTY 15.–27. 12. 2016 
hotelový či lázeňský pobyt za cenu od 1375 Kč os./den

SILVESTROVSKÉ POBYTY (OD 27. 12. 2016)
hotelový či lázeňský pobyt s bohatým programem 
v ceně již od 1425 Kč os./den

•  Ideální poloha v centru města jen několik kroků od kolonád 
s minerálními prameny

•  Moderní balneoprovoz s nabídkou více než 45 procedur na bázi termální 
minerální vody

•  Nové wellness & spa centrum s relaxačním bazénem 12 x 5 m 
s protiproudem, chrličem, perličkovou masážní lavicí, relaxačními 
masážemi

•  Využití přírodních léčebných zdrojů – termální minerální voda, rašelina

•  24hodinová lékařská pohotovostní služba

•  Vlastní parkovací dům s kamerovým systémem (52 míst)

•  Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami (111, 201, 205, 207, 
209, 211, 213)

Onemocnění trávicího traktu | Onemocnění látkové výměny (diabetes 

mellitus, dna) | Zvýšená hladina cholesterolu v krvi | Obezita | Onemocnění 

pohybového aparátu | Onkologické nemoci po ukončení komplexní léčby 

bez jakýchkoli známek recidivy

Bohemia – lázně a. s., sanatorium Kriváň – Slovan
Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary, tel. +420/ 352 511 111, fax: +420/ 353 228 220
e-mail: accommodation@bohemia-lazne.cz

www.bohemia-lazne.cz
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Je to paradox. Na jedné straně dalo Česko světu nejvýznamnější 
antivirové firmy, jako je Avast nebo AVG, na druhé straně jsou 
právě počítače tuzemských firem ohroženější počítačovou 

kriminalitou, než je světový průměr. Ukazuje to například průzkum 
poradenské společnosti PwC zaměřený na počítačovou kriminalitu. 

Z něho vyplynulo, že se celkem 13 procent českých firem v uply-
nulých dvou letech setkalo s počítačovou kriminalitou. To je 
nadprůměrné číslo nejen při porovnání s ostatními zeměmi střední 
a východní Evropy, ale tuzemské výsledky negativně vyčnívají i nad 
celosvětovým průměrem. 

Nezabezpečené sítě přitom budou pro firmy znamenat stále 
větší riziko. „Díky rychlým technologickým změnám se tradiční 
vnímání počítačové kriminality rozšířilo. K ohroženým systémům 
patří v současné době nejen počítače, ale také mobilní zařízení, 
zařízení připojená ke cloudu, a dokonce i automobily a spotřebiče 
v domácnosti připojené k internetu. Množství přístrojů, které mo-
hou být použity k počítačovému podvodu a trestné činnosti, se tak 
rok od roku zvyšuje,“ upozornil Pavel Jankech, ředitel v oddělení 
Forenzních služeb PwC Česká republika.

Největší hrozba pro firmy
České firmy podle něj považují počítačovou kri-
minalitu za největší hrozbu v rámci hospodářské 
kriminality. „Počet obětí počítačové kriminality 
v Česku se za posledních pět let téměř ztrojnáso-
bil. V měnícím se podnikatelském prostředí, kde 
drtivá většina dokumentů, komunikace a transak-
cí probíhá digitální formou, to však není žádným 
překvapením,“ dodal Pavel Jankech.

Díky poklesu cen výpočetní techniky jsou pro 
počítačový zločin v současnosti běžné přístupy, 
které byly ještě nedávno naprosto nedostupné. 

Proto se stále více objevují složitější scénáře podvodů. Pachatelům 
tak stačí k útokům stejné technologie, které dnes živnostníci a firmy 
běžně používají. Jen se je naučili ovládat lépe než většina uživatelů. 
K páchání kyberzločinu se dají využívat například pokročilé analytic-
ké nástroje, jako jsou algoritmy strojového učení určené například pro 
simulaci chování běžného zákazníka. Pachatelé mohou využít i jedno-
duché postupy, jako jsou speciální fráze ve veřejných vyhledávačích, 
ale i vysoce sofistikované hackerské techniky. 

Kyberkriminalita se podle odborníků nejčastěji zaměřuje na 
převody peněz. Právě s krádeží finančních prostředků souvisí nej-
více počítačových podvodů. Druhou klíčovou oblastí je průmyslová 
špionáž a třetí poškození dobré pověsti podniku šířením nepravdi-
vých informací na internetu včetně sociálních sítí a dalších kanálů. 
Poškození pověsti má přitom za cíl získat lepší postavení na trhu pro 
konkurenty. Pro tyto útoky se vžil termín kyberšikana.

„Vzhledem k tomu, že k virtuálnímu šikanování postačí i zcela zá-
kladní znalosti práce s počítačem, není kybernetická šikana na rozdíl 
od jiných forem škodlivého chování ve virtuálním prostředí, jako jsou 
třeba hacking nebo počítačové pirátství, doménou počítačově nad-

průměrně vzdělaných jedinců,“ podotýká pražský 
advokát Jiří Matzner, který se specializuje mimo 
jiné na IT právo. 

Expert s cenou zlata
Dvě třetiny tuzemských firem přitom nejsou 
na počítačové útoky připravené. Plán reakce na 
tyto hrozby má funkční jen 33 procent českých 
podniků. Příčinou však není jen podceňování 
podobných rizik firmami, ale také nedostatek od-
borníků na tuto oblast. Ten není jen tuzemským 
specifikem, má celosvětový rozměr. Společnost 
Intel například ve své studii zveřejnila, že 82 

44 l Profit

FOKUS

Třináct procent 
českých firem se 
v uplynulých dvou 
letech setkalo 
s počítačovou 
kriminalitou.

Počítačová kriminalita roste
Stále větší digitalizace dává firmám
příležitost k efektivnímu řízení 
společností, na druhé straně však krádeže 
dat ohrožují bezpečnost podniků 
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procent firem ve světě se potýká s nedostatkem odborníků na kyber-
netickou bezpečnost.  

„Jde o globální problém,“ říká James A. Lewis, viceprezident Cen-
tra pro strategická a mezinárodní studia. Například loni bylo v USA 
neobsazeno 209 tisíc pracovních míst se specializací na kybernetic-
kou bezpečnost. Tamní firmy přitom nečekají výrazné zlepšení, do 
roku 2020 předpokládají, že nebudou moci obsadit přibližně  
15 procent pozic specializovaných na kybernetickou bezpečnost. 

Poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost totiž roste 
podstatně rychleji než tempo, jímž na trhu práce přibývají kvalifi- 
kovaní pracovníci. Souvisí to s nástupem internetu věcí i Průmys- 
lu 4.0, který je rovněž založen na širokém propojení prostřednictvím 
internetu. Na tento trend se snaží reagovat též české vysoké školy. 
Do poslucháren Českého vysokého učení technického v Praze letos 
v říjnu poprvé usednou posluchači nových oborů včetně bakalářské-
ho oboru internet věcí a magisterského oboru kybernetická bezpeč-
nost. Ty byly letos akreditovány v rámci Fakulty elektrotechnické.  

„Stejně jako u stávajících oborů i u nových se budou studenti 
vzdělávat ve velmi úzkém kontaktu se skvělými vědci a odborníky 
na nové technologie se zahraniční zkušeností. Otevřená informatika 
takto otevře absolventům příležitosti na měnícím se trhu práce bu-
doucí znalostní ekonomiky,“ konstatoval Michal Pěchouček, garant 
programu Otevřená informatika, v jehož rámci obory vznikly.

Nedostatek odborníků však není jedinou příčinou, proč firmy 
svoji kybernetickou bezpečnost podceňují. IT manažeři jsou v pod-
nicích často pod tlakem, aby obětovali bezpečnost dat pro zajištění 
konkurenční výhody. 

Na firemní data odkudkoli
Třetina IT manažerů například uvádí, že je vedení společností má 
k tomu, aby přistupovali k firemním datům z vlastních mobilních 
zařízení, přestože je to v rozporu s firemními pravidly. „Bez potřebné 

mobility nemůže dojít k digitální transformaci. Proto je na organizace 
vyvíjen tlak, aby se posouvaly vpřed a inovovaly, což je nutí podstupo-
vat krátkodobá bezpečnostní rizika, aby mohly svým zaměstnancům 
zajistit potřebnou pružnost,“ komentoval situaci Vladimír Střálka, 
manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware, 
která se zaměřuje na mobilní zařízení a cloudové služby. 

Právě využívání soukromých zařízení ve firmách, označované 
jako BYOD (z anglického Bring Your Own Device), je přitom v čes-
kých podnicích stále silnějším trendem. Zatímco ještě loni umožňo-
vala práci na vlastních počítačích, tabletech či chytrých telefonech 
jen pětina tuzemských firem, letos je to již 49 procent. Česko se tak 
zařadilo nad evropský průměr, který činí 47 procent. 

„Víc než zdvojnásobení počtu firem, které chápou, že koncept 
BYOD jim pomůže, pokud ho dobře řídí, je skvělou zprávou. 
Ukazuje na vůli menších firem ke zlepšení jejich IT vybavení a na 
snahu o zvýšení produktivity zaměstnanců,“ tvrdí Petr Klement, 
manažer divize Windows v tuzemské pobočce  Microsoftu. Nejde 
přitom jenom o soukromé notebooky pro pracovní účely.

BYOD může být oboustranně výhodné řešení pro zaměstnance 
i zaměstnavatele. Jak ukázala loňská studie, lidé mají často doma 
modernější IT vybavení než v práci. Možnost používat stejné 
zařízení doma i v práci je pro ně jednodušší z hlediska ovládání 
i efektivnější z hlediska výkonu. „Zaměstnanci jsou navíc občas 
motivováni finančními příspěvky na BYOD, to v jejich vnímání 
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zvyšuje atraktivitu firmy. Pro zaměstnavatele se 
zase snižují náklady za IT,“ dodává Petr Klement.

Dalším rizikem pro firemní data je práce zaměst-
nanců z domova. Tu podle letošního průzkumu 
PwC umožňuje již 66 procent českých firem, jejichž 
povaha práce to umožňuje. 

Poslušně hlásím kyberútok
Aby toho nebylo na IT manažery ve firmách málo, 
přiložil si svoje polínko do ohně také stát. Ten na 
přetížené experty na kybernetickou bezpečnost navalil další povin-
nost. Od ledna letošního roku totiž platí nový zákon o kybernetické 
bezpečnosti. 

Jedním z úkolů nové legislativy je sjednocení elektronické ko-
munikace, a to nejenom ve státní správě, ale částečně i v soukromé 
sféře. Je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti důležité infra-
struktury státu a firem spravujících osobní údaje velkého množství 
lidí. Smyslem nových pravidel stanovených zákonem je předcházení 
závažným bezpečnostním hrozbám a vymezení možností jejich 
řešení v reálném čase. 

„To by pochopitelně nebylo možné bez stanovení pravidel spo-
lupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, přičemž 
nový zákon klade na firmy a státní instituce, pokud jde o kyber-
netickou bezpečnost, poměrně vysoké nároky. Vybrané státní 
i soukromé organizace mají navíc za povinnost hlásit kybernetické 
útoky a v souladu se zákonem na ně reagovat,“ upřesňuje Vladimír 
Michálek ze společnosti Servodata. Nový zákon se týká především 
státní správy. Díky němu by měla být státní sféra i další klíčové po-
čítačové systémy v zemi odolnější vůči potenciálním útokům. Nová 
úprava ovšem dopadá také na řadu firem. Problém je však v tom, 
že některé podniky ani několik měsíců po začátku její platnosti 

netuší, že se jich zákon týká. Příslušné vyhlášky 
jsou totiž tak nejednoznačně napsané, že se v nich 
dlouho neorientovaly nejenom podniky, ale ani 
státní úředníci. 

Dotčené firmy musely například zřídit pozici tak-
zvaného manažera kybernetické bezpečnosti, kterým 
může být pouze osoba odpovědná za systém řízení 
bezpečnosti informací. Ta musí být pro tuto činnost 
vyškolena a je povinna prokázat odbornou způso-
bilost praxí v řízení bezpečnosti informací po dobu 

nejméně tří let. Vyhlášky zároveň definují povinnosti firem a státních 
institucí v oblasti ochrany dat před kybernetickými útoky a stanovují 
i lhůty, dokdy je mají splnit.

Do působnosti kybernetického zákona přitom spadají firmy 
nejrůznějšího druhu. Od provozovatelů zdravotnických databází 
přes podniky z oblasti dopravy, potravinářství až po bankovnictví. 
„Týká se to například bank či pojišťoven s tržním podílem nad deset 
procent. Platí i pro soukromé zemědělce v případě, že hospodaří na 
půdě s výměrou nejméně čtyři tisíce hektarů pro jednotlivou plodi-
nu, a tak dále,“ dodává Jakub Kejval, generální ředitel společnosti 
Bureau Veritas.

Povinnost, která již nyní zatěžuje IT oddělení řady firem, se navíc 
má rozšířit na další typy podniků. O jaké přesně půjde a jaká opat-
ření se jich budou týkat, však bude opět jasné až z příslušných prová-
děcích vyhlášek, které zatím nebyly vydány. Pokuta za nesplnění no-
vých povinností bude činit až pět milionů korun. Již nyní se objevily 
informace, že by se povinnost měla týkat mimo jiné i vyhledávačů 
nebo některých e-shopů. Naopak by neměla dopadnout například na 
oblíbené porovnávače cen. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Dvě třetiny 
tuzemských 
firem nejsou 
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valitní proces komunikace uvnitř vaší společnosti 
a zároveň komunikace vně, vůči vašim zákazníkům, 
slaví úspěšný obchod. Týmová práce vašich lidí má řád 
a všichni mají správné informace a úkoly ve správný čas. 

