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Buď se změní, nebo je 
někdo vymění, říká 
Dalibor Lukeš

Ajťáci na ráně 
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< FRANŠÍZA
           OK POINT >

NAJDI SYNERGII PRO SVŮJ BYZNYS

< FRANŠÍZA OK POINT >
Bankovní, finanční a realitní služby v jednom.

mBank, největší internetová banka v ČR, a Broker Consulting, 
přední poskytovatel služeb v oblasti finančního poradenství, uzavřely 
na konci roku 2015 strategické partnerství a budují spolu pobočkovou 
síť na franšízovém principu.

OK POINT je unikátním obchodním místem, kdy jsou v jednom prostoru 
poskytovány 3 druhy služeb - bankovní, finanční a realitní. Klient získává 
z rukou jednoho dodavatele komplexní servis v oblasti osobních 
financí i nákupu a prodeje nemovitostí.

Nyní můžete mít OK POINT i vy. Stačí odvaha postavit se na vlastní 
nohy, základní startovací kapitál a vůle po úspěchu.

Chcete vědět více?
Odpovědi hledejte na www.okpointy.cz
nebo si sjednejte schůzku na 800 800 080.

 >
13 hypotečních bank
24 dalších bank a investičních společností
24 pojišťoven
3 stavební spořitelny
9 penzijních společností
1 realitní kancelář

MĚJTE SVŮJ VLASTNÍ FINANČNÍ

SUPERMARKET www.okpointy.cz
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Údržbářů je spousta, 
vizionářů se nedostává
V mnoha tuzemských firmách IT spí. Jen v nich udržují, co tu už léta bylo. 
Takový dojem lze nabýt po přečtení rozhovoru s Daliborem Lukešem, 
šéfem služeb SoftwareONE, české jedničky v prodejích licencí a sublicen-
cí Microsoftu. 

„Teď jsou v mnoha firmách ajťáci jen jako hasiči požárů. Zasahují pouze 
tehdy, když něco nefunguje. Potřebují udržet servery v běhu, dělají tak jen 
to, na co jsou zvyklí léta. A nemají prostor ani čas na to, aby se věnovali 
rozvoji. Jde ale o to, aby věděli nejen o tom, co se děje na trhu, ale hlavně 
aby znali potřeby firmy,“ říká.

Zaráží ho, že už o 40 procentech investic do IT se rozhoduje mimo něj. 
Hlavní slovo mají obchodníci, lidé z byznysu, nikoli počítačoví specialisté. 
Horuje za to, aby IT nebylo jen „provozní“, aby ajťáci hledali řešení svých 
potřeb sami.

Nedostatek odvahy a energie naopak nechybí hrdinům našich příběhů 
úspěchu. Na retrovlně jede Martin Hájek, opravář starých rádií a gramo-
fonů, u kterého s plastovým „chrastítkem“ made in China neuspějete. 
V tlačenici módního průmyslu se snaží úspěšně najít své místo na slunci 
i dvojice návrhářek Radka Sirková a Anna Tušková. Na pralinky vsadila 
Jiřina Kubešová, majitelka litomyšlské kavárny Chocco Caffé, na jogurty 
Michal Škoda, jednatel společnosti Hollandia. 

Ač rozličného věku, jedno je spojuje – nečekají, nestojí v koutě. Píší 
svoji nezaměnitelnou story. Tak trochu fanfaróni naší doby. Lidé, kteří 
popírají to, co se děje v tuzemsku v IT. A vlastně i zdařile vyvracejí titulek 
tohoto editorialu…  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Larry Ellison,
spoluzakladatel 
a CEO společnosti 
Oracle 

JAROSLAV MATĚJKAJAROSLAV MATĚJKA (matejka@mf.cz)

„Když inovujete, 
musíte být připraveni 
na to, že vám každý 
bude říkat, že jste 
blázen.“ 
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18  

Rozhovor
Pro Dalibora Lukeše, 
šéfa služeb společnosti 
SoftwareONET, je cloud 
nástroj změny  

34  

Příběh 
úspěchu 
David Hořický začínal 
v malém studiu, dnes vlastní 
firmu D&S Design Prague  
s šestnácti zaměstnanci 

36  

Fokus  

Evropské dotace: je 
proplaceno 105 milionů 
korun, očekává se nárůst 
žádostí na asi tři miliardy 
korun

12 Téma
U nás po fotbalových trávnících neběhají zaměstnanci klubů,  
jak je v Evropě běžné, ale živnostníci  
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DAT JE VŽDY 
O 1 GB VÍC 
NEŽ MÍSTA
NA SERVERU
Nemůžete stahovat, ukládat nebo posílat větší soubory?
Máme pro vás jednoduché a moderní řešení práce s firemními daty,
které vám poskytne tolik prostoru, kolik právě potřebujete.
Anebo ještě víc!

Chtějte více na T-Mobile.cz/cloud
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Č E S KO

Vysvětlovat berňáku, jak přišli 
k majetku, budou muset ti, u kterých 
je rozdíl mezi zdaněnými příjmy 

a nabytým bohatstvím vyšší než pět milionů 
korun. V původním vládním návrhu byl 
rozdíl sedmimilionový.

Novela, která je součástí zákona o daních 
z příjmu, platí od 1. prosince 2016.

„Legislativní novinka se netýká všech, 
kteří mají mnohamilionový majetek. Zákon 
cílí na poplatníky, kteří budou mít problém 
doložit, z čeho si jej pořídili. Zkontrolovat 
příjmy bude možné až deset let zpětně,“ 
upřesňuje daňová poradkyně společnosti 
TaxVision Blanka Štarmanová.

Příklad: Kontrola vám hrozí, pokud do 
daňového přiznání vyplníte roční zdaněný 
příjem ve výši 500 tisíc korun a přitom kou-
píte vilu za šest milionů.  Rozdíl je tedy vyšší 
než pět milionů a na vyžádání budete muset 
prokázat, jak jste k nemovitému majetku 
přišli. V případě, že si pořídíte například 
byt za tři miliony, finanční úřad si na vás 
neposvítí.

 „V daňových přiznáních se neuvádějí 
všechny příjmy. Rozdíl mezi majetkem 
a vykázanými příjmy je tedy celkem obvyklý. 
Finanční úřad nemá také přehled o příjmech 

občanů, kteří jsou jen zaměstnaní a nemají 
povinnost podávat daňová přiznání,“ připo-
míná Blanka Štarmanová.

To, že podezřelého úřad kontroluje, ještě 
neznamená, že spáchal trestný čin. Hod-

nota majetku se může zvýšit i díky dědictví 
nebo daru v rodině, což jsou příjmy od daní 
osvobozené. Osvobozené jsou také například 
prodej nemovitosti, cenných papírů nebo 
prodej společnosti.

Výzvu berňáku nemůže poplatník igno-
rovat. Naopak by měl pochybnosti vyvrátit 
– například tím, že dědictví nebo dar doloží, 
případně předloží správci daně hypoteční 
či úvěrové smlouvy. Pokud se vám vysvětlit 
původ majetku nepodaří, bude vám daň 
vyměřena dodatečně, a to včetně penále ve 
výši až poloviny odvedené daně. V případě, 
že bude hříšník finanční úřad ignorovat, 
může být penále i dvakrát vyšší.

Na odpověď máte dvouměsíční lhůtu. 
Pokud prokážete, že jste bohatství pořídili 
před více než deseti lety, jeho nabytí vysvět-
lovat nemusíte.

K tomu, aby správce daně pojal podezření, 
stačí málo – například i udání souseda nebo 
konkurence. A dokazovat, že nic nespáchal, 
musí poplatník. Za nepravdivé údaje v pro-
hlášení o majetku, které si může berní úřad 
vyžádat také, hrozí provinilcům až tříleté 
vězení. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Nakupujete za miliony?  
Berňák si na vás může posvítit
Poslanci a senátoři zpřísnili zákon  
o prokazování původu majetku

6 l Profit

Nespolehlivých plátců 
DPH rekordně přibývá
V říjnu letošního roku přibylo 
v Česku nejvíce nespolehlivých 
plátců DPH za poslední čtyři měsí-
ce. Hříšníků, kteří neplatí DPH nebo 
nekomunikují s berními úřady, je 
o 269 více než v září.

Celkový počet nespolehlivých 
plátců už v České republice dosáhl 
6443, což je ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského roku o dvě 
třetiny více.

Největší přírůstek v uplynulém 
měsíci obstaraly společnosti s ru-

čením omezeným, s tržbami do  
deseti milionů korun a se sídlem 
v Praze. Statistiky zveřejnila pora-
denská společnost Bisnode.

„Na černé listině neplatičů DPH 
jsme ke konci října evidovali  
6443 podnikatelských subjektů, 
což je 1,4 procenta firem, které 
jsou registrovány k platbě DPH,“ 
říká analytička firmy Bisnode Petra 
Štěpánová.

 Stále rostoucí číslo je mimo 
jiné důsledkem zavedení kontrol-
ního hlášení DPH, které vstoupilo 
v platnost na začátku roku a stát 

si od něho slibuje pokles daňových 
úniků.

Česko vylepšilo podnika-
telské prostředí 
Světová banka letos výrazně 
zlepšila hodnocení podnikatelské-
ho prostředí v České republice. 
V prestižním žebříčku Doing Busi-
ness 2017 patří Česku ve světové 
konkurenci 27. příčka. 

Oproti loňskému hodnocení 
si Česko polepšilo o devět míst. 
Zároveň jde o historicky nejlepší 
umístění tuzemského byznysu.

Pokud jde o kategorii podmínky 
pro zahraniční obchod, má Česká 
republika dokonce světový primát. 
Významně si svou pozici vylepšila 
i v hodnocení placení daní, kde 
poskočila o neuvěřitelných devěta-
šedesát míst.

Česko zlepšilo své postavení 
v téměř všech sledovaných ukaza-
telích včetně vymahatelnosti práva 
či ochrany investorů. Pohoršilo 
si, pokud jde o přístupnost úvěrů 
a úspěšnost věřitelů vymáhajících 
své pohledávky v insolvenčním 
řízení. 
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Č E S KO

Ohrožuje nás až milion automobilů
Filtry pevných částic jsou tikající časovanou  
bombou českého vozového parku

Automotoklub ÚAMK provedl kontrolu 
turbodieselů s filtry označovanými 
zkratkou DPF. V Praze bylo 

prověřeno 1472 vozidel. Celkem 69 procent 
z nich nemělo DPF v dobré kondici. Buď 
nepracovaly, jak měly, nebo byly záměrně 
vymontovány a podobně; devět procent aut 
mělo filtr zřejmě v polovině své životnosti. 
Jen 22 procent DPF bylo funkčních. 

Podobné výsledky získali specialisté 
ÚAMK při prvním takto rozsáhlém testu 
i v Kladně a Českých Budějovicích. Horší to 
bylo v malých městech. 

To znamená, že třetina vozidel skutečně 
z většiny zachytila zdravotně závadné částice. 
V současnosti je až každý třetí Čech postižen 
onemocněním rakoviny; i vinou polétavých 
rakovinotvorných částic může toto číslo 
velmi brzy vzrůst. 

Filtry označované zkratkou DPF by měly 
být ve všech vozech jezdících na naftu zhruba 
od roku 2004, aby zachytávaly pevné částice 
a ty se nedostávaly z výfukového potrubí do 
ovzduší. Jde o mikročástice trojice skupin: 
o průměru deset mikronů, tedy tisícin milime-
tru, 2,5 mikronu a menší než jeden mikron. 

Tyto částice síranů, dusičnanů, solí, kovů 
a podobně, které vdechujeme, mohou zvyšovat 
výskyt rakoviny až o 40 procent. Ty největší 
poletují vzduchem hodiny, nejmenší i týdny. 
Polétavý prach se vdechnutím usazuje na prů-
duškách a plicích, ale dostane se až do plicních 
sklípků a krevním řečištěm do mozku. 

Na úmrtnosti se podílí pěti až 13 procenty, 
což představuje 12 418 lidí ročně. Dvě třetiny 
prachových částic vyprodukují dieselové 
motory.  

JAM

INZERCE    A161005244
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S VĚ T

Svět internetu je plný na první pohled 
skvělých návodů, jak uspět v byznysu. 
Jen málokteré ale mají obrazně řečeno 

„hlavu a patu“. Jednu takovou výjimku jsme 
našli na AllBusiness.com.  

1. Rozjeďte byznys, který vás láká
Může to být velká nuda, tak si zvolte něco, 
co vás přitahuje a motivuje. Vyhněte se obo-
rům, o nichž nic nevíte, pozdější studium by 
vás mohlo brzdit. 
2. Vyberte si něco, co má potenciál
Prozkoumejte, jakou šanci uspět má váš pro-
dukt či služba na trhu. Investoři povětšinou 
vkládají svoje peníze do společností, u nichž 
vidí velký potenciál, možnost růstu.
3. Získejte co nejvíce peněz na rozjezd
Financování je vždy obtížnější a trvá déle, 
než by vás na začátku napadlo. Nebojte se 
oslabit svoji pozici vlastníka tím, že přijdete 
o nějaká procenta.  
4. Stále sledujte svoje finance
Pořád musíte mít přehled o všech nákla-
dech, příjmech, účetní bilanci. Snažte se o co 
nejnižší režijní náklady. 