K tomuto procesu a řízení týmu napomáhá software easyCRM.  
Dobře postavený produkt zajistí celistvé informace od počátku 
oslovení zákazníka až po úspěšné ukončení obchodu a následné 
podpoře zákazníka. Úspěšný byznys je cílené oslovení zákazníka 
ve správný čas – krátce řečeno – kvalitní marketing. K marketingu 
patří vytěžování kontaktů, vědět o svých zákaznicích co nejvíce. 
K tomu zásadně pomáhá důvtip a hravost marketingu, který 
získává názor potenciálního zákazníka anebo i současného. Aby 
se taková data dala vyhodnocovat, potřebují k tomu vaši kolegové 
v marketingu strukturovaná data, a zde je easyCRM velkým 
pomocníkem. Pomocí nástroje Dotazníky si každý uživatel dokáže 
vytvořit otázky. Otázky mohou mít i defi nované odpovědi, aby při 
vyplňování kýmkoli měl dotazník data použitelná k vyhodnocení. 
Tato vyhodnocená data pak slouží dále ke směřování budoucích 
marketingových akcí či vyhodnocení právě proběhlých. Každá 
taková akce může mít naplánovaný rozpočet, který lze následně 
porovnat se skutečnými náklady. Dnes se vše točí o nákladech. 
I na tuto oblast myslí easyCRM pomocí evidence práce a možností 
evidence sazby u různých zákazníků pro různé úkony. Tak vzniká 
silný nástroj pro každé vedení společnosti. Proces obchodu se může 
skládat z různých částí komunikace v týmu, různých postupů. My 
s easyCRM vám napomáháme různými evidencemi. Např. databáze 
znalostí slouží k popisům vědomostí, jak postupovat při telefonickém 

oslovení zákazníka. Jak řešit problém, který se objevuje opakovaně, 
a potřebujeme se v týmu takových to záležitostí vyvarovat. Dispozice 
kontaktů jen těm správným lidem je samozřejmostí. Databáze 
o zákazníkovi ale nekončí kontaktními údaji o oslovované osobě. 
EasyCRM vám umožňuje si k osobě uložit doplňkové informace, aniž 
byste potřebovali programátorské práce. Přitom tyto informace by 
opět měly mít datovou strukturu – ne typ poznámkové pole! Proč? 
Budete se chtít k těmto datům vracet, vyfi ltrovat si nějakou informaci, 
a to vám v poznámce půjde obtížně. Vedle těchto důležitých informací 
jsou ale další neméně podstatné. Potřebujeme informace, kdy jsme 
u zákazníka jednali, proč byl obchod úspěšný, či naopak neúspěšný. 
Tyto informace neslouží jen k vyhodnocení obchodníka, kde všude 
jednal, ale i k vyhodnocení minulého obchodu. Každý tým se snaží 
provádět zpětnou vazbu, co bylo příčinou úspěchu, či neúspěchu. 
A jak zajistit funkční tým? Žádný software nezajistí zodpovědné lidi 
v týmu. K tomu každý z nás potřebujeme dávku štěstí a dávku pevné 
ruky, šarmu… Co ale dokážeme, je nastolit proces a pravidla. Každý 
článek týmu může posílat úkoly ostatním podle potřeby zákazníka.  
Protože v týmu je síla. Čas jsou peníze a peníze jsou INFORMACE. 
Každý uživatel si vytvoří dle práv sestavu podle svých aktuálních 
potřeb. Barevně rozlišená data dle zvolených parametrů jsou stále 
využívanější funkčností. Ale také export do Excelu a následné 
vyhodnocení získaných dat pomocí tohoto nástroje patří mezi stále 
oblíbené. www.posys.eu vám přeje správné informace ve správný 
čas pro váš úspěšný obchod!

Ing. Markéta Nesvačilová
konzultant společnosti POSYS, spol. s r.o.

Úspěšný obchod? Co to takhle zkusit s easyCRM!

KOMERČNÍ PREZENTACE

Software pro úspěšný obchod! 
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Více než dva tisíce vloupání do obchodů 
a dalších dvacet tisíc do firemních 
objektů. To jsou neúprosná čísla za 

loňský rok. Celkově přišly české podniky 
v roce 2015 kvůli nenechavosti lupičů o téměř 
1,4 miliardy korun. 

Česko – přes výše zmíněná čísla – však 
přestává být rájem lapků. Podle policejních 
statistik rok od roku výrazně klesá počet 
vloupání a naopak roste počet objasněných 
majetkových zločinů. Zástupci firem si už 
zvykli, že musejí majetek chránit bezpeč-
nostními dveřmi, alarmy, senzory pohybu či 
kamerovými systémy. 

Spuštěná závora
Skutečně efektivní ochrana v sobě spojuje 
mechanické i elektronické zabezpečovací 
systémy. Ideální je – zejména v případě vět-
ších objektů – doplnit ji i fyzickou ostrahou 
budovy. Zloděje nejvíce neodradí mechanické 
překážky, ale především světlo a hluk, které 
se samy spustí, ukázal průzkum společnosti 
Jablotron.  

„Poté, co nás dvakrát vykradli, jsme si 
nechali poradit a vybavili jsme objekty 
kamerami, alarmem či senzory rozbití oken. 
V jednom případě máme na oknech i speci-
ální fólie. Za tři roky jsme měli pouze jeden 
planý a jeden skutečný poplach, kdy vše skon-
čilo pro nás bez následků. Jinak máme od 
zlodějů pokoj,“ pochvaluje si Michal Hanzlík, 
obchodní ředitel firmy, která se zabývá distri-
bucí nápojů. Ochrana stála firmu statisíce, 
ale podle Hanzlíka ne tolik, o kolik je připra-
vily dvě noční návštěvy nezvaných hostů ve 
skladu a v kanceláři s výpočetní technikou.

Jak udělat z objektu  
nedobytnou pevnost?
Ochrana firemního objektu začíná u vchodu 
a oken. To, že bezpečnostní dveře či zárubeň 

zalitá betonem už dnes nestačí, neznamená, 
že se bez nich obejdete. Bezpečnostní dveře 
bývají vyrobeny z různých materiálů, ale vždy 
musejí splňovat určené normy. Dveře jsou 
většinou vybaveny jako trezory rozvorovým 

mechanismem s několika bezpečnostními 
čepy, které se zasouvají do kovové zárubně. 
Ta je ideálně vylita betonem, aby ji zloděj 
nemohl poškodit například heverem.  

V případě, že musejí majitelé firem chránit  
cennosti, doporučují jim odborníci pancéřové 
dveře. Jejich pořízení ovšem není levnou 
záležitostí, cena se pohybuje ve statisících. 

Pokud nemáte okna zajištěna mřížemi, je 
dobré vybavit je speciální fólií, která je pro 
zloděje neviditelná. Po úderu se sklo nevysy-
pe, jen popraská. Cena fólií je několik stovek 
korun za metr čtvereční včetně instalace. 

Alfou a omegou účinného boje se zločinem 
je ovšem elektronická ochrana. Většina pod-
nikatelů dnes samozřejmě využívá kamerové 
systémy. Nezbytností je záznamové zařízení, 
kam se ve smyčce ukládají záběry z kamer. 

Efektivní jsou i pohybová čidla. Senzory 
je ideální umístit do rohů místnosti tak, aby 
zabíraly co největší prostor včetně vstupu.

Pohyb nevítaných hostů
Na trhu jsou i takzvané infrapasivní detekto-
ry pohybu, které jsou schopny odhalit neví-
taného návštěvníka prostřednictvím analýzy 
teplot v místnosti. Pokud se ve střeženém 
prostoru pohybuje člověk, detektor zachytí 
jeho tepelnou stopu a spustí poplach.

 Detektory jsou doslova smyslovými orgá-
ny elektronického zabezpečovacího systému.  
Populární jsou v poslední době takzvané 
tříštiče, tedy senzory rozbití oken, které se 
instalují u okenních výplní a u dveří  
a v případě pokusu o jejich rozbití automatic-
ky spustí poplach. Většina majitelů podniků 
nezapomíná na sirény, které při poplachu 
spustí velmi hlasitý zvuk.

„Sedmdesát procent zlodějů se shoduje na 
tom, že alarm je pro ně největší překážkou. 
Profesionální montážní firma dokáže navrh-
nout a nainstalovat zabezpečení tak, aby mu 

Firma jako 
nedobytná pevnost
Lapky odrazují světlo a hluk

48 l Profit

Jak to vidí lapkové?

Jablonecká firma Jablotron nedávno provedla 
unikátní výzkum mezi zloději ve výkonu 
trestu. Sedmdesát procent z nich sice uvedlo, 
že alarm je pro ně největší překážkou, plné 
dvě třetiny ale okamžitě po rozeznění sirény 
neutečou, protože vědí, že mají chvíli čas. 
Většině dotázaných zločinců je však košile 
bližší než kabát a elektronický zabezpečovací 
systém je pro ně důvodem k výběru jiného 
objektu, který vyloupí, a to i v případě, že jim 
krádež neslibuje takový výdělek.  

Zloději se většinou nebojí ani potenciál- 
ního setkání s majitelem objektu, který 
už může být dnes o poplachu informován 
například na svůj mobilní telefon. Setkání 
s agresivním pachatelem může být nebez-
pečné, odborníci proto doporučují obrátit se 
na bezpečnostní agenturu a na policii. 

To, že bezpečnostní dveře nejsou samo-
spásným řešením, dokazuje odpověď osm-
desáti procent zlodějů, kteří se do objektů 
vloupávají oknem. Mýtem je podle respon-
dentů i to, že se většina pachatelů bojí psů. 
Polovinu zlodějů sice pes v objektu odradí, 
druhá polovina ale tvrdí, že si se psem doká-
že poradit a rozhodně je nezastaví. 

„Přínos zabezpečení je daleko vyšší než 
vynaložené náklady. Cena za hlídání objektu 
alarmem napojeným na bezpečnostní 
centrum je v porovnání s pocitem bezpečí 
a jistoty ochrany opravdu zanedbatelná,“ 
tvrdí Kroupa. 

FOKUS
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neproklouzla ani myš. Bezdrátový zabezpečo-
vací systém nevyžaduje zásahy do interiéru, 
jednotlivé prvky se dají snadno přemístit či 
doplnit,“ prozrazuje obchodní ředitel Bezpeč-
nostního centra Jablotron Josef Kroupa. 

Hlídač, který nikdy nespí
Asi nejúčinnějším nástrojem ochrany a často 
i pomocníkem policie při dopadení pachatele 
je takzvaný pult centrální ochrany (PCO), na 
který jsou bezpečnostní systémy napojeny.

„Jde o vzdálené monitorovací centrum, 
které neustále přijímá a vyhodnocuje data 
odesílaná ze zabezpečovacích systémů ve 
střeženém objektu. Přenos dat je realizován 
pomocí GPRS a mobilních operátorů,“ popi-
sují zástupci Jablotronu.

Data jsou sledována a kontrolována  
24 hodin denně. Pokud se někdo vloupá do 
objektu, pracovníci PCO o tom okamžitě vědí. 
Navíc informují zástupce postižené firmy 
i policii a na místo vyšlou vlastní hlídku.

K novinkám patří i takzvaná videoveri-
fikace poplachu. Operátoři bezpečnostních 

center si mohou – pokud byl spuštěn  
alarm – ověřit díky kamerovému systému, co 
se v budově skutečně děje či dělo. 

„Pokud operátor nevidí pachatele přímo, 
má možnost nahlédnout do objektu i několik 
minut před samotným spuštěním poplachu. 
My nabízíme službu, která je kompatibilní 
téměř se všemi kamerami bez ohledu na 
výrobce,“ říká zástupce Jablotronu. 

V případě vloupání operátor okamžitě 
informuje policii. „Zákazníci u videoverifi-
kací oceňují především okamžitou vizuální 
kontrolu příčiny poplachu a případný zásah 
policie. Dalším zajímavým benefitem pro 
zákazníka je náhled na video z kamer pro-
střednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo 
počítače,“ dodává Kroupa.

Vyšší cena nerovná  
se vyšší kvalita
Elektronické zabezpečovací systémy jsou vý-
nosným byznysem, trh je ale zaplaven řadou 
nekvalitních výrobků. Detektory, senzory, 
čidla, tříštiče a další výrobky stojí od několi-

ka set až po desítky tisíc korun. Vyšší cena ale 
automaticky neznamená vyšší kvalitu.

Zákazník by měl dbát na to, aby jím poři-
zovaný výrobek měl bezpečnostní certifikát 
a byl posouzen nezávislou laboratoří. 

Různé průzkumy dokázaly, že největší 
psychologický dopad na pachatele má nikoli 
zvuk nebo viditelná přítomnost bezpečnost-
ních systémů, ale světla, která si na nevíta-
ného návštěvníka posvítí, pokud překoná 
hranice pozemku. Tady jsou přitom náklady 
jen minimální, výrobky v ceně kolem tisíce 
korun už mohou zloděje odradit. 

Cena za elektronickou ochranu středně 
velkého objektu je přijatelná: instalace zabez-
pečení vyjde v průměru na 30 až 60 tisíc ko-
run, zabezpečení jedné kanceláře pak zhruba 
na tisíc korun. Za připojení k pultu centrální 
ochrany platíte paušál ve výši několika set 
korun měsíčně. Oprávněný výjezd je zadar-
mo, pokud jde o planý poplach a následuje 
zbytečný zásah, stojí to 500 korun. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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chytře se Somfy!

Ovládejte svůj dům

 Jednoduchá na obsluhu 

Snadná instalace, není nutné  

projekt domu jakýmkoliv  

způsobem přizpůsobovat.  

Systém TaHoma® vám nabízí  

komfort, v jehož rámci můžete 

jednotlivá zařízení přidávat,  

nebo ubírat postupně podle  

svých potřeb. 

Uživatelsky příjemné rozhraní

Intuitivní rozhraní, díky němuž  

je ovládání domu neobyčejně 

snadné. 