5. Sledujte konkurenci
Jedním ze způsobů, jak na to, je nastavit na 
Googlu upozornění, když se objeví nějaká 
nová informace o vašich konkurentech.
6. Požádejte o radu 
Rady od jiných podnikatelů či profesionálů 
(například právníků nebo účetních) mohou 
být k nezaplacení. Porozhlédněte se po men-
torech. Sledujte byznysově zaměřené weby.
7. Vytvořte příběh
Pro investory a zákazníky byste měli mít 
stručnou, výstižnou, přesvědčivou story – 
o čem váš startup je, jaké problémy řeší. 
8. Najměte ty správné 
Nejhorší chyba je oslovit špatné lidi. Musíte 
se obrátit na lidi s odpovídajícími zkuše-
nostmi a schopnostmi. A nezapomínejte na 
úsloví: Přijímejte pomalu. Vykopněte rychle. 
9. Budujte síť kontaktů
Nepřestávejte se seznamovat. To vám 
přinese nové investory, zákazníky, rádce. 
Navštěvujte akce. Využívejte LinkedIn. 
10. Vycházejte vstříc zákazníkům 
Nabízejte skvělé služby a podporu. Poděkuj-
te osobně e-mailem.  

11. Najměte zkušeného právníka 
Ten vám pomůže v mnoha věcech, například 
ochránit vaše nápady a vynálezy. 
12. Nebojte se hovořit veřejně
Schopnost komunikovat může být kritická 
při získávání zákazníků, oslovování investo-
rů ve chvíli, kdy potřebujete navýšit kapitál.
13. Neváhejte s uvedením na trh   
To, co nabízíte, musí být minimálně dobré, 
ale neoddalujte uvedení na trh dlouho. První 
ohlasy zákazníků jsou ostatně to nejlepší, co 
vám pomůže vše dále vylepšit. 
14. Just Do It
Nikdy není ten nejlepší čas na rozjezd. Proto 
neváhejte, jděte do toho! A to i tehdy, když 
podnikání rozjíždíte při zaměstnání. 
15. Buďte vidět  
Musíte neustále přitahovat pozornost, mít 
profesionálně vyhlížející webové stránky 
s nejnovějšími informacemi. Používejte 
sociální sítě, pište články na jiné webové 
stránky, vydávejte tiskové zprávy při každé 
důležitější příležitosti. 

JAM

15 tipů pro začínající podnikatele
Rozjet byznys může být velmi napínavé  
a vysilující. Na druhé straně je to vzrušující  
a stojí to za to. Jak ale na to?  
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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 
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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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Strach z EET v Česku je nebývalý 
Miloslav Karaffa, ředitel Elcom Prešov, říká, že v zemích 
visegrádské čtyřky byla EET vnímána jako nechtěné dítě. 
Co se děje v Česku, však za posledních deset let ještě nezažil 

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

  Češi se EET bojí nejvíce
V zemích, kde EET zaváděli, panovaly 
různé názory a opoziční politici toto téma 
využívali ve jménu ochrany podnikatelů 
před bankrotem. Rozsah toho, co se děje 
v Česku, jsem za posledních deset let ještě 
nezažil. Pokladny vznikly v 19. století jako 
automatizované zařízení pro evidenci tržeb 
a předcházení chybám a podvodům ze 
strany zaměstnanců. Ve 20. století vlastnili 
pokladny dobrovolně téměř všichni malo-
obchodníci. Stát se novými předpisy chce 
připojit k evidenci tržeb prostřednictvím 
těchto zařízení. 

Osobně to vnímám jako vývoj, o kte-
rém uvažuje více států, i na západ od nás. 
Neznám publikovaný případ zkrachovalého 
poctivého podnikatele v důsledku nákupu 
pokladního zařízení, a to ani v těch zemích, 
kde na nákup zařízení pro EET nedostávají 
dotace. Například v Maďarsku naše firma 
zaváděla mnohem složitější EET systém než 
v Česku, kde je rozdíl mezi nefiskální a EET 
pokladnou minimální.

  Šedá ekonomika 
drtí normální
Šedá ekonomika v našich zemích patří údaj-
ně ke světové „špičce“. Ta ekonomika má 
výhody z hlediska nepřiznávání a neodvá-
dění celých daní a tržeb. „Neprodané“ zboží 
není třeba certifikovat, respektovat normy 
bezpečnostní, hygienické atp. Nelegální 
příjmy a neplacení daní přinášejí některým 
provozovatelům velké výhody a vysokou 
konkurenceschopnost vůči ostatním podni-
katelům. Kde se zabydlí šedá ekonomika, má 
normální podnikající prakticky menší šanci. 
Může se rozhodnout odejít z trhu, nebo se 
začlenit do šedé ekonomiky. Ani jedno není 
dobrá volba pro běžné podnikatele a zaměst-
nance. 

Opatření, které chce formou EET dělat 
stát, by mělo narovnat trh mezi obchodní-
ky. Nejvíce se očekává narovnání vztahu 

mezi těmi, co platí malé daně, a například 
zaměstnanci, kteří spolu se zaměstnavateli 
platí daně a sociální a zdravotní odvody 
přesně. 

  Efekt evidence tržeb je těžko 
měřitelný
Měřit přesný přínos EET je komplikované. 
Publikované odhady přínosu na daních 
většinou nezahrnují efekt zvýšení příjmů 
státu, zdravotních odvodů, sociálních dávek, 
údajné snížení kriminality, omezení černé 
práce, úhrady špinavými penězi v násled-
ných obchodních výměnách bez dokladů. 
To jsou rodinné stavby bez DPH, placení 
zaměstnanců „cash“ bez odvodů, nákupy za 
fiktivní ceny a podobně. 

Očekávaný efekt z EET uváděný v mé-
diích by tak mohl teoreticky být i několi-
kanásobný. Pomocí moderních cloudových 
sledovacích technologií je možné poskytovat 
perfektně zpracované přehledy a poraden-
ství podnikateli i zákazníkovi. Výhodou je 
okamžitá online podpora provozu na dálku 
a mnohé jiné.

  Budoucnost bez daňového 
přiznání je možná
EET může napomoci automatické tvorbě 
daňových výkazů, respektive daňových 
výměrů. Pomohlo by to údajně snížit admi-
nistrativní náročnost při vykazování tržeb, 
vyhnout se zbytečným kontrolám a poku-
tám. Na straně státu by to mohlo i snížit 
náklady na státní správu, která je placená 
z peněz nás všech, a peníze použít v jiných 
oblastech. 

Umím si představit automatizované on-
line jednoduché účetnictví pro malé podni-
katele jako službu státu. Podvojné účetnictví 
by bylo velkým oříškem. I v tomto případě 
však řeknu, že to nelze s jistotou vyloučit. 
EET by mohla i napomoci ke změně z repre-
sivního daňového systému na preventivní. 
To je ale poněkud obsáhlejší téma… 

Neznám
publikovaný 
případ zkrachovalého 
poctivého 
podnikatele 
v důsledku nákupu 
pokladního 
zařízení.
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Nejméně každý sedmý domácí router není bezpečný 
Analytici ESET představili závěry průzkumu zaměřeného  
na jednu z nejpodceňovanějších bezpečnostních hrozeb. 

ADVERTOR I AL

Patnáct procent testovaných zařízení 
používá slabá hesla, nejčastěji 
s uživatelským jménem „admin“. 

Přibližně sedm procent testovaných 
zařízení obsahovalo zranitelnost, kterou 
bychom mohli označit jako středně nebo 
vysoce vážnou. Skenování portů odhalilo, 
že síťové služby jsou velmi často přístupné 
nejen z vnitřních, ale i z externích sítí.

V beta verzích produktů ESET Smart 
Security a ESET Smart Security Premium 
byla představena nová funkce ochrany do-
mácí sítě, která umožňuje uživatelům zjistit 
případné zranitelnosti v podobě špatné 
konfigurace, potenciálně nebezpečné síťové 
služby či slabého hesla na jejich domácích 
routerech. Od dubna, kdy byly beta verze 

těchto produktů uvedeny na trh, společnost 
ESET otestovala více než 12 tisíc zařízení 
uživatelů, kteří souhlasili s anonymním 
sdílením dat pro statistické účely.

„Test se zaměřil na kontrolu výchozích 
uživatelských jmen a hesel a jejich nejčas-
těji používaných kombinací. Je znepoko-
jující, že v jednom případě ze sedmi byl 
útok úspěšný,“ říká Peter Stančík, Security 
Evangelist společnosti ESET. 

„Zejména nezabezpečené služby, jako je 
Telnet, by rozhodně neměly být otevřené 
a to ani do interních sítí, což bylo bohužel 
zjištěno ve 20 procentech případů,“ dodává 
Stančík. Většina nalezených zranitelností, 
více než 50 procent, vycházela z nevhodně 
nastavených přístupových práv.  Druhou 

nejčastější zranitelností (40 procent) bylo 
zneužití použitých příkazů metodou „com-
mand injection“. Ta cílí na spouštění libo-
volných příkazů ve vzdáleném operačním 
systému skrze zranitelnosti v aplikacích, 
které nemají dostatečně ošetřeno ověření 
vstupů. Bezmála 10 procent softwarových 
zranitelností se týkalo takzvaného cross-
-site scriptingu (XSS), který umožňuje 
útočníkovi měnit konfiguraci routeru tak, 
aby mohl spouštět škodlivé skripty na 
straně klienta.

„Výsledky ukazují, že routery lze napad-
nout poměrně jednoduše zneužitím některé 
z nalezených zranitelností. Mohou se tak 
stát Achillovou patou zabezpečení domác-
ností i malých firem,“ uzavírá Stančík. 
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TÉMA

Spolu se Slovinskem a Chorvatskem 
zůstává Česko jedinou evropskou 
zemí, kde profesionální sportovci 

fungují jako samostatní podnikatelé 
poskytující klubům „externě“ své služby. 
Podobná situace je i v ostatních kolektivních 
sportech. FIFA, UEFA či Česká asociace 
fotbalových hráčů (ČAFH) se snaží změnit 
pravidla, leč marně. Proti zásadní úpravě 
pracovněprávních vztahů  se staví Fotbalová 
asociace ČR (FAČR) a také zástupci většiny 
klubů, pro které by zaměstnávání fotbalistů 
znamenalo vyšší odvody do státní pokladny. 
Hůře placení hráči by jim prý navíc utíkali 
do ciziny. Výjimkou jsou prvoligové Teplice 
nebo Liberec.

Fotbalová penze?
Změna je nevyhnutelná, jak bude vypadat, 
ale nikdo neví. „Zástupci jiných zemí nám 
říkají: když budou naši fotbalisté přicházet 
k vám, přejeme si, aby měli stejné podmínky 
jako u nás. Tedy aby byla právní ochrana 
fotbalistů stejná po celé Evropě,“ říká před-
sedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Platy hráčů zaměstnanců by se snížily, 
podle některých odhadů až o třetinu. Z dlou-
hodobého hlediska ale fotbaloví profesioná-
lové – pokud je tuzemské kluby zaměstnají 
po vzoru západoevropských – neprodělají. 
Naopak. „Největším plusem pro hráče by 
byla kolektivní smlouva, která by jim zaruči-
la řadu benefitů,“ upozorňuje Haindlová. 

Kariéra fotbalového profesionála je krát-
ká. Často končí už ve třiceti letech a pak mají 
problém sehnat práci. Jen minimum z nich 
dokáže z toho, co vydělají, natrvalo finančně 
zajistit sebe či rodinu. 

Smlouvy v zahraničí zaručují sportovcům 
například podíly z vysílacích a televizních 
práv. Platí to v Anglii, Německu i ve Francii. 
Peníze se jim ukládají do penzijních fondů, 
ze kterých po ukončení kariéry dostanou 
buď jednorázovou výplatu, nebo je jim 
vyplácena měsíční renta. 

„Ne každý hráč si uvědomuje, že by si měl 
spořit, investovat do budoucnosti. My se to 
snažíme změnit, je to součást naší agendy,“ 
dodává předsedkyně ČAFH. 

Podnikatelé v kopačkách
Po tuzemských fotbalových trávnících
neběhají zaměstnanci klubů,
jak je v Evropě běžné, ale živnostníci

12 l Profit
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V Česku jsou desítky bývalých fotbalistů, 
kteří hráli v zahraničí a mají s benefity po-
dobného typu zkušenosti. Ti také nejčas-
těji změnu pravidel obhajují. Francouzská 
hráčská asociace nedávno požádala ČAFH 
o čísla bankovních účtů bývalých hráčů 
francouzské ligy z Česka, kteří měli ze smluv 
na „fotbalovou penzi“ nárok. Peníze pak 
našli na svých účtech třeba Jan Koller či 
Ladislav Vízek. 

Tlak UEFA nestačí
Na změnu tlačí FIFA i UEFA, českému svazu 
to ale nemohou přikázat. Už v roce 2012 
byla mezi zástupci tuzemského a evropské-
ho fotbalu vyjednána dohoda, která měla 

vést ke změně pravidel v ČR, a to nejpozději 
do dubna 2016. Výsledky tehdejšího jednání 
v Nyonu si ČAFH i FAČR vyložily po svém. 
Zatímco zástupci hráčské asociace považo-
vali dohodu od počátku za závaznou, svaz to 
vidí jinak. „To, čím profesionální hráči trpí, 
není absence zaměstnaneckých poměrů, ale 
absence jakékoli zákonné úpravy. Podřadit 
profesionálního sportovce pod zaměstna-
necký poměr je nonsens, který pokulhává na 
každém kroku. Zmínil bych například práce 
přesčas, o víkendu, povinné přestávky, 
vysílání do zahraničí,“ přibližuje stanovis-
ko FAČR ředitel jeho legislativně právního 
oddělení Jan Pauly. 

Zároveň připomíná, že vláda chystá nový 
zákon, který by měl vztahy mezi hráči a klu-
by upravit ke spokojenosti obou stran. „Je 
to zapotřebí řešit napříč, a nikoli pouze na 
úrovni jednoho sportu, byť toho největšího. 
To vedlo ministerstvo školství ke vzniku 
specializované pracovní skupiny, jež se tím-
to tématem již déle než čtvrt roku zabývá. 
Do konce roku 2016 by měl vzniknout nový 
zákon, který bude tyto vztahy upravovat,“ 
dodává. Podle svazu je předčasná také otáz-
ka kolektivních smluv, protože prý hráče 
nezastupuje žádný „silný právně a ekono-
micky stabilní subjekt“, který by podmínky 
kolektivní smlouvy dokázal vyjednat. 

Zákon z dílny ministerstva školství  
Haindlová odmítá. „Model, kdy by bylo posta-
vení sportovce upraveno v rámci speciálního 
zákona o sportu, není vyhovující. V momentě, 
kdy uděláte nějaké výjimky ze základního 
pracovněprávního poměru, už bude ochrana 
hráče slabší. Byli bychom rádi, kdyby agendu 
převzalo ministerstvo práce a sociálních věcí,“ 
komentuje předsedkyně ČAFH. 

Svaz pod Peltovým vedením a asociace, 
již vede Markéta Haindlová, spolu jen těžko 
hledají společnou řeč. Komplikované vztahy 
připouští i sama šéfka ČAFH: „Cítím, že má 
svaz k zásadní změně odpor. Bojím se, že 
dokud se nezmění vedení FAČR, nikam se 
neposuneme.“

Ledy tají. Aspoň trochu
V Česku přesto už dnes existují kluby, které 
své právní vztahy s hráči upravují tak, jak je 
v cizině běžné. „Já si myslím, že si inteli-
gentnější majitelé uvědomují, že je ve finále 
ochráněn i klub. Obecně se mi nelíbí česká 
praxe, kdy chceme benefity, které máme 
z členství v EU, ale pokud jde o něco, co je ve 
světě běžné, ale co se nám nehodí do krámu, 

Změna v přestupech

Součástí balíků změn v českém fotbale 
je letos i nový přestupní řád. Ten 
přinesl změnu především v tom, že 
umožňuje volné přestupy hráčů bez 
souhlasu stávajícího klubu a ruší status 
poloprofesionálního hráče.

Důležité je i to, že profesionální 
smlouvy se nově dělí na standardní 
a ligové, které mohou uzavírat 
pouze prvo- a druholigové kluby. Za 
odcházející hráče do 23 let tak v praxi 
dostanou vyšší odstupné. 
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stavíme se na zadní,“ doplňuje Haindlová.  
Neblahá praxe let minulých, kdy byli hráči 
vůči klubům v nedůstojném postavení, se 
pomalu, ale jistě mění. Podle asociace se ale-
spoň podařilo vylepšit podmínky standard-
ních smluv pro profesionální fotbalisty. 

Ligoví fotbalisté si v Česku vždy stěžovali 
především na to, že nedostávají včas dohod-
nuté odměny. Podle průzkumu z roku 2012 
se s takzvaným pozdním plněním setkalo 
v klubech ve střední a východní Evropě  
41 procent hráčů. Nešvar, kdy peníze od klu-
bu nepřijdou hráči na účet i několik měsíců, 
se nepodařilo úplně vymýtit – a to ani v nej-
vyšší soutěži. Přesto jsou v první i druhé lize 
kluby, kde je neseriózní jednání tabu. 

„Žádnou takovou kauzu jsme v poslední 
době nezaznamenali ve Spartě, Liberci či 
Plzni. Za poslední rok neměli hráči žádný 
problém ani ve Slavii a od nástupu Bohumi-
la Pauknera ani v Dukle,“ říká Markéta  
Haindlová. Z druholigových klubů spoleh-
livě platí například Baník či České Budějo-
vice. Podle mezinárodních předpisů je klub 

postižitelný už v případě, že hráči nezaplatí 
jeden měsíc, v českých poměrech se tak 
musí stát třikrát po sobě. Pokud nedostane 
tři měsíční odměny, má hráč podnikatel prá-
vo jednostranně ukončit smlouvu s klubem 
a nárok na veškerou kompenzaci. 

„Spory kolem nevyplácení odměn hráčům 
kluby u nás ale bohužel trvají několik měsí-
ců, někdy i rok. Navíc stále nemáme nezávis-
lý odvolací tribunál, kde by měli hráči svoje 
zastoupení. Chybějí nám tam jasné lhůty, na 
nařízení jednání či vyhotovení rozhodnutí 
čekáme třeba půl roku,“ říkáuje Haindlová.

„V tuto chvíli je na stole kauza s nejmeno-
vaným prvoligovým klubem a jsem velice 
zvědavá, jak to orgány FAČR, tedy sbor roz-
hodců v rámci FAČR, vyřeší. Bude respek-
tovat mezinárodní předpisy a rozhodovat 
podle nich?“ ptá se předsedkyně ČAFH.  

Zmatky kolem daní
Má fotbalista živnostník s ročním příjmem 
milion korun odvést na daních z příjmu 
do státní kasy tisíce, nebo desítky tisíc? 

Sportovci si logicky myslí, že méně. Berní 
úředníci s tím nesouhlasí. Problém spočívá 
v tom, zda si hráč při vyplňování daňového 
přiznání uplatnil čtyřicetiprocentní, či šede-
sátiprocentní výdajový paušál. Živnostník si 
může z výdělku odečíst na výdajích šedesát 
procent, zástupci takzvaných svobodných 
povolání pouze čtyřicet.

„Finanční úřady tvrdí, že nejde o živnost 
a sportovci smějí uplatňovat jen čtyřiceti-
procentní paušál jako u svobodného povo-
lání,“ cituje server iDnes daňového experta 
Petra Frische z Pro Factum Consulting.

A zástupci finanční správy si na sportovce 
v roce 2016 posvítily. Haindlová potvrzuje, 
že tahanice o peníze řeší soudy. O tom, kolik 
hráčů se aktuálně soudí, nemá přesné infor-
mace. Nicméně to, co náměstkyně ministra 
financí Simona Hornochová nazývá daňo-
vými zmatky, vnímá šéfka ČAFH jako další 
důvod, proč by se hráčům vyplatilo sladit 
pravidla s fotbalově vyspělým světem.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

TÉMA

›

TÉMA

INZERCE    A161006821
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Po odchodu Dagmar Damkové do 
komise rozhodčích UEFA je první 
dámou českého fotbalu právnička 

Markéta Haindlová (32), předsedkyně 
České asociace fotbalových hráčů (ČAFH). 
Organizace dnes sdružuje téměř 1700 pro- 
fesionálů i amatérů v ČR.

 Hráčská asociace u nás slavila letos 
teprve páté výročí založení. Proč je podle 
vás důležité, aby hráče zastupovala?
Za náš úspěch považuji, že se nám podaři-
lo proměnit orgán, který rozhoduje spory 
v rámci fotbalového svazu. Hráči zde mají 
konečně svoje zastoupení a jejich hlas je sly-
šet, což dříve nebylo. Navíc kluby, když vidí, 
že jsou fotbalisté zastoupeni asociací, plní 

svoje povinnosti automaticky lépe. Za po-
slední dva roky jsme navíc hráčům vydobyli 
pohledávky ve výši deseti milionů korun. 
Ty jim kluby dlužily jen na odměnách. Díky 
nám mizí i dříve běžná praxe, kdy kluby 
jednostranně udělovaly hráčům pokuty. 

 Vaše pozice není jednoduchá ani ve svazu, 
jehož současné vedení vám příliš nefandí...
Jsou stále kluby, které nás nechtějí pustit do 
kabiny mezi hráče, protože se opravdu do-
mnívají, že jsme nějaké zlo, které jim škodí. 
Ti, kteří s námi už přišli do kontaktu, vědí, 
že to tak není, že můžeme nejen hráčům, ale 
i jim pomoci. Za pět let došlo v jejich vnímá-
ní k posunu. Pokud jde o vztahy s fotbalovou 
asociací (FAČR), určitě by nám pomohla 

změna ve vedení – tedy aby tam byl člověk, 
který by více spolupracoval. Myslím, že 
asociace by v roce 2011 ani nevznikla, kdyby 
nebyl v čele svazu Ivan Hašek.

 Mění se i myšlení hráčů. Dá se říci,  
že jim narůstá sebevědomí? 
Největší změna je skutečně v myšlení 
hráčů. Už vědí, že to oni vytvářejí ten 
produkt, umožnují prodávat televizní 
a vysílací práva či shánět peníze na mar-
keting. Musíme si uvědomit, že to nejsou 
figurky v rukou klubů, ale lidé se svými 
právy. Snažíme se dosáhnout toho, aby 
znali svá práva a nebáli se o ně bojovat. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

INZERCE    A161006822

Chráníme amatéry i profesionály
Hráči nejsou loutkami v rukou klubů, 
mají svá práva, říká Markéta Haindlová
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 Kdysi jste zveřejnil, kolik u vás berou 
hráči. Nyní to prostřednictvím Profitu 
děláte znovu. Proč? 
Pohybuji se ve světě byznysu, vidím, jak se 
dělá fotbal v zahraničí. Je to hodně o trans-
parentnosti. Ve vyspělém světě se nic netají. 
Víme, kolik bere Jágr i další hvězdy. A vadí 
to někomu?   

 Nikdo vás však v minulosti z českých 
klubů nenásledoval. Jen sem tam unikly 
nějaké nepotvrzené informace, naposledy 

o statisícových platech hráčů ve Spartě, 
Slavii…
Nebyl zájem. Některé kluby alespoň řekly, že 
je to jejich věc. Nikomu do toho podle nich 
nic není.  

 Peníze jsou bolavé téma mnoha českých 
klubů. Nejsou kluby tajemné, protože se 
obávají, že by si někdo mohl spočítat, jaké 
mají příjmy a výdaje?  
To nemohu potvrdit, ale samozřejmě to tak 
může být. Může to souviset s transparent-

ností příjmů, ale to už jsem říkal veřejně 
několikrát. 

 Byl byste pro to, aby byli hráči 
zaměstnanci klubů? Ne jako dosud 
podnikatelé?
Já si myslím, že by to bylo dobré. Já s tím 
problém nemám. Ale vyžadovalo by to 
zásadní změny celého financování sportu, 
jinak by klubům podstatně vzrostly náklady. 
Také nevím, jak by to hodnotili hráči. Pokud 
by byli na výplatní listině, tak by pro ně bylo 

Fotbalista jako 
zaměstnanec? Proč ne
Pavel Šedlbauer šéfuje AGC Flat Glass Czech 
a zároveň i teplickému fotbalovému klubu, který 
společnosti patří. „S některými hráči je potíž, 
pracovní smlouvy by to vyřešily,“ říká 
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všechno jinak. My bychom za ně odved-
li sociální pojištění, zdravotní pojištění, 
dostali by zdaněnou čistou mzdu. Dneska 
si ale mohou hledat různé legální cesty, jak 
si snížit náklady nebo uplatnit 40procentní 
paušální náklady, o které si sníží základnu 
pro výpočet daně. A to by v případě zaměst-
nance nebylo možné. Ale znovu říkám, že by 
to bylo transparentní.

 Všude v Evropě jsou i de iure.
Víte sám, jak nám všechno trvá. Ale teď 

jsou trochu jiné poměry, ligu vede Asociace 
profesionálních klubů, čili chci věřit, a jsem 
o tom vlastně naprosto přesvědčený, že se 

to bude zrychlovat i tady směrem, který je 
v Evropě obvyklý.

 Fotbalová asociace České republiky 
(FAČR) se tomu ale dlouho a úporně 
bránila. Vlastně až do dnešních dnů.
Tak ta se bránila více věcem, které mají 
také určitě podíl na stále silném negativním 
vnímání fotbalu veřejností.

 Jaké je dnes vlastně postavení hráčů? 
Já jsem zvyklý dělat se zaměstnanci. Mám 
v ruce nástroje, možnost se s nimi roze-
jít, když to nefunguje. Ale u fotbalistů je 
to jinak. Má agenta a ten bojuje za jeho 
smlouvu. Aby ji měl hráč co nejlepší, aby 
i on z toho měl co nejvíc. Čili vás donutí – 
pokud toho hráče chcete – třeba k tomu, 
že s ním musíte podepsat smlouvu na dva 
roky. On si pak například zlomí nohu. Tak 
dobře, v takovém případě je naší povinností 
se o něho postarat. Ale může hrát velice 
špatně. Třeba proto, že má chabou disci-
plínu v tréninku nebo z nějakého jiného 
důvodu, a vy musíte platit. A to celý systém 
kazí. Nám nebo klubu jako zaměstnavateli 
to nedává šanci říct, hele, budeš brát pení-
ze, když budeš hrát. Když ale nebudeš hrát 
svou vinou, tak to bude jinak. 

 To jste zažili i v Teplicích? 
Ano. 

 A co jste dělali? 
Nemůžete dělat nic. Takový hráč řekne, hele, 
já mám smlouvu. A vy nemůžete všechny 
případy popsat ve smlouvě. Něco se nám ale 
podařilo. Jsme možná jeden z mála klubů 
ne-li jediný v Česku, který má „discipli-
nární řád“, který se podařilo projednat 
s hráči, a máme tak dnes určité možnosti je 
penalizovat, snížit plat. Což je veliký posun. 
Ale pořád je to v rámci těch smluv. Čili je to 

určitý nástroj, ale není to tak, jak bych si to 
představoval já. Nejraději bych měl kontrak-
ty, kde by obě strany měly možnost výpo-
vědi, samozřejmě jen v případě neplnění 
podmínek z jedné či druhé strany tak, jak je 
to v zaměstnání. A nebyl by problém. 