Kompatibilita

Více než sto produktů od Somfy,  

jež jsou kompatibilní  

se systémem TaHoma®. 

www.somfy.cz

160929_inzerce_Tahoma_Profit_210x260.indd   1 29.09.16   16:5248_76_PT_10.indd   50 6.10.2016   11:08:05



chytře se Somfy!

Ovládejte svůj dům

 Jednoduchá na obsluhu 

Snadná instalace, není nutné  

projekt domu jakýmkoliv  

způsobem přizpůsobovat.  

Systém TaHoma® vám nabízí  

komfort, v jehož rámci můžete 

jednotlivá zařízení přidávat,  

nebo ubírat postupně podle  

svých potřeb. 

Uživatelsky příjemné rozhraní

Intuitivní rozhraní, díky němuž  

je ovládání domu neobyčejně 

snadné. 

Kompatibilita

Více než sto produktů od Somfy,  

jež jsou kompatibilní  

se systémem TaHoma®. 

www.somfy.cz

160929_inzerce_Tahoma_Profit_210x260.indd   1 29.09.16   16:52 48_76_PT_10.indd   51 6.10.2016   11:08:06



Data�ex Security, s.r.o. - výhradní distributor pro ČR, SK a PL

Tel: +420 775 754 428    |    h�p://eshop.dataflex-security.com

Efektivní management pevných diskůEfektivní management pevných disků
DEMI  YG1040

D U P L I K A C E
D I A G N O S T I K A
T E S T O VÁ N Í
B E Z P E Č N É  M A Z Á N Í  D AT
D ATA  R E C O V E R Y
F O R E N Z N Í  A N A LÝ Z A

Všestranné využi� pro kopírování
a diagnos�ku pevných disků.

Funkce pro obnovu dat
z poškozených pevných disků sektor po sektoru.

Funkce pro bezpečné mazání dat
pomocí standardů DoD 5220.22-M, NSA a NIST.

Rozsáhlé forenzní funkce 
pro orgány činné nejen v trestním řízení.

Podporuje ATA, SATA III, SCSI, SAS, 
FC, USB 3.0 rozhraní, cross-copy funkci.

Umožňuje připojení PC a duplikaci pomocí LAN.

Duplikace HDD/SSD systémem 1:1 nebo 1:2.

Bezpečné mazání dat a diagnos�ka
3 HDD/SSD současně.

Podporuje magne�cké disky HDD a SSD disky.

Vytváří DD a E01 image, MD5, SHA1,
SHA256 kontrolní součty.

Uchovává záznamy o provedené činnos�
a podporuje vytváření reportů.

VŠE CO POTŘEBUJETE PRO SPRÁVU PEVNÝCH DISKŮ
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Soustředíme se na klíčové 
kompetence 21. století
Park Lane International School připravuje studenty 
z celého světa na mezinárodní zkoušky 

ADVERTOR I AL

Park Lane International School 
jako nová inovativní škola nabízí 
koncept vzdělávání, který komplexně 

připravuje studenty na mezinárodní 
zkoušky Cambridge IGCSE a International 
Baccalaureate Diploma (IB Diploma). To 
jim usnadní cestu na univerzitu. Vyznačuje 
se přátelskou atmosférou a individuálním 
přístupem ke každému jedinci. Škola nabízí 
třístupňové vzdělání od mateřské školky až 
ke středoškolskému programu, a přestože se 
každým rokem rozrůstá o nové členy, stále 
dbá na malý počet žáků ve třídě. 

Právě díky individuálnímu přístupu se 
Park Lane International School zařadila 
mezi žádané vzdělávací instituce, což vedlo 
nejen k přísnějším kritériím pro uchazeče 
o studium, ale také k tvorbě nového vzdělá-
vacího zázemí v interiérech budovy Klárov.

Je to odrazem toho, co se děje v celosvě-
tovém měřítku. Dnes dochází k postupné 
transformaci vzdělávacích systémů, aby do-
kázaly více a lépe připravit mladou generaci 
na změny související se stále se zrychlujícím 
vývojem ve všech lidských oborech a na 
pracovní trh budoucích desetiletí.  

V rámci EU byly redefinovány cíle vzdě-
lávání a stanoveny klíčové kompetence pro 
život ve 21. století, které zahrnují interkul-
turní komunikaci, digitální gramotnost, 
kritické myšlení, kreativitu a schopnost 
pracovat v týmu.  

Stejné dovednosti musejí studenti 
prokázat i u přijímacího řízení na světozná-
mé univerzity, s čímž úzce souvisí rovněž 
problematika uznávání diplomů a studijních 
programů v různých zemích. 
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Efektivní management pevných disků
DEMI  YG1040

D U P L I K A C E
D I A G N O S T I K A
T E S T O VÁ N Í
B E Z P E Č N É  M A Z Á N Í  D AT
D ATA  R E C O V E R Y
F O R E N Z N Í  A N A LÝ Z A

Všestranné využi� pro kopírování
a diagnos�ku pevných disků.

Funkce pro obnovu dat
z poškozených pevných disků sektor po sektoru.

Funkce pro bezpečné mazání dat
pomocí standardů DoD 5220.22-M, NSA a NIST.

Rozsáhlé forenzní funkce 
pro orgány činné nejen v trestním řízení.

Podporuje ATA, SATA III, SCSI, SAS, 
FC, USB 3.0 rozhraní, cross-copy funkci.

Umožňuje připojení PC a duplikaci pomocí LAN.

Duplikace HDD/SSD systémem 1:1 nebo 1:2.

Bezpečné mazání dat a diagnos�ka
3 HDD/SSD současně.

Podporuje magne�cké disky HDD a SSD disky.

Vytváří DD a E01 image, MD5, SHA1,
SHA256 kontrolní součty.

Uchovává záznamy o provedené činnos�
a podporuje vytváření reportů.

VŠE CO POTŘEBUJETE PRO SPRÁVU PEVNÝCH DISKŮ
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Inovace v systému vzdělávání 
a v pracovním životě vidí jako jeden 
z hlavních úkolů vědecké obce 83 pro- 

cent Čechů. Vyplývá to z dotazníkového 
šetření Bayer Barometr 2016, jež v letošním 
roce zpracovala společnost Median. 

Češi: Věda cestou k světlým  
zítřkům
Podle více než tří čtvrtin lidí s vysoko- 
školským vzděláním dává věda odpovědi na 
to, co lidstvo tíží. Vědu coby přínos profes-
ního života a kariéry vnímají zejména lidé 
z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel. 

Podle 81 procent lidí přinášejí vědci 
pozitivní změny v našich životech. Pozitiv-
ní náhled je ještě umocněn u lidí s vyšším 

vzděláním. Drtivá většina z nich odpovědě-
la, že vědecké objevy lidem usnadňují život 
(vnímá to tak 97 procent vysokoškolsky 
vzdělaných) a že přínos bádání převažuje 
nad jeho negativy. 

Naopak starší lidé a dále dotázaní s niž-
ším vzděláním si myslí, že vědecké objevy 
jsou od reálného života příliš vzdálené. 

Markantní rozdíl je u vnímání vlivu 
inovací na život jednotlivce. Zatímco podle 
70 procent vysokoškoláků inovace zlepšují 
život, se stejným názorem se ztotožňuje pou-
ze 33 procent lidí s dosaženým základním 
vzděláním.

„Je to pochopitelné. Lidé s vyšším vzdělá-
ním jsou obecně informovanější, přicházejí 
častěji do kontaktu s inovacemi i vědeckými 

objevy. V některých případech jsou dokonce 
sami jejich strůjci,“ komentuje výsledky 
průzkumu analytik Medianu a vedoucí vý-
zkumu Bayer Barometr 2016 Josef Fišer.

Firmy neinvestují nezištně
Podle tří čtvrtin respondentů zmíněné an-
kety pomáhají investice firem do vědy a vý-
zkumu zlepšit kvalitu života lidí a zároveň 
přispívají k ekologičtějšímu prostředí. 

Češi nicméně nevěří, že jsou zájmy firem, 
které se věnují výzkumu a vývoji, nezištné. 
Zcela pragmaticky se 87 procent dotázaných 
vyslovilo v tom smyslu, že firmy investují 
svůj čas a prostředky do vědy a výzkumu 
především kvůli vlastnímu zisku. Nadpo-
loviční většina si ale uvědomuje pozitivní 

Jelikož mám čerstvou zkušenost se 

studijními programy jak v České 

republice, tak ve Velké Británii, mohu říct, 

že program US-MBA organizovaný 

Fakultou podnikatelskou VUT v Brně ve 

spolupráci s University of St. Francis 

snese to nejtěžší srovnání. Oproti 

programům na školách v Anglii je zde 

výrazná přidaná hodnota propojení studia 

s praxí a to jak v podobě vyučujících, tak 

probíraného učiva a získaných vědomostí. 

Lektoři z USA jsou nejen schopnými 

a kvalitními akademiky, ale také 

úspěšnými manažery amerických 

i mezinárodních firem, významnými 

bankéři nebo majiteli významných 

společností. A právě toto propojení teorie 

s praxí je významnou přidanou hodnotou 

studia. 

Program US-MBA organizovaný Fakultou podnikatelskou 

VUT v Brně ve spolupráci s University of St. Francis 

snese to nejtěžší srovnání.

Cesta ke studiu MBA u mě začala již před více než dekádou, kdy jsem měl 

tehdy ještě jako student gymnázia možnost díky velkorysosti ředitele studia, 

docenta Mikulce, navštívit několik přednášek MBA studia. Úroveň výuky 

a zajímavost obsahu přednášek na mě udělaly takový dojem, že jsem 

o několik let později neváhal začít s MBA jako řádný student. 

V poslední době se stále častěji 

setkáváme s řadou programů MBA, které 

jsou nabízeny různými vzdělávacími 

institucemi, kde může posluchač 

dosáhnout titulu za kratší čas a jistě 

i s menším úsilím. Nabyté vědomosti jsou 

však nesrovnatelné s programem 

University St. Francis, který je nabízen 

skrz kvalitní vysokou školu, kterou VUT 

bez pochyby je. 

Nejen samotné vzdělávání je obohacující. 

Kolektiv, který se pravidelně na 

jednotlivých kohortách setkává patří k 

tomu nejlepšímu, co nabízí tuzemské 

manažerské prostředí a tak i čas mimo 

samotné přednášky je bohatě zužitkován 

díky zkušenostem a informacím, které je 

možno pochytit od spolužáků. Obory,   

ze kterých posluchači pocházejí jsou 

rozmanité, jako i manažerské zkušenosti, 

které mají, ale jedno je spojuje a to snaha 

o co možná nejvyšší výkonnost 

a úspěšnost podnikatelského prostředí 

a především firem, ze kterých přicházejí. 

Studium MBA je k tomu velmi vhodným 

nástrojem. 

titul MBA
z University of St. Francis 

v Joliet – Illinois

Informace:

Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.
mobil: +420 602 486 236
e-mail: mikulec@fbm.vutbr.cz

studium je akreditováno akreditačními asociacemi 
v USA (NCA-CASI a ACBSP)
distanční víkendová forma studia je realizována 
na FP VUT v Brně jedenkrát za měsíc
účastník je posluchačem VUT v Brně 
a současně i University of St. Francis v Joliet Illinois
zahájení studia: 10. 2. 2017
přihlášky průběžně do celkového počtu 15 posluchačů
najdete nás na http://www.us-mba.cz

udělený University of St. Francis po 1,5 letech studia

zvýšení osobní hodnoty na trhu práce

v mezinárodním měřítku a získání nových kontaktů

mezinárodně uznávaný titul MBA

ADVERTORIAL

Ing. Dominik Pavlů, M.Sc. 

EuroArmatury, s.r.o.

Praha 

komerční prezentace
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Inovace ve vzdělání 
jsou klíčem k prosperitě
Pokud by Češi doporučovali 
vědcům, v jakých oborech mají přicházet 
s inovacemi, vybrali by především 
vzdělání, zdravotnictví či ekologii
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Jelikož mám čerstvou zkušenost se 

studijními programy jak v České 

republice, tak ve Velké Británii, mohu říct, 

že program US-MBA organizovaný 

Fakultou podnikatelskou VUT v Brně ve 

spolupráci s University of St. Francis 

snese to nejtěžší srovnání. Oproti 

programům na školách v Anglii je zde 

výrazná přidaná hodnota propojení studia 

s praxí a to jak v podobě vyučujících, tak 

probíraného učiva a získaných vědomostí. 

Lektoři z USA jsou nejen schopnými 

a kvalitními akademiky, ale také 

úspěšnými manažery amerických 

i mezinárodních firem, významnými 

bankéři nebo majiteli významných 

společností. A právě toto propojení teorie 

s praxí je významnou přidanou hodnotou 

studia. 

Program US-MBA organizovaný Fakultou podnikatelskou 

VUT v Brně ve spolupráci s University of St. Francis 

snese to nejtěžší srovnání.

Cesta ke studiu MBA u mě začala již před více než dekádou, kdy jsem měl 

tehdy ještě jako student gymnázia možnost díky velkorysosti ředitele studia, 

docenta Mikulce, navštívit několik přednášek MBA studia. Úroveň výuky 

a zajímavost obsahu přednášek na mě udělaly takový dojem, že jsem 

o několik let později neváhal začít s MBA jako řádný student. 

V poslední době se stále častěji 

setkáváme s řadou programů MBA, které 

jsou nabízeny různými vzdělávacími 

institucemi, kde může posluchač 

dosáhnout titulu za kratší čas a jistě 

i s menším úsilím. Nabyté vědomosti jsou 

však nesrovnatelné s programem 

University St. Francis, který je nabízen 

skrz kvalitní vysokou školu, kterou VUT 

bez pochyby je. 

Nejen samotné vzdělávání je obohacující. 