 Ovšem fotbal je dost specifický. Může tam 
být třeba neopodstatněný tlak ze strany 
trenéra, kterému hráč nepadne do oka…
Máte pravdu, je to oboustranné. Oni říkají, 
jakou já mám jistotu do budoucna. Perspekti-
vu. Nějaký kompromis jistě může nastat. Ale 
chci prostě mít v ruce něco. Aby i ten hráč byl 
pod tlakem. Jako jsem já pod tlakem. Když 
se někoho, kdo neplní závazky, nemůžeme 
zbavit, je to špatně. Ale nechci, aby to vyznělo 
ve zlém. Jen chci, aby tady ta možnost byla. 
Máte někdy hráče, který stojí velké peníze, 
protože byl svého času dobrý. Jenže pak se 
rapidně zhoršil a nemůžete s tím nic dělat. 
Musíte platit. A to ten klub oslabuje.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Struktura odměňování 
hráčů FK Teplice a.s.
Hráč základní sestavy A-mužstva 
 maximálně 

základní měsíční odměna 70 000 Kč

zápasový bonus,  
herní prémie atd. až 260 000 Kč

cílové prémie: vítěz poháru,  
účast v evropských soutěžích až 500 000 Kč

 
Klíčový hráč sestavy A-mužstva 

 maximálně 

základní měsíční odměna 100 000 Kč

zápasový bonus,  
herní prémie atd. až 620 000 Kč

cílové prémie: vítěz poháru,  
účast v evropských soutěžích až 1 000 000 Kč
 
Roční příjmy hráčů v roce 2015 

nejvyšší celková odměna  
profesionála 2 700 000 Kč

nejnižší celková odměna  
profesionála 144 000 Kč
  
Celkové náklady klubu na odměny  

(hráči A-mužstva, dorostenci,  
junioři) 35 035 000 Kč

Zdroj: FK Teplice a.s. 

Od roku 2005 je viceprezidentem evropské 
skupiny belgicko-japonského sklářského gigantu 
AGC, který sídlí v Bruselu, zároveň stojí v čele 
skupiny AGC Flat Glass Czech. Vystudoval  VŠCHT 
v Praze a od té doby pracuje stále ve sklářském 
průmyslu. Je předsedou představenstva 
Fotbalového klubu Teplice, který AGC vlastní. Je 
ženatý, má dceru a syna.  Žije v Belgii.

Ing. Pavel  
Šedlbauer (66)
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Nad Českem houstnou 
(virtuální) mraky
Ajťáci jsou dnes ve firmách 
povětšinou jen jako hasiči požárů. 
To chci změnit, říká Dalibor Lukeš, šéf 
služeb společnosti SoftwareONE

ROZHOVOR

 SoftwareONE je globální společnost, 
která se zaměřuje na softwarové licence, 
jejich správu a související služby. O kolik 
klientů se v Česku staráte? 
O více než 800. Máme zákazníky, kteří mají 
jednotky uživatelů, ale také spolupracujeme 
se společnostmi s tisíci uživateli. Jedná se 
třeba o velké finanční skupiny, které působí 
tady v Čechách, jako jsou banky, státní in-
stituce a organizace, a pak i menší a střední 
české firmy. 

 Mezi vámi a jimi musí panovat velká 
důvěra – nahlížíte do samého nitra 
společností, institucí, úřadů. Musí vám 
o sobě poskytnout mnoho údajů, abyste se 
mohli dobře rozhodnout. Nepřipadáte si v tu 
chvíli až jako nějací moderní zpovědníci?  
Zajímavý pohled, a není mi upřímně až tak 
vzdálený. Snažíme se vybudovat dlouhodobý 
partnerský vztah se zákazníkem, důvěra je 
opravdu důležitá. Dozvídáme se mnoho in-

formací, a hlavně jich také chceme spoustu 
vědět, abychom pochopili, jak u zákazníka 
vše funguje. Jedině tak jsme pak schopní 
mu dobře poradit a navrhnout, jak dál. Když 
si chce někdo pořídit licence od Microsof-
tu, IBM, Oraclu a dalších výrobců, my se 
snažíme vždycky najít klientům nejvýhod-
nější cestu. Střední a větší podniky nekupují 
„krabice“, ale multilicence, což znamená 
výhodnější licenční programy. Proto už 
není možné jen tak přijít do obchodu a něco 
koupit, musíte tomu rozumět. A to je právě 
naše doména. 

 Jak vše probíhá? 
Když se například budeme bavit o cloudu, 
v SoftwareONE poskytujeme službu na-
zvanou Business Productivity Advisory. Se 
zákazníkem formou workshopu procházíme, 
co vlastně dělají, jak vypadá jejich den, co 
je trápí, zdržuje, kde mají potenciální úzká 
místa, nejsou efektivní a podobně. 

 Předpokládám, že to sami často ani 
netuší…
Přesně tak. Na to narážíme v mnoha fir-
mách. Pro ně je zaprvé dobré, že se to téma 
vůbec otevře. Začnou najednou diskutovat 
a všímat si: „Hele, tohle by se dalo dělat 
jinak.“ My k této sebereflexi přidáváme 
ještě pohled zvenčí. Smyslem workshopu je 
najít místa, kde by se dala zlepšit efektivita 
fungování jejich firmy prostřednictvím IT 
služeb. Ukazujeme, jak by jim „ten cloud“ 
mohl pomoci. Nedávno jsme například 
narazili u jedné firmy na to, že její zaměst-
nanci často cestují po celé republice. Pak 
ale musí přijet zpátky do centrály na porady 
či doladění rozjednaných aktivit. „Tak 
co kdybychom udělali virtuální schůzku. 
Online,“ navrhli jsme jim. A rovnou jsme 
jim předvedli, jak by to v rámci jejich firmy 
fungovalo. Tímto způsobem procházíme 
jednu oblast za druhou a zjišťujeme, co by 
jim vyhovovalo. Z toho sestavujeme indivi-

18 l Profit
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Ve Švýcarsku založená firma 
zaměstnává více než tři tisíce lidí, 
má zastoupení v 82 zemích. Loni 
její příjem činil 5,5 miliardy dolarů 
(+40 %). V Česku začala působit 
na podzim roku 2012, dnes tady 
zaměstnává přes 30 lidí. Během dvou 
let se v tuzemsku stala jedničkou 
v oblasti prodejů licencí Microsoft. 
Je zaměřena na prodej licencí, 
multilicencí, jejich správu, související 
konzultantské a poradenské služby. 
Aktuálně se velmi výrazně zaměřuje 
na oblast cloudových služeb.

SoftwareONE
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duální strategii a zhodnocení toho, co dává, 
a naopak nedává zákazníkovi smysl. Zohled-
ňujeme, co vlastně potřebuje, kam plánuje 
růst, co chce dělat, jaká řešení a nástroje 
používá. Pak se na to podíváme z technolo-
gického pohledu a určíme, jaké produkty by 
pro něho byly nejvhodnější a jak je nejlépe 
koupit. To znamená kombinaci tří oblastí: 
potřeb byznysu, technologických možností 
a vlastního pořízení a zavedení. 

 Působíte v podstatě jako prostředníci. 
Jak to, že si velké firmy nedokážou samy 
obstarat to, co jim zajišťujete?  
Tady se propojuje několik faktorů. Protože 
máme profesionální tým a pracujeme pro 
různé klienty, tak disponujeme rozsáhlými 
znalostmi a zkušenostmi. Zákazníci obvykle 
potřebují tyto znalosti jednou za čas. Tak proč 
by si drželi specialisty, když je nepotřebují čas-
to. A i kdyby nakonec nějaké měli, ztratí onu 
znalost a nadhled tím, že se pohybují příliš 
dlouho v rámci jednoho prostředí. To je jedna 
věc. Druhá věc je, že se mnoho zákazníků sna-
ží, a je to dáno nejen rozpočty, udržet hlavně 
provoz. Tento přístup se snažím ze své pozice 
změnit. Aby IT nebylo jen provozní IT. Teď 
jsou v mnoha firmách ajťáci v podstatě v rolích 
takzvaných hasičů požárů. Zasahují jen tehdy, 
když něco nefunguje. Potřebují udržet servery 

v běhu a v důsledku toho dělají jen to, na co 
jsou zvyklí léta. A nemají prostor ani čas na to, 
aby se věnovali rozvoji. Jde ale o to, aby věděli 
nejen o tom, co se děje na trhu, ale hlavně aby 
znali potřeby firmy. Určitým potvrzením, 
že není něco v pořádku, je fakt, že čtyřicet 
procent investic do IT se rozhoduje mimo něj. 
Lidé v byznysu si začínají hledat řešení svých 
potřeb sami. IT by se mělo v rámci firmy 
do budoucna změnit právě na to, čemu my 
říkáme byznys IT. Aby počítačoví odborníci 
více přemýšleli o tom, co firma potřebuje, jak 
pomoci uživatelům, a byli tak obrazně řečeno 
„blíže uživatelům než serverům“ a tím jim 
pomáhali. 

 Dá se spočítat, kolik firmám vaše služba 
ušetří? 
Ano, někdy velmi přesně. Třeba v případě 
zmiňované firmy, jejíž zaměstnanci hodně 
cestují a pak se musejí vracet do centrály na 
porady. Tam lze jednoduše spočítat, kolik 
utratí za benzin, nakolik opotřebují vozy, 
kolik stráví času na cestách a tak dále. Nebo 
mne napadá další příklad, vyhledávání 
informací, práce s e-maily, komunikace 
s kolegy – když aktuálně ušetříte denně dva-
cet minut, kolik je to za týden, měsíc, rok? 
Vy ten čas můžete věnovat něčemu jinému. 
Stanete se efektivnějším zaměstnancem.  

 Pracujete s legálním softwarem. Co si ale 
myslíte o používání toho nelegálního? 
My se orientujeme na poradenství. Co 
nakoupit, jak to udržovat, používat. Tato 
oblast se označuje jako Software Asset Ma-
nagement (správa softwarového majetku). 
Především se snažíme, aby se nepoužíval 
nelegální software, z čehož mohou plynout 
právní i finanční postihy. Současně také 
hlídáme, abyste neměl nakoupeno řeše-
ní, které nevyužijete. V tom jsme špička 
v Česku. Za rok zrealizujeme kolem šedesáti 
takovýchto projektů. Co se týká nelegál-
ního softwaru, Česko si stojí docela dobře 
v evropském srovnání. Podle nezávislého 
průzkumu je u nás 34 procent používaného 
softwaru nelegální. Jsme zemí s 12. nejnižší 
mírou pirátství. A situace se pořád zlepšuje. 
Snažíme se tomu napomáhat i my prací pro 
společnosti, které chtějí mít v licencích po-
řádek. S nástroji a službami naší společnosti 
je možné sledovat podrobně stav licencí 
v celé firmě a zajistit, aby byl v síti využíván 
pouze řádně licencovaný software a zamezit 
neoprávněným instalacím.    

 Co pro vás cloud, tenhle fenomén, 
znamená? 
Pro mne je cloud nástrojem změny. Změny 
v tom, že mohu začít dělat věci jinak. Clou-
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dová řešení jsou druhou klíčovou oblastí, 
na kterou se v současnosti zaměřujeme. To 
znamená vymýšlet spolu s našimi klienty, na 
co by se v jejich prostředí dal cloud použít. 
A pak jim ho pomoci zavést. Nemusejí tak 
pokračovat stejným způsobem, jako to dělali 
roky. Cloud může úplně změnit fungování 
procesů ve firmě. Když začnu používat clou-
dové služby například ve formě úložiště, tak 
mám třeba soubor na jednom místě. Mohu 
s ním pracovat odkudkoli. Současně jej 
kolegům či externím spolupracovníkům ne-
musím posílat e-mailem, ale poslat jim jen 
odkaz. A oni pak se mnou mohou pracovat 
na jednom dokumentu, třeba dělat i změny 
současně. Nemusíme si soubor posílat tam 
a zpět a mít pak zmatek ve verzích. Což je 
změna, která dříve nebyla možná. Nebo 
další příklad: když někdo dělá nabídku a po-
třebuje rychle s kolegy něco upravit nebo 
připravuje smlouvu s právníkem či klien-
tem, tak se celý proces neuvěřitelně zrychlí. 
Existuje nespočet dalších možností využití. 
Potřebujete třeba vytvořit nový webový 
obchod či novou webovou aplikaci, která je 
během roku řekněme v „běžném“ provozu. 
Jenže před Vánoci vyletí nahoru návštěv-
nost a provoz a vy byste si tak museli koupit 
nebo pronajmout prostor, který odpovídá 
právě této špičce. S cloudovými službami 

můžete dynamicky měnit výkon tohoto 
prostředí. Platíte jen za to, co vyčerpáte. To 
znamená, že když během roku vyčerpáte 
méně, tak také méně platíte. Pokud jednou 
za rok přijde špička, výkon naroste podle 
vašich aktuálních potřeb. Nemusíte to ale 
plánovat, předkupovat a podobně, zkrátka 
zaplatíte jen to, co se navýšilo. Když pak 
opět nastane pokles, sníží se i cena. To jsou 
další velké přednosti. A my v SoftwareONE 
k tomu klientům nabízíme naše řešení  
PyraCloud, které jim umožní cloudové 
služby od různých výrobců pořizovat a na 
jednom místě spravovat. Zjišťovat, co potře-
bují a jak to používat.  