Kolektiv, který se pravidelně na 

jednotlivých kohortách setkává patří k 

tomu nejlepšímu, co nabízí tuzemské 

manažerské prostředí a tak i čas mimo 

samotné přednášky je bohatě zužitkován 

díky zkušenostem a informacím, které je 

možno pochytit od spolužáků. Obory,   

ze kterých posluchači pocházejí jsou 

rozmanité, jako i manažerské zkušenosti, 

které mají, ale jedno je spojuje a to snaha 

o co možná nejvyšší výkonnost 

a úspěšnost podnikatelského prostředí 

a především firem, ze kterých přicházejí. 

Studium MBA je k tomu velmi vhodným 

nástrojem. 

titul MBA
z University of St. Francis 

v Joliet – Illinois

Informace:

Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.
mobil: +420 602 486 236
e-mail: mikulec@fbm.vutbr.cz

studium je akreditováno akreditačními asociacemi 
v USA (NCA-CASI a ACBSP)
distanční víkendová forma studia je realizována 
na FP VUT v Brně jedenkrát za měsíc
účastník je posluchačem VUT v Brně 
a současně i University of St. Francis v Joliet Illinois
zahájení studia: 10. 2. 2017
přihlášky průběžně do celkového počtu 15 posluchačů
najdete nás na http://www.us-mba.cz

udělený University of St. Francis po 1,5 letech studia

zvýšení osobní hodnoty na trhu práce

v mezinárodním měřítku a získání nových kontaktů

mezinárodně uznávaný titul MBA

ADVERTORIAL

Ing. Dominik Pavlů, M.Sc. 

EuroArmatury, s.r.o.

Praha 

komerční prezentace
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aspekty těchto investic pro společnost i životní prostředí.
Díky vědeckým investicím dokážou firmy podle Čechů 
odhalit důležité přírodní či společenské změny (například 
změnu klimatu).

„Investice do vědy a výzkumů jsou u life science společ-
ností, jako je Bayer, jedním z hlavních východisek pro hledá-
ní nástrojů ke zkvalitnění života. Inovace nám pomáhají 
zachycovat změny, které můžeme využít v náš společný 
prospěch a při řešení klíčových problémů, jimž čelí spo-
lečnosti na celém světě. Ať už se jedná o pomoc v boji proti 
chorobám, udržování kvality života nebo výživu světové po-
pulace,“ říká generální ředitel společnosti Bayer pro Českou 
republiku a Slovensko Jens Becker.

Nejznámějším projektem zaměřeným 
na popularizaci vědy je podle 70 procent 
respondentů Týden vědy a techniky. 
Následuje Věda pro život, kterou znají dvě 
třetiny lidí. O projektu Veletrh vědy slyšelo 
celkem 61 procent dotázaných, přičemž 
převažují ti se středoškolským vzděláním 
s maturitou. 

Necelá třetina Čechů vnímá projekt Věda 
má budoucnost, který je znám především 
obyvatelům menších měst. 

Popularizaci vědy se dlouhodobě věnuje 
Akademie věd ČR. „Investice firem do vědy 
a výzkumu jsou pro další rozvoj společnosti 
klíčové, protože jsem přesvědčen, že pro 
vědu i společnost je důležité, umějí-li mluvit 
stejnou řečí a vstupovat do vzájemného 
dialogu. Neboť jen jeho prostřednictvím do-
kážeme identifikovat a pojmenovat základní 
problémy současného světa a také hledat 
cesty k jeho pozitivnímu vývoji. Pokud totiž 
naše společnost vědě porozumí a získá k ní 
také důvěru, bude ochotna do ní rovněž 
investovat, což nemůže nebýt ku všeobec-
nému prospěchu,“ konstatuje profesor Pavel 
Janoušek z Akademie věd. 

Lenost brzdou rozvoje
Výzkum se zaměřil i na vnímání překážek, 
které podle Čechů inovacím brání. Ze  
40 procent je hlavním důvodem nedostatek 
peněz na výzkum a vývoj. 

Zajímavé však je, že druhou největší 
bariéru vidí Češi v lenosti těch, kteří by 
s inovacemi měli přicházet. 

„Mezi Čechy je stále patrná jistá míra 
pesimismu s ohledem na aktivní přístup 
k životu a řešení jeho problémů. Z jiných 
výzkumů je nicméně patrné, že tento postoj 
je dlouhodobě na ústupu,“ doplňuje Josef 
Fišer. Předsudky, špatné zkušenosti nebo 
nezdary tvoří 19 procent překážek. Ze šesti 
procent je pak brzdou vědy málo nápadů. 

JAB

Bayer Barometr 
v kostce

 
Dotazníkové šetření Bayer 
Barometr 2016 proběhlo 
v letošním roce s cílem 
zjistit postoj Čechů 
k inovacím a rozvoji ve 
vědě. Internetového 
dotazování se v ČR 
zúčastnilo celkem  
505 respondentů starších  
18 let, kteří prošli kvótním 
výběrem. Výzkum 
provedla exkluzivně pro 
společnost Bayer agentura 
Median.

Na otázku, jaké zadání 
by Češi dali vědcům, 
uvedlo 98 procent 
dotázaných, že by byly pro 
společnost nejdůležitější 
inovace v oblasti zdraví 
(98 %) a dále v životním 
prostředí (93 %). Na 
třetí a čtvrté příčce se 
umístily vzdělání a inovace 
v pracovním životě (obě 
oblasti shodně po 83 %), 
páté místo zaujala oblast 
společenského života  
(53 %). 

Jak věda mění 
naše životy?

81 %
vede k pozitivním 
změnám

29 %
objevy nejsou  
běžně uplatnitelné
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Duhovka září stále silněji 
Sázka na systém výuky, který vytvořila 
již v roce 1897 Maria Montessori, se vyplatila 

ADVERTOR I AL

Společnost Duhovka Group otevřela  
své první vzdělávací zařízení v roce 
2008. Dnes provozuje mateřskou 

školu, kterou navštěvuje 60 dětí, základní 
školu (160 dětí) a gymnázium (242 studen- 
tů plus 31 distančních). Kromě toho je 
i zřizovatelem institutu pro vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  

Důraz na individualitu 
U zrodu projektu stáli manželé Ivana 
a Tomáš Janečkovi. Nebyli nadšení z úrov-
ně českého školství, z pomalého zavádění 
progresivních metod výuky. Chyběl jim 
propracovaný a promyšlený způsob, jak děti 
vzdělávat i vychovávat v souladu s přiroze-
nými fázemi jejich individuálního vývoje. 

Takový, s kterým již před více než sto 
lety přišla Maria Montessori. Ten nejenže 
předběhl svou dobu, ale i v současné době 
můžeme velmi často sledovat, jak zásady 
Montessori neuvěřitelně přesně odpovídají 
nejnovějším poznatkům neurologie, psycho-
logie a pedagogiky. 

„Montessori výuka je vysoce individua-
lizovaná, podporuje dítě v jeho zaujetí pro 
učení, umožňuje mu osvojovat si základní 
poznatky pomocí velmi promyšlených 
pomůcek a zaměřuje se kromě znalostí 
zejména na sociální a emoční svět dětí,“ říká 
Jindřich Kitzberger, ředitel základní školy 
Duhovky a ředitel pro pedagogiku a vzdělá-
vání celého systému Duhovka.

A právě na Montessori pedagogiku, která 
dětem pomáhá objevovat a následně podpo-
ruje růst v oblastech jejich zájmu, manželé 
Janečkovi vsadili.  

Nadprůměrné výsledky 
„U dětí na konci 5. třídy sledujeme samo-
zřejmě jejich postup na další školy. Kolem 
90 procent z nich odchází na nějakou střed-
ní školu, nejčastěji osmileté gymnázium. 
Pro nás je ale především velkým úspěchem 
to, že většina z absolventů naší základní 

školy má zájem přejít na naše gymnázium 
a zůstat v Duhovce,“ odpovídá Kitzberger na 
otázku, jak jsou tyto děti úspěšné ve srovná-
ní s vrstevníky z jiných škol.

Zajímavým ukazatelem pak jistě bude i to, 
kam se absolventi gymnázia vydají po matu-
ritě. Ale tak daleko ještě Montessori ročníky 
nejsou (nejvyšší je v tercii). 

„Jako spíše okrajové vidíme porovnávání 
ve výsledcích různých testů, kterými školy 

procházejí, ale naši žáci v nich dopadají 
nadprůměrně ve srovnání s jinými školami,“ 
dodává Kitzberger.

Angličtí lektoři
Duhovka Group zaměstnává 110 lidí. 
„Učitelé se k nám často hlásí sami, protože 
je zajímá Montessori pedagogika a bilingvní 
prostředí. Cizinců je zhruba 40 procent, 
většina z nich u nás pracuje dlouhodobě,“ 
říká Olga Svobodová, HR manažerka.

Školy jsou koncipovány jako česko-ang-
lické. Děti se vzdělávají v obou jazycích sou-
časně, a jsou tak zvyklé používat angličtinu 
nejen jako komunikační prostředek, ale  
i v ní studovat veškerou literaturu a studijní 
materiály. Na gymnáziu si pak mohou přidat 
ještě španělštinu a němčinu. 

Školné se pohybuje v rozmezí 120 tisíc až 
220 tisíc korun za rok, odvíjí se podle insti-
tuce, na které je dítě zapsáno. Stipendium je 
v současné době poskytováno 40 dětem.

Milionový obrat
„V tuto chvíli je ještě nutné provoz doto-
vat, financují to zřizovatelé. Duhovka si 
na svůj provoz nevydělá ani po započtení 
státních dotací do celkových výnosů 
skupiny. Je to dáno fází rozvoje celého 
projektu. Pokud však nedojde k zásadní 
změně ve struktuře financování, měli 
bychom být do jednoho roku již provozně 
soběstační. Hovoříme však o provozní 
soběstačnosti bez započítání investičních 
výdajů. Návratnost z pohledu celkové 
investice je velmi dlouhodobá. Všechny 
společnosti skupiny Duhovka Group mají 
obrat kolem 80 milionů korun ročně,“ říká 
Jan Blažek, finanční ředitel. 

RED
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ZAKLADATELÉ PROJEKTU.manželé  
Ivana a Tomáš Janečkovi

Učitel naživo

V současnosti ve společnosti Duhovka Group 
hledají cesty, jak propojit svoje know-how  
s dalšími lídry v oblasti vzdělávání z Česka 
i ze zahraničí; aktivně se podílejí na pro- 
jektu Učitel naživo (www.ucitelnazivo.cz). 
Učitel naživo je inovativní alternativa 
pedagogického minima pro budoucí učitele 
i pro experty z jiných oborů, kteří nemají 
patřičné pedagogické vzdělání a přitom by 
rádi učili. Do budoucna by se v Duhovce 
také rádi podíleli na vytvoření nových 
bakalářských i magisterských oborů v rámci 
studia pedagogiky. 
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Kam se vše posune? Budeme učit 
jazyky pořád stejně? Nebo se náš trh 
a produkt změní, jako se změnilo 

tolik jiných oborů? 

Stav setrvalý 
V Asociaci jazykových škol jsme na začátku 
roku udělali malý průzkum mezi členy. Ptali 
jsme se, jak se jazykovkám daří, zda cítí 
zvýšení poptávky, jaké jazyky a typy kurzů 
nyní letí oproti dřívějšku. Ptali jsme se i na 
to, jaké problémy řeší školy v Praze, s čím se 
potýkají ty v menších městech. Většina re-
spondentů konstatovala, že se situace příliš 
nemění. Ptali jsme se i na to, jaké jsou tren-
dy ve výuce cizích jazyků. Kromě obligát-
ního stýskání si nad snižujícími se cenami 
zmínili používání distančních prostředků, 
jako třeba Skypu nebo e-learningu, větší 
důraz na specializovaný jazyk a na osobní 
přístup ke klientům a také snižování věku, 
odkdy se děti cizí jazyk začínají učit. 

Žáci nestárnou 
Na otázku, jaký je průměrný věk studentů 
v kurzech, odpověděla polovina těch, kteří 

dotazník vyplnili, že stále stejná. To mne 
trochu zarazilo. Dokázal bych si představit, 
že účastníci relativně stárnou; mladší roč-
níky už se jazyky učí jinak, cestují, nechodí 
do kurzů, komunikují přímo se svými 
zahraničními přáteli a podobně. Bylo by to 
perfektně vysvětlitelné. 

Pochopil bych i to, že se věk snižuje; cizí 
jazyky se učí stále mladší a mladší děti a ti 
starší umějí už dostatečně dobře, takže 
kurzy nenavštěvují. Skutečnost asi bude 
taková, že se oba zmíněné efekty vzájemně 

neutralizují, takže průměrný věk studentů 
zůstane stále podobný. Ale stejně se to zdá 
jako až příliš velká náhoda. 

V Evropě na chvostu 
Druhá otázka poskytla údaj ještě zajímavěj-
ší. Ptali jsme se, kolikátým cizím jazykem 
je ten, který se studenti aktuálně v jazyko-
vých školách učí. Angličtina je světovým 
dorozumívacím jazykem už dlouho a ve 
škole je povinná také pár let, takže bychom 
očekávali, že Češi už anglicky umějí a po-
stupně se začínají učit další jazyky. Nicméně 
více než polovina respondentů odpověděla, 
že většina studentů se cizí jazyk učí jako svůj 
první. Je to tedy tak, že Češi anglicky stále 
neumějí? Pomoci v hledání odpovědi může 
průzkum Eurobarometru z roku 2012 Euro- 
peans and their Languages. Pouze  
49 procent Čechů odpovědělo, že umí cizí 
jazyk natolik dobře, aby v něm dokázali vést 
konverzaci (19. místo z celé EU). Pouze  
22 procent to zvládne ve dvou cizích jazycích. 

Z výsledků se zdá, že Češi ještě stále ang-
licky nebo jiným cizím jazykem nevládnou 
tak dobře jako většina Evropanů.  

Je firemní výuka 
jazyků stále stejný byznys? 
Vítězslav Bican, předseda Asociace jazykových škol,
se zamýšlí nad budoucností výuky jazyků 

Vítězslav Bican 

Od roku 2007 působí v pozici výkonného 
ředitele jazykové agentury Channel 
Crossings, v říjnu roku 2012 byl na zasedání 
Asociace jazykových škol a agentur ČR 
zvolen jejím prezidentem. Jedním z jeho 
cílů bylo vytvořit jednotnou asociaci 
jazykových škol, což se podařilo v lednu 
2015. Od té doby je také předsedou této 
jednotné Asociace jazykových škol. 

FOKUS
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Hledá se student
Uvědomujeme si, že náš byznys je ze své 
povahy „konečný“. Jakmile se motivovaný 
student naučí dobře cizí jazyk, přestává být 
naším klientem. Je třeba hledat další. Když 
ale nemáte pro vzdělávací produkt studenty, 
jejichž motivace je do značné míry vnitřní, je 
nutné kromě samotného perfektního prove-
dení služby přidat i něco navíc. 

Motivovat, přesvědčit potenciální a neroz-
hodné, že studium jazyka je cool, užitečné, 
jako investice se vyplatí. Jazykové školy tak 
přestávají soupeřit v tom, která více zaujme 
kvalitou, spíše se snaží ukázat, která je 
schopná lépe motivovat zdrženlivé a zdrá-
havé potenciální studenty, aby se do studia 
konečně pustili. 

Právě v této změně úlohy jazykovek je 
v posledních letech vidět posun celého 
oboru. Je to změna, které si ale možná ještě 
mnoho majitelů ani nevšimla. Je skrytá 
za obecnými trendy ve společnosti, jako je 
technologizace a snaha o vyrovnání pracov-
ního a soukromého života.

Je to zábava!
Ale je to změna, která se odehrává. Nově 
definuje například to, jak jazykové školy 
pojímají svoje marketingové kampaně. 
Nyní už neprobíhají ani tolik ve stylu 
„naučíme vás cizí jazyk nejlépe“, ale spíše 
„nejrychleji“ a „bude to zábava“, případně 
„dostanete zdarma tablet nebo e-lear-
ning“. 

Jazykovky potřebují přitáhnout novou 
skupinu studentů, proto už málokterá řekne, 
že učení se cizímu jazyku je dřina a práce. 
To jsme si mohli dovolit, když byli studenti 
sami dostatečně motivováni. Nyní musíme 
studenty hlavně pobavit, udělat výuku jazy-
ka co nejjednodušší a nejpříjemnější. 

Ne, tohle není stěžování si. Je to jen 
konstatování faktu. A částečně i našeho 
úspěchu, který by se z výše uvedených dat 
nemusel zdát zřejmým. Jazykovkám se 
povedlo „motivovanou“ skupinu naučit cizí 
jazyk natolik, aby z tohoto procesu mohla 
vypadnout. Proč je tato skupina v Česku tak 
malá, je už na jinou debatu. 

Žádná revoluce
Pokud bych měl shrnout, jak se v posledních 
letech proměnil trh soukromého jazykového 
vzdělávání, tak na jedné straně se „nic velké-
ho neděje“. Produkt samotný je stále velmi 
podobný tomu, co se prodávalo a jak se vy-
učovalo před několika lety. Ona vzpomínaná 
technologizace zatím nenabrala výraznější 
iniciativu. 

Objevují se sice nové e-learningové plat-
formy, nové typy distančního vzdělávání 
a jejich kombinace s tradiční výukou, ale do 
jisté míry to jsou spíše aktivity marketingo-
vé než produktové. 

Je možné, že masový příklon k využití 
technologií ve výuce jazyků přijde, ale zatím 
tu není. 

A je také dost dobře možné, že se tak 
nestane, protože technologizace možná už 
v blízké budoucnosti pokročí tak, že jednou 
bude zbytečné celé studium cizích jazyků, 
jak je známe dnes. 

RED 
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MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING  
(distanční studium)

3. – 30. 11. 2016 

Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D. (finanční ředitelka PADIA, s.r.o.)
Cena: 11 990 Kč bez DPH / 14 508 Kč vč. 21 % DPH

MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS  
– MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

7. 11. 2016; 9:00–14:00

Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D. (finanční ředitelka PADIA, s.r.o.)
Cena: 3 490 Kč bez DPH / 4 223 Kč vč. 21 % DPH

LEADER – MANAGER – COACH™

9. – 10. 11. 2016; 1. den 9:00–17:30, 2. den 9:00–16:00 

Mgr. Kateřina HOFMANNOVÁ (trenérka komunikačních  
dovedností, koučka a konzultantka)
PhDr. Peter BENKOVIČ (konzultant, kouč, lektor)
Cena: 7 000 Kč bez DPH / 8 470 Kč vč. 21 % DPH

JAK NA SÍTĚ

21. – 22. 11. 2016; 9:00–17:30

Eliška VYHNÁNKOVÁ (konzultantka v oboru sociálních médií)
Michelle LOSEKOOT (lektorka a copywriterka)
Cena: 8 100 Kč bez DPH / 9 801 Kč vč. 21 % DPH

KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

24. 11. 2016; 9:00–13:00

Bc. Marta ŠŤASTNÁ (daňová poradkyně, členka sekce DPH  
při KDP ČR)
Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč vč. 21 % DPH

NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ 
ČINNOSTI PRO ROK 2017

16. 12. 2016; 9:00–14:00

Katarína DOBEŠOVÁ (MF ČR – odbor daní z příjmů, specialistka 
v oblasti zdaňování mezd, autorka řady článků a odborných 
publikací)
Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč vč. 21 % DPH

 Vzd ě lávání 
O tev í r á 
 x  možnos t í

www.vox.cz | 777 741 777 | 226 539 670 | prihlaska@vox-kurzy.cz

Místo konání: 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály  
a certifikát o absolvování pro každého účastníka. Všechny kurzy můžeme připravit i na míru vašim potřebám.

Nejaktuálnější sporné otázky mezi daňovými subjekty a státní správou.

14. 11. 2016 09:00–11:00: Závaznost judikatury správních soudů, penále a další sankce – správní trestání x trestněprávní  
  problematika • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

 11:30–13:00:  Elektronická evidence tržeb a další očekávané změny v elektronické komunikaci se státní  
  správou • MVDr. Milan Vodička
 14:00–16:00:  Postup k odstranění pochybností očima soudkyně Nejvyššího správního soudu  
  • JUDr. Lenka Kaniová 

15. 11. 2016  09:00–11:00:  Kontrolní hlášení po necelém roce jeho praktické aplikace • Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Jiří Fojtík 
 11:30–13:00:  Odkladný účinek správní žaloby • JUDr. Jana Jarešová, Ph.D. 
 14:00–16:00:  Účinná lítost u zkrácení daně a její dopady do správy daní • Mgr. Jakub Hajdučík

DAŇOVÝ ŘÁD 2016
xVI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA

14. – 15. 11. 2016  Hotel Olympik – Artemis, Praha 8

StAňtE SE 

PARtNEREM 

I Vy!

Běh na dlouhou trať
Již nestačí absolvovat vysokou školu 
se zaměřením pouze na jeden obor

FOKUS

Dnešní absolvent musí chápat 
danou problematiku v mnoha 
souvislostech, mít praktický 

nadhled, musí znát aktuální trendy 
a umět vyhledávat nové příležitosti. Tyto 
dovednosti mu však klasické vysokoškolské 
studium nenabídne. Na významu proto 
získává další profesní vzdělávání, jako je 
MBA či LLM studium.

„Zaměstnavatelé dnes na vzdělávání 
svých pracovníků i potenciálních uchazečů 
o místo v jejich firmě kladou velký důraz. 
Přičemž kvalitu vzdělání si nepředstavují 
jako dlouhý seznam titulů za a před jmé-
nem, ale jako znalosti a dovednosti, které 
odpovídají současným požadavkům českého 
a slovenského trhu. Přesně takový typ vý-
uky, který hledí na praktické uplatnění zna-
lostí, odborný nadhled a aktuálnost, je právě 
profesní studium,“ říká ředitel vzdělávacího 
institutu CEMI Štěpán Mika.

Rozšiřuje se specializace MBA 
programů
S rostoucí globalizací a konkurencí na trhu 
se potřeba profesního vzdělávání dostává 
i do oborů, kde to před několika lety nebylo 
zvykem. Právě v důsledku toho se proměňu-
je i samotná nabídka studijních programů. 

Dnes se studenti nemusí spokojit s obec-
ným zaměřením oboru executive MBA či 
oblíbeným managementem obchodu, ale 
například institut CEMI má ve svém portfo-
liu i specifické obory bezpečnostní a krizový 
management, management zdravotnictví, 
ekonomika a finanční management či veřej-
ná správa. 

Fenoménem je online studium
„Mění se nejen obsahová náplň kurzů, ale 
obecně i forma studia. Podmínkou kvalitní-
ho vzdělání je totiž dobře nastavený systém 
výuky, který plní přesně ty požadavky, 
jako jsou flexibilita, aktuálnost a reflexe 
současného trhu. Mezi nejnovější trendy na 
poli vzdělávání se tak řadí online studium. 
V porovnání s klasickou formou výuky 
je pro studenty pohodlnější a umožňuje 
přizpůsobit se vlastním studijním návykům 
a časovým možnostem,“ dodává Mika. 

Na zahraničních univerzitách (zejména 
v Číně či USA) je online vzdělávání již běžné 
a zájem o něj každoročně mezi studenty 
roste. Tendence efektivní online výuky 
se postupně dostává také k nám do České 
republiky. 

Podle výzkumu agentury Ipsos by celých 
48 procent respondentů zvolilo právě tuto 
formu. Co se týče kvality, stavějí ji na stej-
nou úroveň jako u prezenční výuky, zároveň 
však také oceňují další výhody. Za největší 
přednost označují zmíněnou flexibilitu, díky 
níž nemusí nikam dojíždět, dále možnost 
vlastního rozvržení studijního plánu a do-
stupnost výukových materiálů online. 

RED 
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MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING  
(distanční studium)

3. – 30. 11. 2016 

Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D. (finanční ředitelka PADIA, s.r.o.)
Cena: 11 990 Kč bez DPH / 14 508 Kč vč. 21 % DPH

MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS  
– MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

7. 11. 2016; 9:00–14:00

Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D. (finanční ředitelka PADIA, s.r.o.)
Cena: 3 490 Kč bez DPH / 4 223 Kč vč. 21 % DPH

LEADER – MANAGER – COACH™

9. – 10. 11. 2016; 1. den 9:00–17:30, 2. den 9:00–16:00 

Mgr. Kateřina HOFMANNOVÁ (trenérka komunikačních  
dovedností, koučka a konzultantka)
PhDr. Peter BENKOVIČ (konzultant, kouč, lektor)
Cena: 7 000 Kč bez DPH / 8 470 Kč vč. 21 % DPH

JAK NA SÍTĚ

21. – 22. 11. 2016; 9:00–17:30

Eliška VYHNÁNKOVÁ (konzultantka v oboru sociálních médií)
Michelle LOSEKOOT (lektorka a copywriterka)
Cena: 8 100 Kč bez DPH / 9 801 Kč vč. 21 % DPH

KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

24. 11. 2016; 9:00–13:00

Bc. Marta ŠŤASTNÁ (daňová poradkyně, členka sekce DPH  
při KDP ČR)
Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč vč. 21 % DPH

NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ 
ČINNOSTI PRO ROK 2017

16. 12. 2016; 9:00–14:00

Katarína DOBEŠOVÁ (MF ČR – odbor daní z příjmů, specialistka 
v oblasti zdaňování mezd, autorka řady článků a odborných 
publikací)
Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč vč. 21 % DPH

 Vzd ě lávání 
O tev í r á 
 x  možnos t í

www.vox.cz | 777 741 777 | 226 539 670 | prihlaska@vox-kurzy.cz

Místo konání: 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály  
a certifikát o absolvování pro každého účastníka. Všechny kurzy můžeme připravit i na míru vašim potřebám.

Nejaktuálnější sporné otázky mezi daňovými subjekty a státní správou.

14. 11. 2016 09:00–11:00: Závaznost judikatury správních soudů, penále a další sankce – správní trestání x trestněprávní  
  problematika • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

 11:30–13:00:  Elektronická evidence tržeb a další očekávané změny v elektronické komunikaci se státní  
  správou • MVDr. Milan Vodička
 14:00–16:00:  Postup k odstranění pochybností očima soudkyně Nejvyššího správního soudu  
  • JUDr. Lenka Kaniová 

15. 11. 2016  09:00–11:00:  Kontrolní hlášení po necelém roce jeho praktické aplikace • Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Jiří Fojtík 
 11:30–13:00:  Odkladný účinek správní žaloby • JUDr. Jana Jarešová, Ph.D. 
 14:00–16:00:  Účinná lítost u zkrácení daně a její dopady do správy daní • Mgr. Jakub Hajdučík

DAŇOVÝ ŘÁD 2016
xVI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA

14. – 15. 11. 2016  Hotel Olympik – Artemis, Praha 8

StAňtE SE 

PARtNEREM 

I Vy!
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Haiti: Za bělostnými plážemi 
a smaragdovým mořem
Tanec a kouzelná hudba, 
koloniální architektura, skvělá kuchyně a krásná 
příroda – to je ta nejlepší pozvánka

Haiti najdete v západní části ostrova 
Hispaniola ve Velkých Antilách 
– mezi Kubou a Portorikem. 

Sousedem je Dominikánská republika. 
Jméno Haiti pochází z jazyka Arawaků 

a znamená „hornatá země“, což samo o sobě 
charakterizuje tuto oblast. Hory zabírají 
60 procent povrchu. Mezi pohořími se vine 
několik úrodných údolí, ale jistá část země 
je suchá a neúrodná. Na návětrných svazích 
hor spatříte deštné pralesy, v nižších polo-
hách se můžete setkat se savanami s ostna-
tými křovinami. Hispaniola leží v subtropic-
kém podnebném pásu a teploty tu celoročně 
dosahují minimálně 25 °C. Nejteplejším 
obdobím je srpen až říjen, kdy se teploty drží 
u třicítky. Hlavní sezona trvá od listopadu 
do dubna. Dovolenou v teple na Haiti si ale 
můžete užít i od května do podzimu. 