 Zmínil jste, že dnes jsou ajťáci v podstatě 
jen hasiči požárů. Tohle ale bude asi chtít 
změnu i u nich? 
Já občas říkám, že buď se ti ajťáci změní, 
nebo je někdo vymění. Ano, nové služby 
vyžadují nové lidi s trochu jiným profilem. 
Ale znovu opakuji, tím, že věci vysunete do 
cloudu, tak se vlastně o mnohé – hardware, 
updatování, zálohování – nemusíte starat, 
tahle část vaší práce vám zkrátka odpadne 
a vy se právě můžete posunout směrem 
k novému stylu fungování IT. 

 Navštěvujete mnoho firem, institucí. Jak 
jsme na tom dnes podle vás s počítačovou 
gramotností? 

V 90. letech, když jsem pracoval ve firmě, je-
jímž spoluvlastníkem byl můj otec, tak jsme 
tam měli i velké školicí středisko. A to bylo 
od rána do večera plné. Proškolili jsme tisíce 
lidí, z větších i menších firem. A ti lidé se 
tehdy učili, jak klikat myší, samotné základy 
práce s počítači. Ale byli z toho nakonec 
schopni získat mnohem více než teď. V sou-
časnosti se totiž považuje za samozřejmé, že 
uživatelé umějí pracovat s počítačem. A když 
přijde nová verze nějakého nástroje, dosta-
nou většinou informaci o tom, jak v ní udělat 
to, co dělali v té původní. Což je ale špatně, 
nevyužijete novou verzi naplno. Správně 

bychom uživatelům měli říkat, a tím teď 
kritizuji celé IT odvětví, co nového s tím 
mohou dělat a jak jim to pomůže v práci, 
v efektivitě. To se zanedbávalo a stále zane-
dbává. Právě proto jsme vytvořili program 
Easy365. V rámci něj se snažíme inspirovat 
podniky a jejich zaměstnance, ukázat jim, co 
s novými technologiemi a službami mohou 
dělat, a jak jim to pomůže v práci. Dáváme 
jim jednoduchý návod. Protože ve chvíli, kdy 
sami uvidí, že jim nový nástroj něco přinese, 
získají motivaci a naučí se všechno sami. 

 Zvláštní, domníval bych se, že když už 
firma utratí velké peníze za nový software, 
že se bude také snažit, aby ho zaměstnanci 
řádně využívali…
Bohužel se to velmi často neděje. To jsou 
podle mého až zmařené investice. A navíc 
to plodí odpor lidí k novým verzím. Tato 
situace trvá už více než deset let. Je to velké 
téma. A je jedno, jestli se jedná o velkou 
nebo malou firmu. 

 Kde se dnes vlastně svět IT nachází? Jaké 
změny třeba vidíte? 
Když to vezmu z našeho pohledu poraden-
ských a licenčních expertů, zajímavý je 
například vývoj cloudových služeb. Dříve 
vyšla nová verze softwaru jednou za tři až 
pět let. Novinky si výrobce střádal a pak je 
prostě vypustil do světa jako velkou novou 

verzi. Ať už to byly Windows, Office, cokoli. 
Když si dneska pořídíte software jako služ-
bu, formou cloudu, tak tam jejich výrobci 
dávají novinky postupně. Což má tu výhodu, 
že lidé postupné změny absorbují mnohem 
lépe. Výrobce tam dokáže rychleji přidávat 
funkcionality a vylepšení, které jsou po-
třebné a které lidé využijí. Odpadá tak stres 
z toho, že zase přijde nová velká verze a my 
se budeme muset učit všechno znovu. Dnes 
naopak můžeme mít z neustále přibývajících 
vylepšení okamžitý užitek. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

11/2016 l 21
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S informačními technologiemi začal 
již na střední škole, později vystudoval 
management na University of New York 
v Praze. Prvních deset let profesního 
života strávil ve firmě Digi Trade, kterou 
spoluzakládal jeho otec. V roce 2004 
přešel do Microsoftu, kde působil  
v různých manažerských pozicích v oblasti 
marketingu či profesionálních služeb. 
V SoftwareONE je od roku 2013, řídí 
oblast služeb v Česku a v regionu střední 
a východní Evropy.

Dalibor Lukeš (40)

Pro mne je cloud nástrojem změny. Změny 
v tom, že mohu začít dělat věci jinak. Cloudová 
řešení jsou druhou klíčovou oblastí, na kterou se 
v současnosti zaměřujeme.
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Jeho láska ke starým rádiím 
a televizorům se zrodila už v 70. letech 
minulého století při sběrných akcích 

zvaných železné neděle. Lidé v určený den 
vynášeli nepotřebné věci před dům, a než 
je město nechalo odvézt, zájemci z hromad 
odnášeli vše, co mohli využít. 
Malý Martin se mohl jen dívat, rodiče 

totiž pro jeho zálibu ve starých přístrojích 
zpočátku neměli pochopení. Technický 
půvab elektronek směl objevovat jen  
v radiotechnickém kroužku Svazarmu 
a posléze na střední škole elektrotechnické 
v pražské Ječné ulici. 
„První televizi ze sběru jsem si trou-

fl schovat ve skříni, až když jsem byl na 
průmyslovce. Když ji maminka objevila, byl 
dost hukot, ale nevyhodila ji a naši konečně 
přišli na to, že mě to opravdu baví,“ vzpomí-
ná Martin Hájek.

Od výzkumáku po živnost
Spolu s dalšími čtyřmi spolužáky se na škole 
nechal nadchnout náboráři z Výzkumného 
ústavu sdělovací techniky A. S. Popova na 
Novodvorské a do zrušení pracoviště působil 
ve výrobě integrovaných obvodů. To už byl 
aktivním sběratelem retrotechniky. 
Sběratelstvím se zabývají i jeho webo-

vé stránky Oldradio.cz, které tvořil ještě 
v době, kdy u nás internet teprve začínal. 
„Pracoval jsem tenkrát v počítačové firmě, 

ale od té doby jsem s tvorbou webovek moc 
nepokročil,“ přiznává zručný opravář, zatím-
co zkoumá kotoučový magnetofon a čeká, 
kdy se ukáže závada na černobílé televizi 
přikryté starou flanelovou kostkovanou 
dekou. Televize se pod ní totiž dříve zahřeje 
a problém se rychleji projeví.
Na poličce v útulné pracovně v bývalé 

sklepní prádelně starého domu v pražských 

Dejvicích stojí sbírka historických „tran-
zistoráků“ a naleštěná stará rádia určená 
k prodeji. Atmosféru dávných časů stylově 
dokresluje píseň Waldemara Matuška Jó, 
třešně zrály z rádia Tesla Liberta 2 z roku 
1963.

„Nezletilým“ vstup zakázán
S plastovým „chrastítkem“ made in China 
u pana Hájka neuspějete. Horní věkovou 
hranicí pro vstup do jeho servisu jsou  
90. léta minulého století „v rodném listu“ 
přístroje. „Opravuji téměř celý sortiment 
československé Tesly. Náhradní díly jsou 
často jen otázkou peněz. Plno firem speci-
alizovaných na radiohistorii objevíte třeba 
v USA, opletené šňůry, po nichž je velká po-
ptávka, stále vyrábějí v Kablu Velké Meziříčí,“ 
vysvětluje pan Hájek, který má náhradní díly 
úhledně uspořádané v popsaných plastových 

Jízda na retrovlně
Přestože výrobci umějí propůjčit 
moderním přístrojům podobu starých časů, 
není nad originál s rodinnou historií. 
Dobře to ví i sběratel Martin Hájek 

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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zásuvkách na zdech. „Spousta lidí udržuje 
byty v původním stavu včetně přístrojů, které 
do doby jejich dětství či mládí patřily. Nejčas-
těji chodí s věcmi z 60. a 70. let, ať už jsou to 
elektronková rádia, cívkové magnetofony či 
gramofony. Jeden z nich jsem dokonce předě-
lával na otáčivé jeviště pro loutkové divadlo. 
Zajímavé jsou i příběhy majitelů. Třeba jak se 
po svatbě dohadovali, jestli si koupí povleče-
ní, nebo nejmodernější rádio s gramofonem 
Copélia, které s nimi pak vydrželo přes pade-
sát let,“ vypravuje. 
Během rozhovoru přichází starší muž 

vyzvednout opravu – kufříkový kotoučový 
magneton Sonet Duo v látkovém obalu na 
zip. Motor byl zadřený, guma zpuchřelá 
a kouslo se ložisko, což se stane, když se 
přístroj pravidelně nepromazává. Plus 
vyměněné kondenzátory, sečteno podtrženo: 
dva tisíce korun. Oprava mechanicky kom-

pletního rádia z 60. let, které má v pořádku 
dřevěnou skříň, u pana Hájka vyjde zhruba 
na 2500 korun.
Jeho dílnou prošly také promítačky nebo 

jukeboxy na gramofonové desky. Problém 
není ani s kousky vyrobenými na napětí  
120 voltů. Zhruba 95 procent evropských 
výrobků se totiž dalo na 220 voltů přepnout. 
„Ke starým americkým přístrojům se 

musí připojit měnič, který se dá schovat za 
nábytek. Případně lze k výrobku určenému 
na 120 voltů v bazaru koupit autotrafo ze  
60. let od Mechaniky, takzvané vajíčko, 
a obrátit u něj vstup a výstup,“ vypočítává 
odborník. Martin Hájek dělá také jednu až 
dvě opravy ročně pro Národní technické 
muzeum. Jeho dílna posloužila i filmařům, 
dvakrát se mihl v pořadu Retro v České tele-
vizi a občas půjčuje přístroje do historických 
snímků. Jedna z jeho televizí se objevila 

v seriálu Vyprávěj, další  „hrají“ v Českém 
století i v chystaném seriálu Bohéma z doby 
protektorátu.

Chybí následovník
„Rozhodování, jestli si otevřít opravnu, bylo 
těžké, ale po zrušení posledního pracoviště 
a půl roce na pracovním úřadě jsem se do toho 
pustil. Začátky nebyly slavné, nikdo o mně 
nevěděl, za první rok jsem udělal asi dvacet 
oprav. To dnes zvládám za měsíc a zbytek 
musím odmítat,“ přiznává Martin Hájek.
„Starosti mi dělají jen nejistoty v záko-

nech, nikdo neví, co bude příští rok a zda 
jim malý živnostník bude schopen dostát. 
Díly kupuji na burzách, něco dostanu na ro-
zebrání, to by se v daních těžko zohledňova-
lo, pokud bychom přišli o paušály. Naštěstí 
jsem od předchozího zaměstnavatele převzal 
přehledný systém listů oprav a mám dobrou 
účetní, která všechny změny hlídá,“ říká 
podnikatel.
Bezdětný padesátiletý opravář nemá své 

know-how komu předat, ale spoléhá na 
vlastní facebookovou skupinu Tesla, která 
má asi dva tisíce členů. „Stará technika 
zajímá i dvacetileté kluky. Otázka je, zda to 
budou chtít dělat, pak bych možná přemýšlel 
o výchově následovníka,“ uvažuje.
Televizor se zahřál, zmizel obraz a přístroj 

výhružně vrčí. Nejvyšší čas se rozloučit, 
aby se pan Hájek mohl pustit do pátrání po 
příčině závady… 

JANA ŠULISTOVÁ

11/2016 l 23

Přístroje mého mládí
Rodiče Martina Hájka si koupili první televizor Mánes 
v roce 1958 a po deseti letech pak Oravu 128 na splátky 
u Multiservisu. Gramofon měli od roku 1972 a k rádiu přibyl 
v roce 1975 kazetový magnetofon Grundig MK235, dárek 
k tatínkovým 50. narozeninám. „Dnes už nehraje, bohužel 
obsahoval plasty, které se po čase rozpadly a nelze je ničím 
nahradit,“ usmívá se Martin Hájek.

Zájem o historii 
Šikovní odborníci umějí vrátit do hry i pradávné nefunkční 
kousky v plném lesku. Většina „drátků“ se sbíhá do Historického 
radioklubu československého, založeného roku 1990, který 
sdružuje sběratele historických radiopřijímačů i zájemce 
ze souvisejících oborů. Členové klubu vydávají časopis 
Radiojournal a několikrát ročně pořádají celostátní setkání 
spojená s aukcí historických radiopřijímačů a jiných artefaktů.
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Bylo to spíše takové začátečnické 
štěstí. Vůbec jsme nevěděly, do čeho 
se vrháme, říká Radka Sirková, jedna 

ze dvou hlavních aktérek značky Chatty, 
sídlící v pražské Haštalské ulici. 
Nejdřív to zkusily s oblečením pro sebe 

a své přátele. Nebyly spokojené s nabíd-
kou džínů, tak se pustily do navrhování 
a šití kalhot z denimu, které přesně seděly 
nejen střihem, ale také vybraným druhem 
džínoviny. 