Jak se domluvíte?
Zatímco Dominikánskou republiku dlouho 
ovládali Španělé, Haiti se potýkalo s nadvlá-
dou Francouzů. Úředními jazyky jsou dnes 
francouzština a haitská kreolština. Fran-
couzština se vyučuje na školách, používají 
ji úřady a podnikatelé. Většina Haiťanů 
ale mluví haitskou kreolštinou, vzniklou 
smíšením francouzštiny s africkými jazyky 
a španělštinou. Španělštinu tu ovládá velká 
část populace.

Kam se na ostrově podívat
Stovky až tisíce poutníků z celého ostrova 
každoročně uskutečňují náboženskou pouť 
k magickému vodopádu Saut d’Eau. Cesta 
náročným terénem trvá celé dny. Vodopád 
je opředen legendou, že se u něj roku 1848 
zjevila Panna Marie – nyní zde uctívají Pan-
nu Marii Mont-Charmel, patronku vesnice, 
a Erzulii, bohyni lásky a voodoo.

A když jsme již voodoo zmínili – na 
haitském venkově je dodnes nedílnou 
součástí představivosti a každodenního 
života. Podstata voodoo je založena na 
harmonii mezi lidskou bytostí a okolím. 
Toto náboženství se současně stalo i životní 
silou a rovněž inspirací pro zdejší malíře, 
hudebníky či spisovatele. A i vy se na Haiti 
můžete stát svědky jednoho z mystických 
obřadů voodoo…

Navštivte vesnici Baucher a jezero, cent-
rum Marmelade s kostelem a tržnicí. Zpes-
třením vašeho výletu může být i návštěva 
továrny vyrábějící nábytek a získávající džus 
z bambusu. A co takhle zavítat do zdejší 
výrobny rumu?

Dalším zajímavým místem je například 
Muzeum Ogie, což je bývalý cukrovar, 
vybudovaný v roce 1760, který roku 1976 
prošel postupnou rekonstrukcí. Dnes se 
zde můžete seznámit s kulturou a s kořeny 
haitského národa.

Na Haiti naleznete i památky, které jsou 
zapsané na seznamu UNESCO. Národní 
historický park, v němž lze spatřit skupiny 
staveb z období prvních let samostatného 
haitského státu, je světovým unikátem. 
Leží na severu země v departementu Nord 
a uvidíte zde citadelu Laferrière, palác 
Sans-Souci i několik staveb v Ramiers 
(především drobných vojenských baterií 
a úkrytů). 

Tyto budovy jsou symbolem svobody 
a nezávislosti černých otroků, kteří dosáhli 
své emancipace a založili druhou nejstar-
ší republiku v Americe – hned po USA. 
Majestátní citadela leží na samém vrcholku 
hory v nadmořské výšce 900 metrů a svou 
velikostí se řadí mezi největší citadely na 
západní polokouli.

Vychutnejte Haiti
Určitě si nenechte ujít místní speciality, 
mezi něž patří kabrit (pečená koza), griot 
(smažené vepřové maso) a plody moře 
upravené na mnoho způsobů. Pochutnejte 
si na celé škále šťavnatého tropického 
ovoce. Ochutnejte i haitský rum, clairin 
(z cukrové třtiny) nebo místní Prestige 
(pivo). A místo vody si dejte kokosové 
mléko… 

EURO
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Poznejte dosud neobjevenou zemi v srdci Karibiku!
Royal Decameron Indigo Beach Resort & Spa **** 

All Inclusive  cena od 44 090 Kč

Země kontrastů, barevný cíl s nabídkou úsměvu, muziky, kreolské kultury,
různých chutí i vůní. Haiti leží v západní části ostrova Hispaniola, jak jej nazval 

jeho objevitel Kryštof Kolumbus v roce 1492. Je prvním územím v oblasti, které bylo osídleno Evropany 
a zároveň prvním nezávislým státem Latinské Ameriky, jediným nezávislým frankofonním státem na zá-

padní polokouli.

HAITI

Kompletně zrekonstruovaný hotelový komplex, spa-
dající do známé a vyhlášené hotelové sítě Decameron, 
nabízí služby na velice dobré úrovni. Leží v malebném 
prostředí uprostřed zeleně mezi mořem a horami, roz-

prostírá se u nádherné 1,5 km dlouhé bílé písčité plá-
že. Komplex se zaměřuje na udržování okolní přírody, 
což lze spatřit na rozlehlé udržované zahradě, zároveň 
pak přispívá k zalesňování okolí. Svým klientům nabízí 

širokou škálu sportovních aktivit a vybavení. Resort 
lze doporučit klientům vyhledávajícím odpočinkovou 
dovolenou ve spojení s kvalitními službami a možností 
poznávání okolí.

Profit_haity_210x260na spad.indd   1 30.9.2016   13:40:15
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V  následujícím článku přinášíme 
odpovědi na tyto a řadu dalších 
otázek souvisejících s dopravní- 

mi letadly. 

 1. Mají dopravní letadla klíček?
Nemají. Ani ode dveří, ani od spínací skříňky 
(ostatně nemají ani spínací skříňku). Z toho ale 
nevyplývá, že s letadlem může odletět kdokoli, 
komu se zlíbí. Aby se člověk vůbec dostal do 
kokpitu, musela by selhat řada bezpečnostních 
procedur, které regulují pohyb osob na letišti. 
Pak je tu komplikace v podobě potřeby pozem-
ního zdroje a vytlačení od stojánky, což bez 
asistence nebo alespoň nechtěného upoutání 
pozornosti pozemního personálu dost dobře 
nejde. A do třetice jako svého druhu zabezpe-
čovací zařízení vlastně funguje i komplikovaná 
a zdlouhavá předstartovní příprava většiny 
dopravních letadel, i když to cílem konstrukté-
rů určitě není a nebylo.  

 2. Proč musejí být při startu a přistání 
sluneční clony nahoře?
Aby měly letušky při evakuaci úplný přehled 
o situaci v okolí letounu a věděly, které 
nouzové východy je bezpečné otevřít a které 
nechat raději zavřené kvůli ohni, terénním 
překážkám atd. Otevřené sluneční clony 
také v kritické situaci usnadňují prostorovou 
orientaci personálu i cestujících, pouštějí 
dovnitř přirozené světlo a v případě požáru 
v kabině umožňují vidět záchranářům, ve 
které části letadla hoří. (Ano, představa, že 
hoří zrovna v místech vaší sluneční clony, je 
poněkud nepříjemná.) 

A proč nestačí otevřít clony až v případě 
potíží? Protože například při přerušení 
vzletu ve vysoké rychlosti a vyjetí z dráhy na 
to nemusí být čas, zvlášť pokud je příčinou 
onoho přerušení požár motoru nebo podob-
ná neodkladná mrzutost. 

 3. Může se letadlo udržet ve vzduchu jen 
s jedním motorem?
Dokonce musí. Předpisy stanovují, že i po 
vysazení jednoho motoru v nejkritičtější 
fázi vzletu si musí letadlo zachovat mini-
mální stoupavost, která mu umožní přeletět 
překážku stanovené výšky ve stanovené 
vzdálenosti od prahu přistávací dráhy. 

 4. Co je ten zvuk připomínající  
řezání pilou, který někdy slyším  
na zemi?
Nekonečný zdroj „zábavných“ konverzací 
cestujících někomu připomíná pilu, jiní 
zase slyší štěkot psa. Charakteristický 
zvuk můžete slyšet v letadlech Airbus řad 
A320 a A330 a jeho původcem je tzv. PTU 
(Power Transfer Unit) – zařízení, které 
vyrovnává tlak mezi zeleným a žlutým 
hydraulickým okruhem. PTU se nachází 
v prostoru hlavního podvozku, proto bývá 
nejvýrazněji slyšet ve střední části kabiny 
pro cestující. Nejčastěji zaslechnete jeho 
„řezání“ při autodiagnostickém testu 
během spouštění motoru č. 2 (pravého) 
a během pojíždění. 

 5. Proč jsou na záchodech popelníky, když 
je kouření stejně zakázáno?

Protože jsou vyžadovány leteckými 
předpisy. Ano, týmiž předpisy, které pod 
hrozbou přísného trestu zakazují v letadle 
kouřit. Logika za vnitřně rozporným na-
řízením je zhruba následující: Nelze zcela 
vyloučit, že čas od času to silný kuřák 
nevydrží a na záchodě se pokusí tajně si 
párkrát potáhnout. Kdyby neměl po ruce 
popelník, je větší pravděpodobnost, že 
odhodí nedopalek do koše na papír, a způ-
sobí tak požár. 

 6. Proč někdy letím na krátké trase 
velkým dálkovým letadlem?
Existují dva hlavní důvody. Jedním 
z nich je sezonní nárůst poptávky – proto 
třeba ČSA občas vypraví svůj jediný 
Airbus A330 do Barcelony, kam jinak 
létají s A319. Dalším důvodem je zácvik 
posádek na nový typ. Piloti samozřej-
mě projdou výcvikem a získají typovou 
zkoušku v předstihu, ale stejně je vhodné 
nasbírat v krátkém čase co nejvíce startů 
a přistání. Zároveň platí, že odhalit pří-
padné problémy (technické, provozní atd.) 
je praktičtější někde nad Mnichovem než 
uprostřed Atlantiku. A takové „turné“ no-
vého typu má i propagační rozměr. V Pra-
ze jsme tak před časem mohli opakovaně 
vidět třeba Boeing 787 polské společnosti 
LOT, v první polovině letošního roku byly 
na Ruzyni pravidelnými hosty zbrusu 
nové Boeingy 777 švýcarských aerolinek 
Swiss. 

JIŘÍ ČERVENKA.(cervenka@mf.cz)
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Šest otázek o cestování letadlem 
Proč nesmějí být sluneční clony 
při startu zatažené? K čemu jsou 
v letadlech popelníky?
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Co ty miniaturní čudlíky na středovém 
panelu? Nebo dvě nešikovně 
umístěné páčky vlevo pod volantem? 

Jedna na ovládání tempomatu, druhá 
na směrová světla – kolikrát jsem se jen 
přehmátl. Napravo přitom nebylo nic.

A nastavení sedadla? Připadal jsem si 
jako v ponorce. Ať jsem pumpoval, jak jsem 
pumpoval, ne a ne se dostat do správné polo-
hy – volant byl pouze výškově nastavitelný. 
Na zpětné zrcátko pod stropem jsem pomalu 
nedohlédl… 

Tohle že je Mercedes, říkal jsem si 
trochu rozčarovaně. Chmury ale zmizely 
po nastartování motoru a prvních ujetých 
kilometrech.     

Euro 6
Už uběhla poměrně dlouhá doba od chvíle, 
kdy byl Citan vyvinutý ve spolupráci s alian-
cí Renault-Nissan poprvé představen. To se 
psal rok 2012. Nyní se na silnicích pohy-
buje modernizovaná verze. Je bezesporu 
hospodárnější, atraktivnější, splňuje nároky 
přísnější normy Euro 6. Původně se před-
stavil nejmenší užitkový Mercedes s dvěma 
slabšími čtyřválci, které měly základ v jed-
notce 1,5 dCi Renaultu. Srdce testovaného 
vozu však tvořil Němci modernizovaný 
turbodiesel 111 CDI. S NOx katalyzátorem 

poskytuje nejvyšší výkon 81 kW. Už není 
zapotřebí technologie SCR, odpadá vstřiko-
vání močoviny. 

Citan s pohonem předních kol je k do-
stání v užitkové verzi, dále pak v osobní, 
která je pojmenovaná Kombi XL a má extra 
prodlouženou karoserií se sedmimístnou 
kabinou (rozvor 3081 mm) a v kratší verzi L 
s pětimístnou kabinou (rozvor 2697 mm).  

Jistý podvozek 
Automobilka inzeruje kombinovanou 
spotřebu 4,4 l/100 km, já jsem se ale ne-
dostal nikdy pod 5,1 l/100 km, což bylo na 
dlouhána s obří trojcípou hvězdou na přední 
masce slušné. Při jízdě po dálnici (průměrná 
spotřeba 7,2 l/100 km) jsem ocenil plynulý 
zátah silného motoru bez turboefektu. 

Do stodvacetikilometrové rychlosti se 
dalo konverzovat, pak už ne. „Hučák“ zven-
ku vše přehlušil, vyšší karoserie se hlásila 
o slovo. Potěšitelné naopak bylo, že Citan 
nerozhodily boční větrné nárazy. Když ude-
řily, choval se jako osobní auto. Méně však 
připomínal „osobák“ při jízdě po nerovnos-
tech. Tuhá zadní náprava moc neodpouštěla. 

Vnitřní zpětné zrcátko visící u nebe (a to 
doslova, vůz měl prosklenou příplatkovou 
střechu) jsem již zmínil. Naštěstí dobrý 
výhled nabízela ta venkovní. 

Velkorysý prostor
Uvnitř v kabině mi nevadily nakonec ani 
všudypřítomné levné plasty. O ty nešlo. 
Tohle auto se sice tváří, že je i pro rodinné 
výlety, ale hlavně je určeno na práci. Důkazů 
tu bylo hned několik. Třeba masivní boční 
dveře s posuvným mechanismem. Rovná 
nakládací hrana. Čtveřice kotevních ok. Za 
zvláštní zmínku stojí dobře umístěná řadicí 
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Trochu jiný 
Mercedes
Design střízlivý, 
uvnitř tvrdé plasty, má hodně 
společného s Renaultem Kangoo. 
Přesto je tohle auto vysoce hodnoceno 

TE S T

Mercedes-Benz Citan  
111 CDI L

Motor: vznětový, 1461 cm³
Nejvyšší výkon: 81 kW (110 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 4000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 11 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 1395 kg
Užitečná hmotnost: 585-705 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4321 x 1829 x 1255 mm
Objem nákladového prostoru: 685-3000 l
Maximální ložná délka: 953-1753 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
4,8/4,2/4,4 l
Cena vozu: 536 635 Kč 
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páka s masivní hlavicí. Ta byla opravdu za-
potřebí. Pokud jsem chtěl využít sílu motoru 
naplno – byla dostupná jen v omezeném 
spektru otáček – musel jsem s ní „kvedlat“ 
neustále. Rychlosti byly zpřevodované velmi 
krátce. 