Podnikání se z toho stalo až v roce 
2005, po studiích na Vyšší odborné 
škole oděvního návrhářství v Praze. 
Připravily celou kolekci oblečení a ta 
se líbila. Sledovaly trendy, a to hlavně 
v cizině. U nás nebylo moc z čeho 
čerpat. 
„Přitom jsme ale hned dělaly celé kolekce, 

dokonce i plavky,“ dodává Anna Tušková, 
„Chatty je od začátku fashion značka a její 
obsah se vyvíjí.“

Známá tvář boduje
Byly úspěšné, začalo se o nich hovořit, ale 
paradoxně se dostaly do určité škatulky. 
Změna nastala, když se v šatech značky 
Chatty objevila Martha Issová na červeném 
koberci v průběhu karlovarského filmového 
festivalu. 
„Do té doby si lidé mysleli, že děláme 

jen džínovinu. Najednou viděli, že si u nás 
mohou objednat i oblečení na oficiální akce,“ 
doplňuje Radka. 

RESTART

Šaty z Haštalské 
nosí i Martha Issová
Módní návrhářky Radka Sirková 
a Anna Tušková nejdřív o podnikání 
neuvažovaly. Byznys se 
z jejich tvorby stal až později 
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Spolupráci s významnými osobnostmi, 
s nimiž mají často přátelský vztah, pokládají 
obě za výborný způsob reklamy. Zákazníci 
jim důvěřují. Návrhářky také pečlivě zvažu-
jí, jestli celebrita svým stylem oslovuje jejich 
cílovou skupinu.
Tu tvoří především mladší zákazníci ve 

věku od 25 do 45 let. Nejen byznysmeni, 
ale všichni energičtí, kreativní lidé „Mají 
životní vizi a svůj standard, prožívají ak-
tivní život, hodně cestují a mají vytříbený 

vkus,“ upřesňuje Anna. Rychle také zjistily, 
že pokud módní návrhář chce svého klienta 
oblékat opakovaně, nestačí vyhovět jeho 
přání. Musí mu rovněž umět poradit, vy-
světlit, když se nějaký druh oblečení k jeho 
stylu nehodí. 
„Finální rozhodnutí je na klientovi, ale 

máme také určité limity. Když například 
černou džínovinu prošijeme bílou nití, bude 
to vypadat levně a to musíme zákazníkovi 
vysvětlit,“ říká Radka Sirková.

Haló efekt
Radka i Anna k propagaci své značky použí-
vají i další komunikační kanály – například 
pořádají zábavné eventy, každou svou novou 
kolekcí oslovují přímo novináře. Je potom 
na médiích, zda si z nich něco vyberou 
k uveřejnění. 
Svým potenciálním zákazníkům se snaží 

ukázat prostřednictvím sociálních sítí, že 
nešijí věci, které se pak jen pověsí do skříně 
na ramínko, ale takové, které mají esprit, je 
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ÚSPĚŠNÉ NÁVRHÁŘKY. Radka 
Sirková s Annou Tuškovou se poprvé 
setkaly díky studijnímu projektu, kdy po-
máhaly kamarádce s bakalářskou prací. 
Obě studovaly design na Vyšší odborné 
škole oděvního návrhářství v Praze.
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za nimi nějaký příběh. „Na začátku jsme ne-
věděly, jak svou práci prodat. Myslely jsme 
si, že naše kolekce to udělají za nás, ale dnes 
to tak vůbec není. Musíme se za sebe prát, 
dát vědět o tom, v čem jsem jiné,“ přiznává 
Radka. 
Dodává, že vymýšlením návrhů a tvorbou 

tráví tak polovinu času, tu druhou spolk-
ne vše kolem byznysu – PR, marketing, 
účetnictví. 

Protože se nic z toho dříve ve škole 
neučilo, musejí se samy vzdělávat, všechno 
sledovat, okoukat v zahraničí. Proto každý 
půlrok jezdí se svou kolekcí do Paříže. Snaží 
se tu nabídnout své oblečení nákupčím 
z celého světa. 
Ostatně proniknutí na zahraniční trhy 

patří k nejdůležitějším součástem jejich 
dlouhodobé vize. Tu si pravidelně stanovují 
na pět i více let dopředu. 

Jednou z nejvýraznějších akcí, na kterou 
sázejí v Česku, je Mercedes-Benz Prague 
Fashion Week. Zde si pravidelně ověřují, jak 
lidé reagují na jejich kolekci.  

Velká tlačenice
Obě návrhářky považují obchod s autorskou 
módou v tuzemsku za extrémně těžký. Hlav-
ně proto, že jen málokdo si pořád uvědomu-
je, jak důležité je se dobře oblékat. 

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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„Ještě nejsme tak daleko jako ve Francii 
nebo jiných zemích. Kdybychom si před 
jedenácti lety řekly, že máme skvělý nápad, 
jak dělat módu, a vyděláme na tom super pe-
níze, byly bychom dnes hrozně zklamané,“ 
vysvětluje Radka. Zároveň ale připomíná, že 
ani jedna z nich do toho s takovou předsta-
vou nešla.
Kdyby to tak bylo, musely by si půjčit od 

banky tak patnáct dvacet milionů a rozjet 

velkou značku s vlastním velkým show- 
roomem. Takhle jdou cestou zahraničních 
concept storů s průřezovou nabídkou růz-
ných designérských značek, v nichž se snaží 
prodat svou kolekci. Ta je ovšem ve výsledku 
ztrátová, i když je rozebraná do posledního 
kousku. 
To ale neznamená, že je třeba firmu doto-

vat. Obě sice mají ještě další práci, Radka je 
stylistkou pánské módy a Anna designérkou 

u významné konfekční značky, potvrzují 
ale, že Chatty je od začátku svého fungování 
„v černých číslech“.
„Měly jsme i těžké chvíle, kdy se nám 

zdálo, že se točíme v kruhu, jsme v patové 
situaci a nevidíme perspektivu, ale finance 
nebyly nikdy důvodem k zamyšlení, jestli jít 
zase dál,“ říká Radka. 
Návrhářská dvojice cítí jako velkou výho-

du možnost spolupráce a vzájemné pod-
pory. Po dvanácti letech už neřeší, jestli se 
hodí vyslovit vlastní názor. Dokážou si říct 
i nepříjemné věci, ujasnit si, jaké jsou jejich 
priority, co je zbytečné. 
„Nechodíme kolem sebe po špičkách, 

neexistuje, že bychom se urazily a čtrnáct 
dní spolu nemluvily,“ smějí se obě.

Doma není nikdo prorokem?
Toto přísloví platí v oblasti autorské módy 
beze zbytku. Tvorba módních návrhářek 
značky Chatty je natolik specifická, že jim je 
český trh prostě malý. 
Navíc, jak vysvětluje Radka, tu sice exis-

tují také malé obchody s druhem oblečení, 
které navrhují, ty ale nedokážou vybrané 
zboží od nich koupit. Pouze je přebírají do 
komise, a když je neprodají, jednoduše vše 
vrátí zpět. Jenže co s kolekcí po sezoně?
„V zahraničí si obchod zboží koupí za 

velkoobchodní cenu, přidá svou marži a je 
motivovaný prodat,“ potvrzuje Anna. 
Podle ní je důležité, aby obchod znal dob-

ře svého zákazníka a věděl, čím ho osloví. 
I pro návrháře je zpětná vazba důležitá – 
nemá smysl nabízet obchodníkovi mikiny, 
když je zájem o halenky. 
„V našem showroomu máte takovou zpět-

nou vazbu hned. Vidíme, na co zákazníci 
sahají, co je zaujalo. Když vyjedete s kolekcí 
do zahraničí, také se musíte smířit s tím, že 
se napoprvé neprodá třeba vůbec nic, ale 
s tím jsme počítaly,“ uzavírá Radka. 

JOSEF ŽÍDEKFO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s

11/2016 l 27

„Nechceme být jako jiní návrháři, kteří si
řeknou, že pro Čechy jejich kolekce stačí. 
Chceme obstát v zahraniční konkurenci, 
doma nabízet to samé, co v cizině,“ říkají 
návrhářky Sirková a Tušková.
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V adevadesátých letech chtělo prožít 
americký sen po česku mnoho 
lidí, málokdo ale vybudoval z nuly 

úspěšnou firmu se stamilionovými obraty.  
Devět kamarádů ze západních Čech to 
dokázalo, když vsadili na jogurty, přestože 
o jejich výrobě nevěděli zhola nic.  

„Nebyl mezi námi jediný mlékař, museli 
jsme se všechno učit za pochodu,“ směje 
se jednatel společnosti Hollandia Michal 
Škoda.

„Po roce 1989, kdy se rozpadaly státní 
statky, každý hledal nějakou novou aktivitu. 
Tehdy se na mne obrátil kolega s tím, že má 
možnost podívat se na mobilní mlékárnu 
v Nizozemsku. Jsem zootechnik, výroba 

jogurtů byla pro mne i pro ostatní napros-
to neznámá. Přesto jsme si řekli, že linku 
přivezeme a že to zkusíme. Byla to pro nás 
výzva,“ říká jeden z otců zakladatelů. 

Příklady táhnou
Vzniku ryze české jogurtárny pomohla i ná-
hoda. Evropské trhy se v 90. letech potýkaly 
s přebytky mléka. Pokud tehdy zemědělci ze 
zemí EHS zpracovali vlastní syrové kravské 
mléko na hotový výrobek, mohli se vyhnout 
sankcím za případné překročení kvót na 
produkci. 

Proto se čtveřice hospodářů ze země 
tulipánů spojila a domluvili se:  Z mléka 
vlastních krav budou vyrábět bílý selský 

jogurt. A nizozemští farmáři inspirovali čes-
ké. „První dva roky – to byla léta učení na 
půjčené výrobní lince v kamionu. Zároveň 
jsme ale začali nabízet naše výrobky na trh. 
Od roku 1994 jsme už vyráběli v naší vlastní 
vylepšené mobilní mlékárně asi za tři mi- 
liony guldenů. I ta nám ale nakonec přestala 
stačit, takže jsme se v roce 2002 přesunuli 
do výrobní haly,“ popisuje Michal Škoda.

První léta byla bojem o přežití, pak na-
stala bitva o to, jak vyrobit kvalitní produkt 
a uspět s ním na trhu. A dnes? V současnosti 
úspěšně bojují podle Michala Škody o vlast-
ní značku, její image a prestiž. 

Firma má v Krásném Údolí na západě 
Čech výrobní halu a plánuje investovat 

RESTART

Jogurty proslulé 
od Šumavy k Tatrám
Po revoluci začali s jednou 
půjčenou výrobní linkou. Dnes znají 
značku Hollandia všichni 
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desítky milionů do nové. Zároveň je jedinou 
jogurtárnou v Česku, jež využívá vlastní 
biofarmu. Biofarma v Otročíně – uprostřed 
kouzelné přírody Slavkovského lesa – je 
přitom největší v Česku. Pase se tady asi  
650 dojnic, které produkují devět tisíc litrů 
biomléka denně.  

Není jogurt jako jogurt
V šedi reálného socialismu nebyli Češi 
ani Slováci na pestrou nabídku jogurtů 
na pultech obchodů zvyklí. Proto je po 
revoluci nadchla záplava mléčných výrobků 
ze Západu. Drtivá většina „jogurtů“ byla 
ovšem označena značkou UHT. „Po revoluci 
skutečně nastal veliký boom, vozilo se sem 

množství jogurtových krémů s označe-
ním UHT. Tepelně ošetřené krémy mají 
tu výhodu, že dlouho vydrží i v případě, 
že je neskladujete v chladu. Ale dovozci 
tím spotřebitele trochu mátli. Skutečně 
nejde o pravé jogurty,“ upozorňuje Michal 
Škoda. Vysoké teploty při UHT (ultra heat 
treatment) totiž zabíjejí bakterie – a to i ty 
zdraví prospěšné. 

Výroba krémové lahůdky z mléka je 
skutečnou alchymií.  Z obyčejné bílé hmoty 
dělají pravý jogurt právě živé bakterie. 
V jednom gramu musí být minimálně deset 
milionů bakterií mléčného kvašení Lactoba-
cillus bulgaricus a Streptococcus thermo-
philus, jež mají blahodárný vliv na lidský 

metabolismus. Pochutině navíc dodávají 
charakteristickou kyselost. 

Selské jogurty zrají na rozdíl od krémo-
vých přímo v kelímcích. „Do tanku, kde 
máte standardizované mléko, dodáte jogur-
tovou kulturu. Po zamíchání tekutou směs 
po 15 až 20 minutách naplníte do kelímku 
a dáte i s kelímkem na 24 hodin do zracího 
kontejneru,“ přibližuje Michal Škoda. 

Krémový jogurt zraje v tancích zhruba 
8 až 10 hodin a až následně je naplněn do 
kelímků. V nich se dává jen dochladit na 
přibližně čtyři stupně Celsia. 

Firma ze Slavkovského lesa dnes nabízí 
ovocné a bílé selské i krémové jogurty a dále 
bifi nápoje – všechno buď z konvenčního ›
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mléka, nebo biomléka. Zákazníky oslovila 
i novinka, jogurtová zmrzka Hollandia, 
jejíž výrobu chtějí v Krásném Údolí dále 
rozšiřovat.

Jen ovoce a cukr
Milovníci jogurtů jsou nároční na kvalitu, 
ale o tom, co si koupí, stále rozhodují přede-
vším jejich chuťové pohárky. 

V nejnovějších selských ovocných jogur-
tech Hollandia nenajdete žádná aromata 
ani další přidané látky. Je v nich pouze 
ovoce, pektin a cukr. Jinými slovy: můžete si 
koupit výrobek s příchutí, kde je ovocná chuť 
nahrazena aromatem, a barví se například 
koncentrátem z červené řepy a aronie, nebo 
poctivý jogurt s ovocem.

„Jahodovou chuť můžete u méně kvalit-
ního výrobku dohnat aromatem. U jogurtů, 
kde máte skutečné ovoce, nic takového dělat 
nemusíte,“ prozrazuje Michal Škoda.

„Vaříme zralou jahodu a koncentrova-
ná jahodová chuť vzniká zahušťováním 
odpařené vody. Taková metoda je náročná 
a drahá. Nemůžete použít každé ovoce, mu-
síte surovinu pečlivě vybírat. My například 
jezdíme po sklizni pro jahody do Rakouska. 
Výběr ovoce má na chuť obrovský vliv. Třeba 
do borůvkového jogurtu nemůžete použít 
kanadskou borůvku, protože její chuť není 
moc borůvková,“ doplňuje.

Nejsem žádnej cukrouš
Moje máma byla kráva. Nejsem žádnej cuk-
rouš a Jsem trochu nakyslej. Kdo by neznal 

slogany, které při nedávném rebrandingu 
značky Hollandia a redesignu jejich výrobků 
oslovily tisíce zákazníků. Přesto byly příči-
nou kontroverzí a vzbudily nečekané vášně. 
Ozvaly se například feministky, dotčené 
údajným útokem na mateřství.

„Dneska spousta firem používá pro mar-
keting lehce erotické nebo lehce vulgární 
slogany. Jednoduše použijete něco, co lidi na 
první pohled zaujme a o čem musejí přemýš-
let. Člověk to vidí a řekne si, co to je? To ale 
nemusí být primárně špatně,“ vysvětluje 
Michal Škoda.

„Samozřejmě musíte zákazníkovi vysvět-
lit, co tím bylo myšleno. ,Moje máma byla 
kráva‘ není urážka, je to odkaz na to, že 
máme vlastní biofarmu. Jak jinak rozprou-
díte diskusi? Když napíšete vágní slogan 
typu: ,Máme dobrý jogurt s kousky ovoce, 
je to celé dobré a kvalitní‘, nikomu to nic 
nepřinese,“ dodává.

Poněkud odvážnější marketingová strate-
gie v rámci nového brandu dnes už nikomu 
žíly netrhá. Zmíněné slogany jsou velmi 
populární a objeví se i na kamionech, které 
jogurty rozvážejí do světa. Výrobky se znač-
kou Hollandia byly kompletně přebaleny  

k 1. květnu 2016 a zároveň se na trhu objevi-
ly produkty nové. 

Michal Škoda připouští, že on sám na zá-
sadní vliv marketingu nikdy nevěřil. „Nám 
,starým strukturám‘ se jevil marketing jako 
něco zbytečného, vyhazování peněz, ale tak 
to samozřejmě není. Přesto jsem si už před 
pár lety uvědomoval, že bychom měli něco 
změnit, někam se v tomto směru posunout,“ 
usmívá se.

O tom, že výrobky Hollandie dostanou 
nový kabát, nakonec paradoxně rozhodlo 
téma diplomové práce jeho syna, který stu-
doval MBA. Dnes už pracuje ve firmě, ačkoli 
s tím jeho otec původně nepočítal. 

„V roce 2014 dělal závěrečnou práci, je-
jímž tématem měl být marketing. Říkal jsem 
mu: zkus to implementovat na Hollandii 
a on se toho chytil. Od září 2015 nastoupil 
do firmy. Tenkrát přednesl svoji představu 
o rebrandingu na představenstvu a my jsme 
si řekli o. k., půjdeme do toho,“ prozrazuje.

Hollandia vložila do novinek investice 
a energii, redesign výrobků a velká reklamní 
kampaň ale prý přinášejí ovoce. Například 
selských jogurtů se dnes prodává o 40 pro-
cent více než přede dvěma lety.  

Jogurty Hollandia znají především zákaz-
níci v Česku, ale vyvážejí se i do okolních 
zemí. Zatímco 70 procent produkce končí na 
českém trhu a dvacet na slovenském, důleži-
tým odbytištěm jsou také Německo, Polsko, 
Maďarsko či Rumunsko. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

›
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Výroba krémové 
lahůdky z mléka je 
skutečnou alchymií.  
Z obyčejné bílé hmoty 
dělají pravý jogurt 
právě živé bakterie.
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Buďto to v sobě máte, anebo ne, říká 
majitelka Chocco Caffé, útulné 
kavárny v samém srdci Litomyšle, 

vyhlášené výrobou ručně zhotovených 
pralinek. Místní se sem rádi vracejí a turisté 
neopomenou zavítat po prohlídce kulturních 
památek do čokoládou provoněného 
interiéru. Ptát se však v Litomyšli 
kolemjdoucích na Chocco Caffé je pošetilé. 
Nikdo kavárně totiž neřekne jinak než 
Pralinka. 

Čokoládové vnuknutí 
Přízvisko po čokoládovém minibonbonku by 
kavárna těžko dostala bez jasného konceptu. 
Ten se zrodil roku 2005 během rekonstruk-
ce zakoupených prostor na Smetanově ná-

městí. „Když manžel ten dům koupil, věděli 
jsme, že chceme dole mít kavárnu. Ale co do 
ní?“ vzpomíná Jiřina Kubešová. 

Rozuzlení se dostavilo během oslavy hra-
natých narozenin majitelky. „Moje kama-
rádka mi darovala krabici pralinek. Seděli 
jsme spolu, ještě s jejím přítelem a mým 
manželem, pili víno a vymýšleli všechno 
možné, co by se do kavárny hodilo. Najed-
nou přišla chuť na něco dobrého, tak jsme 
otevřeli tu krabici. Mlsali jsme a zkoumali 
každý bonbonek, až nás to napadlo – pů-
jdeme do čokolády, především do pralinek!“ 
vzpomíná.

 Ty se staly hlavním záměrem a lákadlem 
pro mlsné jazýčky. Ještě před otevřením 
kavárny v dubnu 2008 však musela Jiřina 

Kubešová urazit dlouhou cestu. Chtěla totiž 
pralinky vyrábět sama a dozvědět se co 
nejvíc informací ze světa čokolády. 

„Četla jsem, ochutnávala a zajímala se 
o prezentaci pralinek. Před deseti lety neby-
lo úplně jednoduché dostat se k něčemu ta-
kovému. Nejdřív jsem se školila u cukrářky 
Mirky Slavíkové v Praze, která mi jako první 
namočila ruce do čokolády,“ vzpomíná paní 
Kubešová, „potom jsem absolvovala školení 
na zpracování čokolády přímo ve Francii 
a v Belgii. Začala jsem taky shánět kvalitní 
čokoládu. Dostala jsem se k dodavateli, 
který už má zastoupení v Čechách a dováží 
sem čokoládu zpracovanou v malých pecič-
kách nebo blocích. Byla to firma Almeco, se 
kterou spolupracuji dodnes.“

Jiřina Kubešová má
vytříbený jazýček
Když ucítila opojnou vůni pražených 
kávových  bobů, pochopila, že se 
čokoláda stala její vášní
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na produkci domácích dortů, pro jejichž 
přípravu si paní Kubešová vyškolila další tři 
spolupracovnice. 

Za den se v podniku spotřebuje až pět 
kilogramů čokolády, což odpovídá 450 vy- 
robeným pralinkám a deseti dortům. Jak 
sama říká, než se člověk naučí přesně formo-
vat a plnit pralinky, trvá to i tři čtvrtě roku. 

„Kolegyně z pralinek zvládnou vyrobit dorty, 
ale holky z dortů už pralinky nevyrobí, až 
tak náročné to je. Jednu pralinku vezmete 
i pětkrát do ruky, než ji dokončíte,“ vysvětlu-
je Jiřina Kubešová. 

Nedílnou součástí je samozřejmě kvalitní 
káva a horká čokoláda, podávaná v kavá-
renských prostorách. K tomu patří ochotná 
obsluha, která je podle majitelky dalším 
klíčem k návratu spokojených zákazníků, 
a to není zdaleka všechno.

Žádné náhražky!
Pralinka k dobré kávě? Jistěže. Je maličká, 
překvapí lahodnou náplní a ukrývá za sebou 
kus práce, který se promítá do kvality chuti. 
Navíc může být vhodným dárkem. „Chtěla 
jsem ten mls, něco, co tu široko daleko není, 
a zároveň to skloubit s dobrou kávou. Mů-
žete ochutnat jen dva nebo tři bonbonky. To 
stačí. Pokud je čokoláda kvalitní, zasytí vás,“ 
vysvětluje majitelka, která přísně dodržuje 
normy přípravy pralinek a dortů a nespokojí 
se s žádnou lacinou náhražkou. 

„Z kakaového bobu, který se drtí a mele, 
se dostává kakaové máslo a kakaový prášek. 
Kakaové máslo je úžasná surovina. Jako je-
den z mála tuků má dvouletou trvanlivost a je 
bez parfemace. Ale někde čokoládu šidí a pro-
dávají máslo do farmaceutického a chemic-
kého průmyslu. Potom ho v čokoládě nahradí 
lacinějším tukem!“ říká paní Kubešová.

Něco takového je pro ni nemyslitelné. 
„Můžu odpřisáhnout, že v žádné naší 
surovině není náhražka. Vždycky se jedná 
o kakaové máslo. Musíte to namlsat, potom 
to poznáte,“ dodává vášnivě milovnice 
čokolády a doporučuje konzumentům, aby si 
pralinky vychutnávali všemi smysly. 

Jedna pralinkárna stačí
Kdysi přišla Jiřině Kubešové životní výzva 
– založit pobočku Chocco Caffé v Praze. 
Stále ještě uvažuje nad touto možností? 
„Ten návrh přišel odněkud zvenku, už 
ani nevím. Ale pořád říkám, že mi jeden 
stánek radovánek stačí na radosti i staros-
ti,“ tvrdí. 

Problémem podle ní může být nalezení 
vhodného týmu, ten má majitelka kavárny 
v Litomyšli. „Musím poděkovat tomu naho-
ře, že mě nechal při zemi. Jsem spokojená 
tam, kde jsem, a když se mi zákazníci vrace-
jí,“ uzavírá podnikatelka. 

ILONA PODIVÍNSKÁ

Kus po kuse
Poslední rok před otevřením Chocco  
Caffé se nesl ve znamení velkých příprav 
a sebezdokonalování ve výrobním procesu. 
„Zedníci ještě běhali po chodbách a já už 
jsem si do malé místnosti v domě objednala 
mramorovou desku, na které jsem čokoládu 
zahřívala a chladila,“ vypráví majitelka, 
která si sama vyškolila personál pro výrobu 
více než čtyřiceti druhů pralinek podle 
nejpřísnějších norem. 

Začínala s kolegyní Ludmilou Eliášovou, 
s níž strávila ve výrobně šest let. V součas-
nosti jsou ona a dvě její spolupracovnice 
jedinými lidmi, kteří dokážou vyrobit pra-
linky pro potřeby podniku. Část z každoden-
ně zužitkované čokolády připadá současně 
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Na samém počátku byla nechuť dvou 
dvacetiletých mladíků pracovat 
pod něčí taktovkou. A tak v roce 

1997 absolvent strojní průmyslovky David 
spojil síly a první písmena křestních jmen 
s grafikem Štěpánem v grafickém studiu 
D&S Design Prague. 

„Brzy jsme se začali profilovat víc směrem 
k polygrafii a zjistili, že dírou na trhu byly 
velkoformátové ofsetové tisky ve středních 
a vyšších nákladech,“ vzpomíná Hořický. 
Prodávali tehdy tisky vyrobené v Čechách 

a chtěli je exportovat i na Slovensko, proto 
inzerovali ve slovenské Strategii. 

„Na inzerát o velikosti 5 x 5 centimet-
rů – na větší jsme neměli – se však místo 
zákazníků ozvala konkurence. Jednatelka 
slovenského zastoupení velké rakouské po-
lygrafické firmy Paul Gerin GmbH & Co. KG 
nám navrhla, zda bychom měli zájem Gerin 
zastupovat v České republice,“ popisuje 
David Hořický.

Zatímco majitelé rakouského tiskárenské-
ho gigantu oba potenciální zástupce pečlivě 

prověřovali, oni neváhali ani chvíli, lákalo je 
spolupracovat se skvěle vybavenou a zave-
denou společností. Proto byli nadšení, když 
k dohodě došlo. V roce 2000 měli najednou 
místo malinkého studia před sebou obrov-
ské portfolio výrobků tištěných na nejlep-
ších strojích v Rakousku.  

Výroba nejen v Rakousku
Firma D&S Design Prague začínala v praž-
ských Strašnicích v jednom patře se dvěma 
počítači. V současnosti jejích šestnáct za-

Nevěřím na one man show
„Firmu se snažím řídit tak, aby nestála jen na
mém jménu, ale na týmu,“ říká David Hořický,
majitel D&S Design Prague
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zaručující, že nátisk, který klient podepíše 
v kanceláři, bude zcela shodný s tiskem. 
Schválenou zakázku jsme schopni realizovat 
do týdne i dřív. Například dnes v osm ráno 
nakládáme tisky v rakouském Wolkersdorfu 
a kolem poledne se už rozvážejí v Praze,“ 
říká Hořický.

Kromě velkoformátového tisku firma na-
bízí zákazníkům zhotovení letáků, katalogů 
a dalších polygrafických produktů; ty tvoří 
asi 60 procent zakázek. Velký objem obratu 
představují i různé reklamní poutače, 
takzvané POS materiály. Tisknou se ve Wol-
kersdorfu. Zhruba 70 procent další práce 
provádějí čeští subdodavatelé v regionech.