Skvělá byla pohodlná přední sedadla i tři 
prostorná zadní. Také nakládací prostor byl 
řešen velkoryse, krabici s myčkou na nádobí 
polkl jako malinu. 

Vyšší cena 
Mercedes-Benz Citan dostává běžně při tes-
tech od evropských motoristických noviná-
řů čtyři hvězdičky z pěti. Tedy velmi dobré 
hodnocení. K tomu bych se přikláněl i já. Je 
to hlavně za jízdní vlastnosti a silný motor. 
Méně chválen je již za vyšší cenu. 

Přesto je o něj v Česku zájem. Podle Svazu 
dovozců automobilů za letošních prvních 
osm měsíců zaznamenal v kategorii MPV 
136 registrací (bratrský Renault Kangoo 
o poznání méně: 101). 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Trochu jiný 
Mercedes
Design střízlivý, 
uvnitř tvrdé plasty, má hodně 
společného s Renaultem Kangoo. 
Přesto je tohle auto vysoce hodnoceno 
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Nevhodná velikost je jednou 
z největších chyb při výběru 
oblečení a dost často ji děláme 

úplně vědomě. Chceme se cítit pohodlně. 
„Nejhorší je, když je na první pohled 

vidět, jak nám oblek nepadne. Mírně řečeno, 
muž v něm pak vypadá nelichotivě. Výrazně 
větší a delší sako nebo kalhoty pokazí 
dojem i u obleku z kvalitní vlny,“ vysvětluje 
Antonín Wierer ze společnosti Blažek, která 
obléká české muže už skoro čtvrt století. 

„Před třiceti lety se opravdu nosila 
saka volnější, ale dnes je to faux pas,“ říká 
a vypráví, že není výjimkou zákazník, který 
si vybírá sako tak, aby si v něm pohodlně 
zacvičil rukama, a když courá kalhoty po 
zemi, trochu si je dole zahrne. 

Špatně sedící oblek nám zkrátka nevadí, 
a to i proto, že se často pohybujeme ve spo-
lečnosti mužů, kteří jsou na tom podobně. 

Osvědčené triky 
Přitom by stačilo nechat si při nákupu tro-
chu poradit. „Spousta zákazníků si při zkou-
šení stoupne před zrcadlo a hned mi řekne, 
že jsou mu krátké rukávy,“ vypráví Martina 
Stočesová, která má ve stejné společnosti na 
starost zakázky šité na míru. „Obvykle to ale 
tak není. Když mu rukáv končí u hodinek, 
je to v pořádku. Rukáv košile by měl koukat 
minimálně centimetr ze saka,“ přidává 
základní poučku. „Saka se teď nosí hodně 
krátká a vypasovaná, mužům se ale do nich 
vždycky nechce. Bojí se, že bude vidět, že 
mají trochu břicho, ale může to být přesně 

naopak,“ a prozrazuje i další trik, například 
že v kratším saku budete vypadat vyšší, ve 
vypasovaném zase štíhlejší, pokud si vybe-
rete i správnou velikost a barvu.

Průšvihem pánské módy je rovněž nepo-
chopení outdoorového oblečení. Chlapi se 
v něm cítí tak pohodlně, že v něm chodí klidně 
i po městě, což je prý jinde ve světě nevída-
né. „Muž v kraťasech s kapsami, ponožkami 
v sandálech, vytahaném triku a k tomu se 
zavazadlem, u něhož nepoznáte, jestli je to 
aktovka, batoh nebo vak na hady, to není u nás 
nic výjimečného,“ děsí se Wierer a dodává, že 
podobně se bohužel oblékají i některé ženy. 

Špinavé boty 
Obuv je pro české muže skutečným kame-
nem úrazu. „Já myslím, že naši muži mají 
špinavé boty proto, že je nestřídají. Mají 
asi jedny boty do práce a druhé na víkend 
a jenom je vyměňují a o údržbu se nestarají,“ 
uvažuje Wierer. Také se pozastavuje nad 
tím, že si klidně k obleku obujeme stejné te-
nisky, které jsme měli přes den ke kraťasům. 
Nebo si pořídíme drahý oblek a pak nejsme 
schopni ho ani občas nechat vyčistit, takže 
ztratí tvar a vypadá uváleně.

Někteří muži se naopak snaží až příliš. 
Potíž je v tom, že se nekriticky podřizují 
tomu, co viděli v televizi nebo v časopisu.  
„Oblečení má podtrhnout naši osobnost, 
ne ji překřičet,“ zdůrazňuje Wierer. Hned 
také přidává několik příkladů: „Když si do 
klasického obleku vezmete výraznou tmavou 
košili a k tomu o hodně světlejší kravatu, 

opticky vám udělá díru do těla. Anebo si 
myslíte, že vám sluší červená, a tak ji nosíte 
v jednom kuse. Zase chyba.“

Největší přešlapy
Za skutečně velký společenský přešlap se 
považuje košile s krátkými rukávy, kterou si 
oblečeme do saka. Podle Antonína Wierera 
je to nejen divné, když vám z rukávu nekou-
ká manžeta od košile, ale je to navíc nehy-
gienické, nevkusné a vypadá to, jako byste 
si jen oblékli náprsenku do výstřihu saka. 
„My prodáváme košile s krátkými rukávy 
jen volnočasové, k džínům, ale do obleku 
ne. Košile s krátkým rukávem je zapovězena 
i do lehkého letního saka,“ říká. Při oblékání 
se dopouštíme i menších chyb, které však 
stojí za zmínku – hnědé boty k černému 
obleku jsou možná považované za trend, 
ale nejsou vůbec vhodné, zvlášť večer. Příliš 
často si také raději dopřáváme pohodlí, než 
abychom si uvázali kravatu. „Do divadla 
nebo na koncert se to ale nehodí,“ nesou-
hlasí Wierer a radí, abychom vždycky dali 
na to, jaký je předepsaný dress code neboli 
doporučený oděv. Není žádné pravidlo, že 
musím přijít na jednání přes den v kravatě 
a obleku, záleží na mně, jestli se v něm budu 
cítit dobře nebo ne, ale večer po dvacáté 
hodině bych na společenskou událost neměl 
jít v tmavém obleku bez kravaty. Neformální 
večerní party u kamaráda na zahradě je 
ovšem zase něco jiného.   

JOSEF ŽÍDEK
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Především kontrolní hlášení, které musí od letošního 
roku podávat každý, kdo platí daň z přidané hodnoty, 
způsobilo, že v Česku opět výrazně narostl počet takzvaných 

nespolehlivých plátců DPH. 
Nespolehlivým plátcem není jen chronický neplatič dlužící na da-

ních statisíce korun.  Stává se jím ten, kdo nepodá daňové přiznání 
nebo související přílohy a nereaguje ani na výzvy berních úředníků, 
aby svou povinnost splnil dodatečně. Nově se jedná i o firmy či 
živnostníky, kteří neodevzdají kontrolní hlášení.

„Zařazen do databáze může být plátce, který opakovaně – míněno 
dvakrát za uplynulých dvanáct měsíců – 
nepodá daňové přiznání, hlášení nebo výpis 
z evidence. Dalším důvodem je nespolupráce 
se správcem daně, kdy podnikatel napří-
klad neodpovídá na zaslané výzvy,“ shrnuje 
daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze 
společnosti TaxVision.

Nepříznivý trend 
Počet nespolehlivých plátců přitom drama-
ticky rostl už před zavedením kontrolního 

hlášení. Podle ministerstva financí si stát už umí na neplatiče 
posvítit – a navíc důsledněji než dřív dbá na zveřejňování firem 
i fyzických osob v registru. 

Zatímco v roce 2014 bylo na seznamu hříšníků jen 117 nespo-
lehlivých plátců, v roce 2015 stoupl jejich počet na 3500 a nyní už 
přesáhl hranici šesti tisíc. Podle analytiků by mohlo být na konci 
letošního roku na černé listině až deset tisíc subjektů.

Zařazení firmy na seznam by mělo být varováním pro její ob-
chodní partnery. Podnikům s dluhem na DPH navíc hrozí přísnější 
kontroly ze strany finančních úřadů. 

Připomínáme, že pokud si chcete v da-
tabázi vyhledat, zda váš partner patří mezi 
nespolehlivé plátce, měli byste znát jeho 
daňové identifikační číslo (DIČ).

Nejvíc hříšníků v Praze
Poradenská společnost Bisnode v srpnu 2016 
zveřejnila čerstvé statistické údaje. Z nich 
vyplývá, že téměř tři čtvrtiny nespolehli-
vých plátců jsou v Česku mezi společnostmi 
s ručením omezeným (4546). Mezi živnost-
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Zveřejňuje ho Finanční správa ČR na svých 
webových stránkách. V tomto registru 
najdou firmy údaje o plátcích DPH, ale také 
o skupinách a identifikovaných osobách 
registrovaných k DPH.

Neplatičů DPH v registru rychle přibývá 
Celkem je v Česku přes šest tisíc hříšníků. 
Dvě pětiny z nich přitom mají sídlo 
na virtuální adrese
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níky je zhruba tisíc černých ovcí. Více než polovina firem v registru 
vykazuje tržby do deseti milionů korun. Zdaleka nejvíce neplatičů 
má pražskou adresu. V Praze bylo letos v srpnu registrováno již  
2169 hříšníků (v září 2015 jen kolem 600).

„Zmíněná čísla představují zcela zásadní růst a obrat ve funkci 
registru, který po dvou letech od svého spuštění začal plnit svoji 
funkci,“ říká analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Důvodem, proč se blacklist od roku 2014 rychle rozšiřuje, je i to, 
že došlo k výraznému snížení hranice nedoplatku na dani, který je 
nutný k tomu, aby byl subjekt na seznam zapsán. Mezi nespoleh-
livými se dnes objevují firmy, které na DPH dluží pouze 500 tisíc 
korun.  

Za nespolehlivou považují správci daně i společnost, která nemá 
v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří alespoň půlmiliono-
vou daň, a logicky také firmu podezřelou z účasti na podvodu. Ke 
zpřísnění kritérií k zařazení do registru došlo i loni, kdy se berní 
úředníci začali zaměřovat i na společnosti sídlící na virtuální 
adrese.

V Česku je k platbě DPH přihlášeno zhruba 205 tisíc firem a asi 
265 tisíc podnikatelů, živnostníků. Status nespolehlivého plátce má 
tedy aktuálně zhruba 1,5 procenta tuzemských poplatníků DPH.

Na firmy z blacklistu pozor
Nespolehliví plátci samozřejmě komplikují život firmám a podnika-
telům, se kterými obchodují.

Povinnost zajímat se o finanční kondici svých obchodních partne-
rů mají podnikatelé ze zákona. Podle platné legislativy ručí odbě-
ratel za daň neodvedenou dodavatelem, pokud „v okamžiku plnění 
věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude zaplacena“. 

Pokud zjistíte, že je některý z vašich partnerů na listině nespoleh-
livých plátců, doporučujeme rozvázat s ním smlouvu.

„V případě přijetí plnění od nespolehlivého plátce ručí odběratel 
za odvedenou DPH. Doporučujeme spolupráci ukončit, nebo zaplatit 
DPH přímo finančnímu úřadu na osobní depozitní účet vedený 
u správce daně. Ke dni splatnosti daně je částka převedena na 
osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění. Platbu DPH 
na účet finančního úřadu ale musíte s dodavatelem sjednat, jinak 
ji může vymáhat jako dluh,“ varuje poradkyně TaxVision Blanka 
Štarmanová.

Ručit za zdanitelné plnění může odběratel i v případě, že jeho 
partner na seznamu nespolehlivých plátců není. „Příjemce ručí za 
daň i v případě, kdy v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo měl 

vědět, že protistrana daň úmyslně nezaplatí, že dojde ke zkrácení 
daně či zneužití daňové výhody,“ doplňuje Štarmanová.

Kontrola spolehlivosti dodavatele a čísla jeho účtu k úhradě je 
velmi důležitá a může obchodním partnerům ušetřit nemalé peníze. 

„Ručení se uplatňuje při platbě vyšší, než je dvojnásobek limitu 
omezujícího platby v hotovosti, což je 540 tisíc korun. Upozorňuji 
také na ručení za DPH v případě, že je úplata poskytnuta zcela nebo 
zčásti na účet vedený mimo tuzemsko,“ připomíná ještě poradkyně 
společnosti TaxVision. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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POR ADNA

Na ojetinu s rozvahou 
Co je důležité při koupi ojetého vozu do firmy?
PETR K., Brno

Nejprve je důležité přizpůsobit výběr 
vozidla (velikost, pohon, výbavu) potře-
bám a požadavkům na jeho využívání ze 
strany firmy. Při koupi jakéhokoli ojetého 
vozu do firmy je nutné věnovat pozornost 
jeho dokladům a stejně tak i technickému 
stavu. Prodávající by měl na sebe dát co 
nejvíce kontaktů pro případ dodatečných 
informací k ojetému vozidlu. V administra-
tivní části nákupu je důležité, aby kupující 
zjistil co možná nejvíce informací k jeho 
servisní historii. Základem by měla být 
úplná servisní knížka, která dokumentuje 
všechny servisní zásahy na vozidle. Často 
se stává, že jsou dané informace neúpl-
né, například chybějí razítka servisních 
prohlídek, v horším případě jsou dodatečně 
falzifikovány. 

Velmi účinným nástrojem k základní-
mu prověření totožnosti vozu je takzvaná 
kontrola VIN neboli unikátního číselného 
kódu vozidla přes systém Autotracer spo-
lečnosti Cebia. Vyplatí se také kontaktovat 
servis, ve kterém byla na vozidle prováděna 
pravidelná údržba. Vedle administrativní 
kontroly vozidla je však neméně důležité 
i celkové prověření jeho technického stavu. 
Základem by mělo být vizuální prověření 
v servisu na zvedáku s odbornou asisten-
cí. Zde se doporučuje především optická 
kontrola částí podvozku, brzd, popřípadě 
kontrola úniku všech provozních kapalin. 
U karoserie je vhodná zejména kontrola 
v oblasti střechy a nosníků, která může od-
halit závažné poškození vozu po zamlčené 
havárii i její nekvalitní opravu.

Interní studie Autotýmu hovoří až 
o 42 procentech prodávajících, kteří 
havárii vozu zatajili. Kontrola tloušťky 
laku na různých částech odhalí nově 
stříkané díly. Kupující by v každém 
případě měl absolvovat také testovací 
jízdu s vozidlem, která odhalí možné 
závady v jízdních vlastnostech při řízení 
na silnici a také podle jízdních zvuků. 

Obecně však platí, že kupovat ojeté 
vozidlo se vyplatí společně s nezávislým 
odborným rádcem. Velmi často se tak před-
chází budoucím vícenákladům za opravy 
vozu či velmi častým soudním sporům mezi 
prodávajícím a kupujícím. 

JIŘÍ BENEŠ,.vedoucí oddělení péče o zákazníka, 

Autotým

Úvěr vede nad leasingem
Jaké jsou dnes nejzajímavější formy financování nových osobních či 
užitkových vozů pro podnikatele?
MARTIN P., Olomouc

Podnikatelé i soukromé osoby mají v sou-
časné době na výběr z několika možností. 
Z našeho pohledu jsou teď přitom nejvíce 
žádané úvěry, kterým zákazníci už delší 
dobu dávají přednost před leasingem. 
Z úvěrů pak jsou obecně nejoblíbenější pře-
devším ty s nízkými úrokovými sazbami. 
U nás je třeba nejžádanějším produktem 
vůbec tzv. úvěr 2,99 %, kde číslo samozřej-
mě vyjadřuje úrokovou sazbu. Ten přitom 
lze  využít při koupi téměř všech modelů 
Ford, ať už osobních či užitkových, včetně 
luxusních značky Vignale. 

Z leasingových produktů se podnikatelé 
(a v poslední době stále více i soukromí 
zákazníci) čím dál tím více přiklánějí 
k tzv. operativnímu leasingu, jehož velkou 
výhodou je možnost nulové akontace a také 
velmi nízkých měsíčních splátek. To je 

ideální forma financování pro podnikatele 
i soukromníky, kteří nemají potřebu vůz 
vlastnit a kteří se po skončení leasingové 
smlouvy prostě jen rozhodnou, zda mají 
zájem vůz odkoupit, nebo zda uzavřou po-
dobnou leasingovou smlouvu na zcela nový 
vůz. My nabízíme dva typy těchto produk-
tů. Pro podnikatele, kteří sledují přede-
vším nízkou splátku, je zajímavá základní 
varianta operativního leasingu zahrnující 
komplexní pojištění, silniční daň i popla-
tek za rádio. Pokud však chce zákazník 
přenechat většinu starostí o provoz vozu 
leasingové společnosti, řeší financování 
vozu variantou full-service leasingu, při 
které splátka zahrnuje i servisní náklady, 
asistenční služby, veškeré poplatky  
a daně či třeba v případě potřeby  
i náhradní vůz apod. 

Uzavření smlouvy na financování 
nového vozu by však vždy – a to platí jak 
pro podnikatele, tak i pro zákazníky ze 
soukromé sféry – měla předcházet důklad-
ná rozvaha. Zákazník by vždy měl zvážit, 
jak velkou splátku je ochoten a schopen 
měsíčně za vůz hradit, a zvolit si i optimál-
ní výši zálohy. Měl by také mít jasno v tom, 
zda je pro něj důležité vůz vlastnit, či zda 
preferuje spíše nájem. V našem případě 
mu v tom ochotně pomůže každý autori-
zovaný prodejce, který mu doporučí ten 
nejvýhodnější balíček služeb zahrnující 
nejen financování vozu, ale i pojištění nebo 
i další servisní a jiné služby. 

VLADAN ROJÍČEK,.generální ředitel,  

Ford Credit
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

10. ŘÍJNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

17. ŘÍJNA
DAŇ SILNIČNÍ

  záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

20. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
na daň ze závislé činnosti

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň k MOSS 

odvod z loterií a jiných podobných her
  podání hlášení k záloze na odvod  

z loterií a jiných podobných her
  zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016

25. ŘÍJNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

  daňové přiznání za září 2016
  daňové přiznání k uplatnění nároku 

na vrácení spotřební daně například 
z topných olejů a ostatních (technic-
kých) benzinů za září 2016

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 

2016 a za září
  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za 

září 2016
  výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 

2016
ENERGETICKÉ DANĚ

  daňové přiznání
  splatnost daně z plynu, pevných paliv 

a elektřiny za září 2016

31. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně za září 2016

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  poslední den lhůty pro podání 

přihlášky k registraci skupiny podle 
§ 95a zákona o DPH, která chce být 
registrována od 1. ledna následujícího 
roku, nebo žádosti o zrušení či změnu 
skupinové registrace

11. ŘÍJNA
ŠKOLENÍ SEO. TEXTY, DÍKY KTERÝM 
VÁS NAJDOU
V Praze proběhne seminář určený pro 
ty, kdo mají na starost tvorbu, správu 
nebo hodnocení úspěšnosti webových 
stránek. Pokud mají stránky firem  
oslovit zákazníky, nestačí samozřejmě 
jen líbivý obsah... Akce se koná od  
13 do 17 hodin ve Factory Office Center 
v Praze 5. Pro účast se hlaste na e-mailu 
skoleni@h1.cz.

13. ŘÍJNA
JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT  
K SOUSEDŮM
V Ostravě se od 9.00 do 13.00 hodin 
uskuteční fórum zaměřené na obchod-
ní příležitosti v Maďarsku, Rakousku 
a Polsku. Vstup na akci, kde zájemcům 
o vývoz do zmíněných zemí poradí zá-
stupci agentury CzechTrade, je zdarma. 
Více informací na www.businessinfo.cz/
cs/online-nastroje/kalendar-akci/ostra-
va-forum-export-131016-266886.html.

19.–21. ŘÍJNA
FUTURE FORCES FORUM 2016
Praha se na tři dny stane hlavním cen-
trem světového obranného průmyslu. 
Na výstavišti PVO Expo v Letňanech 
proběhne mezinárodní veletrh, který 
zahrnuje výstavu, kongres, konference, 
workshopy a setkání firem a expertních 
skupin v oblasti bezpečnosti. Podrob-
nosti na www.future-forces-forum.org.

26. ŘÍJNA
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI  
Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ  
PO NOVELE OD 1. 11. 2016
Seminář pro daňové poradce, auditory, 
účetní a ekonomy se koná v SMOSK 
(K Centrum) na Senovážném náměs-
tí v Praze. Ing. Věra Engelmannová, 
ředitelka odboru majetkových daní, oce-
ňování a ostatních agend z Generálního 
finančního ředitelství, seznámí přítomné 
se zákonem č. 254/2016, kterým se mění 
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.  
Tato novela nabývá účinnosti dnem  
1. 11. 2016. Kontakt: 1. VOX, a. s.,  
Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, 
telefon: 226 539 670, 777 741 777,  
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

31. ŘÍJNA
JAK VYUŽÍT SOCIÁLNÍ MÉDIA PRO VÁŠ 
BYZNYS?
Co stojí za úspěchem sociálních sítí, 
co chtějí zákazníci a fanoušci, jak si je 
získat a jak vytvářet poutavý obsah? Na 
tyto i další otázky odpoví zájemcům se-
minář v pražském sídle agentury Czech-
Trade v Dittrichově ulici 21. Zástupci 
firem se dozvědí, jak být úspěšnější 
v byznysu díky aktivitě na Facebooku, 
Twitteru či Instagramu. Podrobnosti na 
e-mailu dana.sourkova@czechtrade.cz.

8. LISTOPADU
DEEP IN DATA
V Praze se uskuteční odborná konfe-
rence, mezi jejíž témata budou patřit 
analýzy, strukturovaná a nestruktu-
rovaná data či platformy pro big data. 
Dalšími tématy setkání jsou například 
chytrá města či „bezpečnost v době 
datové“. Zájemci o účast se mohou hlásit 
na info@expo-net.cz.

10. LISTOPADU 
PRÁVO V MARKETINGU
Seminář zabývající se vztahem práva 
a marketingu proběhne v pražské  
Černé labuti, Na Poříčí 1067/25, od 
17.30 hodin.  Tématy jsou mj. dodržová-
ní autorských práv v marketingu, PPC 
reklamy, ochranné známky, využívání 
sociálních sítí či guerilla reklamy.  
Pro bližší informace pište na e-mail 
enforum@enforum.cz.

14.–15. LISTOPADU
DAŇOVÝ ŘÁD 2016 – XVI. ROČNÍK 
PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA
Konference s mnohaletou tradicí se bude 
konat v pražském hotelu Olympik. Je určena 
pro daňové a účetní poradce, pracovníky 
státní správy a další odbornou veřejnost. Již 
tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími 
spornými otázkami vztahu mezi daňovými 
subjekty a státní správou. Letos budou mít 
účastníci možnost kromě jiného zhodnotit 
fungování kontrolních hlášení po necelém 
roce „ostrého“ provozu i pohovořit o nastu-
pující elektronické evidenci tržeb a dalších 
očekávaných změnách v elektronické komu-
nikaci se státní správou. Kontakt: 1. VOX, 
a. s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, 
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: 
vox@vox-kurzy.cz
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V .zásadě platí přístup, že jaké si 
to top manažer udělá, takové to 
má. Jestliže má den rámcově 

naplánovaný včetně časové rezervy pro 
případ nenadálé situace, může být ráno 
klidné a čas věnovaný třeba rodině nebo 
sportu jej pozitivně naladí. Pokud je první 
myšlenka „co dnes vlastně budu dělat“, 
není to ten nejlepší start. Umění plánovat 
dopředu je klíčovou schopností.

Velkou výhodu má manažer, který může 
cestovat do práce pohodlně hromadnou do-
pravou. Moderní technologie 
umožní vyřešit první dávku 
mailů a cesta do práce je pro-
duktivně stráveným časem. 

Manažerův den často začí-
ná poradou nebo indivi-
duálními schůzkami. Zá-
kladní otázka, kterou si ale 
musí klást, je: Mám v týmu ty 
správné lidi? Pokud ne, bude 
jeho den náročnější a práce 
více stresová. 

Často se manažer bojí ob-
klopit lidmi, kteří jsou v růz-
ných činnostech schopnější 
než on. Pak je nucen počítat 
s tím, že bude část práce dělat 
za své podřízené. Nadměr-
nou kontrolou, opravami 
a frustrací nad chybami ztratí 
hodně energie. 

Vyhledat a přilákat kvalitní 
personál je dnes velmi těžké, 
proto se firmy musejí snažit – 
a ty chytré již snaží – vytvořit 
výborné pracovní prostředí. 

V polovině dne si udělá manažer pauzu 
na oběd. Zda ji stráví jídlem, nebo čtením 
novin, není rozhodující, ale podstatná je 
samotná pauza. Převedení myšlenek na 
jiné než pracovní téma je velmi důležité. 
Moderní firmy nabízejí v rámci balíčku pro 
zaměstnance relaxační zóny, kde si nejen 

manažer může oddechnout. A právě tyto 
detaily činí firmy velmi přitažlivými. Pokud 
manažer pravidelně obědvá housku u počí-
tače s telefonem na uchu, je něco špatně.

Jestliže má kvalitní tým, začíná se ma-
nažer věnovat strategii a provozní části své 
pracovní náplně. Pokud má tým nekvalitní, 
dostane se k této činnosti, jakmile dokončí 
práci za své podřízené, nebo vůbec ne. 

Provozními částmi myslíme například 
v případě manažera obchodu plánování ob-
chodní strategie pro nejbližší období, rozvoj 

vztahů s klíčovými klienty. 
Finanční manažer může 
jednat s bankou nebo hledat 
s týmem úspory v provozu 
společnosti. Během dne se 
samozřejmě počítá s průběž-
nou komunikací ať už telefo-
nicky, či e-mailem. Podmín-
kou úspěšné práce v této 
části dne je jasná představa, 
které cíle jsou prioritní a jak 
jich dosáhnout. Manažer, 
který dokáže stanovit cíle, 
popsat a zorganizovat jejich 
realizaci, je úspěšný. 

Velmi důležitou schopností 
dobrého manažera je odejít 
včas domů. Vyčerpaný a de-
primovaný vedoucí pracov-
ník není správným vzorem 
pro svůj tým. Bohužel je stá-
le trendem v naší společnosti 
očekávat nemožné, a pokud 
šéf není v kanceláři do tmy, 
znamená to, že nedělá svou 
práci dobře. K největším 

lákadlům patří nabídka řádného work-life 
balance, tedy možnost odvést kvalitně svou 
práci a současně vidět modrou oblohu nejen 
na obrazovce spořiče a na vlastní oči sledo-
vat růst svých dětí. Dobrý manažer uléhá 
s klidným srdcem a nebojí se zítřka, protože 
ví, co bude dělat následující den. 
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Co je důležité. A co není
Marek Sedláček, business inovation 
manager firmy ManpowerGroup, se 
zamýšlí nad dnem manažera   

JEDEN DEN S . . .

Vyčerpaný 
a deprimovaný 
vedoucí 
pracovník 
není 
správným 
vzorem.
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