Novinkou přivezenou před dvěma lety 
z USA je program umožňující virtuální ná-
vrh POS stojanů tak věrohodně, že odpadá 
zdlouhavá a nákladná výroba makety, což 
oceňují zejména farmaceutické a potravi-
nářské firmy.

„Mateřská firma Paul Gerin nám nemluví 
do marketingu, spoléhá na to, že tu žijeme 
a víme, jak to tu chodí, ale musíme dodržo-
vat její standardy, především povinnost do-
držet kvalitu, což jsou hlavně unikátní jem-
né rastry, i kdyby se zákazník kvůli úspoře 
peněz spokojil s tiskem hrubším. Pracujeme 
jak pro mediální agentury – zhruba 15 až 
20 procent zakázek, tak napřímo. Hodně 
nám paradoxně pomohla krize – firmy se 
totiž ve snaze ušetřit obracely přímo na nás. 
S většinou klientů spolupracujeme dlouho-
době, s řadou z nich nepřetržitě deset let,“ 
vypočítává majitel. 

Úspěch patří týmu
Zaměstnance David Hořický, který v roce 
2010 od svého společníka odkoupil jeho podíl 
ve firmě D&S Design Prague, primárně vybí-
rá sám a řídí se instinktem. Místo vyřazování 
životopisů podle toho, co v nich chybí, se 
raději potká s více lidmi a teprve po prvním 
dobrém dojmu zkoumá dotyčného dál. 

„Většina obchodníků je u nás deset a více 
let. Firma, která obchodníky často mění, 
podle mě nemůže dobře fungovat. Tým 
by měl být různorodý, protože v obchodě 
platí i osobní sympatie. Kde neuspěje jeden 
obchodník, může zabodovat jiný, protože si 
s klientem lépe sednou,“ vysvětluje.

Při dotazu na výchovu případného 
následovníka se dvaačtyřicetiletý úspěšný 
podnikatel tváří překvapeně: „Víte, že jsem 
o tom vůbec nepřemýšlel? Dcera sice studuje 
reklamu, ale je jí sedmnáct, a kdoví, co ji 
jednou bude bavit. Vlastně se více soustře-
dím na věci, které se odehrávají teď. Na jaře 
si firma připomene dvacet let od svého zalo-
žení, to asi bude chtít nějakou větší oslavu, 
ale nic dalšího zatím neprozradím.“ 

JANA ŠULISTOVÁ 

městnanců (včetně osmileté fenky francouz-
ského buldočka Coney) zabírá celý dům.

„Dnes rosteme či klesáme v jednotkách 
procent. Naše začátky s Gerinem znamenaly 
každoroční růst v desítkách. V té době jsme 
nabízeli něco unikátního, co tu nikdo neměl. 
V současnosti jsou na českém trhu velkých 
ofsetových formátů asi tři konkurenti. Velké 
formáty se tehdy vozily z Belgie a Francie, 
kam se létalo na náhledy, trvalo to dlouho 
a bylo to neskutečně drahé. Teď máme 
prestižní tiskařskou certifikaci ISO 12647 
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H lavním tématem předchozího 
dotačního období 2007 až 2013 
bylo zpoždění v čerpání, kvůli 

němuž nakonec země nevyužila desítky 
miliard korun přidělených na tuzemské 
projekty z Bruselu.  

Politici proto slibovali, že současné 
plánovací období 2014 až 2020 staré chyby 
nezopakuje. Přesto hned na počátku nabralo 
čerpání evropských peněz skluz.

 „Čerpání evropských prostředků v novém 
programovém období začalo se zpožděním 
o rok a půl v létě 2015. Nebylo však způ-
sobeno chybami na národní úrovni, ale 
zdržením na úrovni evropské. Vyhlašování 
výzev programů je totiž možné až po přijetí 
potřebné evropské legislativy a schválení 
programů. To se zdrželo prakticky o rok 
a tím i vyjednávání a schvalování programů. 
České programy byly schváleny v květnu až 
červnu 2015,“ vysvětluje Veronika Vároši, 

ředitelka odboru komunikace ministerstva 
pro místní rozvoj, které čerpání evropských 
dotací koordinuje. 

Jednotlivé resorty se proto snaží skluz co 
nejrychleji dohnat. Tuzemské firmy, které 
čerpají prostředky především z Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost (OPPIK), přitom mají před 
žadateli z jiných oblastí náskok. 

Program disponující prostředky ve výši 
přibližně 117 miliard korun byl Evropskou 
komisí schválen 28. dubna 2015 jako první 
ze všech českých operačních programů. Již 

měsíc po schválení vyhlásil výzvy za téměř 
20 miliard korun. A do poloviny letošního 
roku přijal tisíce žádostí. 

„Řídící orgán přijal do poloviny září 
více než 4300 žádostí podaných v rámci 
předchozích výzev. Tyto žádosti představují 
hodnotu 36,5 miliardy korun,“ shrnul mini-
str průmyslu a obchodu Jan Mládek. Nové 
výzvy jsou nyní vyhlašovány průběžně do 
konce roku 2016 v rámci všech prioritních 
dotačních oblastí.

Úspory energií i internet
Operační program OPPIK je zaměřen na 
rozvoj podnikových výzkumných, vývojo-
vých a inovačních kapacit a jejich propojení 
s okolním prostředím, ale také na podporu 
podnikání malých a středních podniků 
v oborech s nižší znalostní intenzitou. 

Důležitou součástí operačního programu 
je snaha o posun k energeticky účinnému ›

FOKUS

Evropské dotace dohánějí zpoždění
Je proplaceno přibližně 105 milionů korun, 
do konce roku se očekává nárůst žádostí 
o platbu asi na tři miliardy korun

Zakázkový vývoj informačních 
systémů, webových 
a mobilních aplikací

Poradenství v oblasti získávání dotací z EU
Společnost UBK s.r.o. je spolehlivý partner s dlouholetými zkušenostmi 
v oblasti dotačního poradenství a administrace žádostí o dotace. 
Úspěšnost našich žádostí je 95% ze všech podaných. 
Nepožadujeme žádné provize před schválením žádostí.

Zajistíme pro vás: 
•  Bezplatnou odbornou konzultaci projektového záměru ve vztahu 

k dotační výzvě 

•  Návrh obchodního plánu a studie proveditelnosti daného projektu 

•  Výběrová řízení dle pravidel pro výběr dodavatele 

•  Administraci žádosti o dotaci v informačním systému MS 2014+ 

•  Komunikaci s gestorem programu (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

•  Poradenství v průběhu realizace projektu a administrace 
žádostí o platbu 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. 

Mgr. Marta Břehovská
Dotační specialista

UBK s.r.o.
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
mobil:+420 731 655 719
e-mail: marta.brehovska@ubk.cz

www.ubk.cz

650 mld. Kč
celkem má k dispozici Česká republika  
pro všechny operační programy  
na období 2014 až 2020.
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hospodářství. To spočívá především ve 
zvyšování energetické účinnosti podnika-
telského sektoru, využívání obnovitelných 
zdrojů energie, modernizaci energetické 
infrastruktury a zavádění nových nízkouhlí-
kových technologií.

 Usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke 
službám státu má pomoci podpora zaměře-
ná na zavádění vysokorychlostního přístupu 
k internetu a rozšiřování nabídky služeb 
informačních a komunikačních technologií.

Kolik peněz mají tuzemské firmy z evrop-
ských dotací již skutečně proplacených? 

„V současné době je proplaceno přibližně 
105 milionů korun, do konce roku oče-
káváme nárůst žádostí o platbu asi na tři 
miliardy korun. Mírné zpoždění je způ-
sobeno postupným procesem hodnocení 
velkého počtu plných žádostí, kde je nyní 
vyhodnoceno více než 2850 projektů za více 
než sedm miliard korun, které představují 
potenciál průběžných žádostí o platbu do 
konce letošního roku,“ konstatuje mluvčí 
ministerstva průmyslu a obchodu František 
Kotrba. 

Protože OPPIK umožňuje průběžné finan-
cování, bude proplácení postupně narůstat. 
Do konce roku 2016 by podle Františka 
Kotrby měly být vyhlášeny výzvy až do výše 
70 procent alokace programu. „Tím bude 
zajištěna dostatečná absorpce projektů ke 
splnění finančních milníků na konci roku 
2018,“ podotýká František Kotrba.

Pokažený start
Část zpoždění jde na vrub také počítačové-
mu systému, v němž se dotace administrují. 
Odborníci jeho nepřipravenost kritizovali 
již loni. Systém MS2014+ hodnotili jako 
uživatelsky nepříjemný, systémově pomalý 

a bez řady potřebných funkcí. A navíc admi-
nistrativně výrazně náročnější než systémy 
z předchozího období. 

Politikům se tak nepodařilo splnit slib, 
že čerpání dotací bude od počátku výrazně 
jednodušší než v předchozích letech. 

To byl hlavní důvod, proč byli podnikatelé 
zklamaní z loňské přípravné fáze, v jejímž 
rámci od začátku června mohli podávat tak-
zvané předběžné žádosti o dotaci. I přes sli-
by zjednodušení velká část firem nedokázala 
vyplnit formuláře sama a musela se stejně 
jako v minulém dotačním období obracet na 
expertní poradenské firmy. 

Systém připravoval podnikatele o nervy 
svým nelogickým nastavením a požadav-
ky na velmi detailní popis investice. Ani 
odborníci na dotace nezvládli podat jednu 
předběžnou přihlášku za kratší čas než za 
celý den.

Právě složitý systém byl jednou z příčin 
současného skluzu v čerpání. „Systém 
postupně nabíhá, jsme proto v období, které 
přineslo mnoho nového jak pro žadatele, 

tak pro řídící orgány. Bylo nutné se adekvát-
ně vyrovnat s novinkami monitorovacího 
systému, jednotného metodického pro-
středí i souběhu mnoha vyhlášených výzev 
najednou. Nyní řídící orgán vyhlašuje výzvy 
postupně, hodnocení probíhá plynule a i uži-
vatelská náročnost MS2014+ je postupně 
eliminována,“ potvrzuje František Kotrba.  

Nejvíce čerpají zemědělci
Celkově má Česká republika pro všech-
ny operační programy na období 2014 až 
2020 k dispozici téměř 650 miliard korun, 
tedy přibližně 24 miliard eur. „Od počátku 
programového období do konce září 2016 
bylo vyhlášeno za všechny programy celkem 
356 výzev s alokací 409,3 miliardy korun. 
Tato částka představuje více než 63 procent 
z celkové alokace období 2014 až 2020,“ 
vypočítává Veronika Vároši. 

V rámci vyhlášených výzev byly do 
konce letošního září uzavřeny právní akty 
o poskytnutí či převodu podpory v celkové 
výši 53,1 miliardy korun pro téměř 60 tisíc 
projektů. „Většina je v oblasti zemědělství 
v rámci Programu rozvoje venkova. V ostat-
ních devíti programech se jedná o 1857 pro- 
jektů, které již byly schváleny a byl jim 
vydán takzvaný právní akt o poskytnutí či 
převodu podpory v celkové hodnotě více 
než 40,3 miliardy korun. Stav finančních 
prostředků vyúčtovaných v žádostech o plat-
bu ke konci září dosáhl výše 12,4 miliardy,“ 
podotýká Veronika Vároši.

Zabránit opakování skluzu z minulého 
dotačního období má podle ní i současný 
systém, kdy se nové výzvy musí povinně 
plánovat vždy rok dopředu. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

›

VYDĚLÁVÁME FIRMÁM PENÍZE
IMPLEMENTACÍ ZISKOVÝCH ŘEŠENÍ.

www.edolo.czinfo@edolo.cz+420 602 242 483Dr. Sedláka 937
339 01 Klatovy

Podniková ekonomika
Produkt (výstup naší činnosti):
Nastavený vnitropodnikový řád (chod) fi rmy tak, aby byla schopná dosahovat maxima produkce a současně 
dokázala pružně a přesně reagovat na jakékoli situace, které se během fungování vyskytnou.

Dotace a výběrové řízení
Produkt (výstup naší činnosti):
Realizovaná peněžitá úhrada od státu žadateli o dotaci za úspěšně realizovaný projekt, který vede k rozvoji 
společnosti žadatele. Po všech stránkách správně provedený formalizovaný postup, při kterém je vybrán 
dodavatel pro vyhlašovanou zakázku jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Účetnictví a daně
Produkt (výstup naší činnosti):
Správně vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky) v peněžním vyjádření díky 
čemuž lze zobrazovat, analyzovat a řídit hospodářskou činnost podniku.

Právní poradenství
Produkt (výstup naší činnosti):
Dodané rady směřující k vysoké úspěšnosti při právních aktech a jednáních a vyhrané právní spory ve 
prospěch zákazníka.
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Start žádostí 
o evropské dotace byl 
zklamáním, systém 
byl ještě náročnější než 
v předchozích letech. 
Odstraňování chyb
a zbytečných 
komplikací nyní 
zpomaluje čerpání 
peněz.
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VYDĚLÁVÁME FIRMÁM PENÍZE
IMPLEMENTACÍ ZISKOVÝCH ŘEŠENÍ.
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Dodané rady směřující k vysoké úspěšnosti při právních aktech a jednáních a vyhrané právní spory ve 
prospěch zákazníka.

36_47_PT_11.indd   39 8.11.2016   15:42:19



Čeští podnikatelé – a to především ti malí a střední – mohou 
v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK) do roku 2020 vyčerpat 

z evropských strukturálních fondů asi 117 miliard korun. 
Potenciální žadatelé o dotace by ale neměli spát. Na konci letoš-

ního a na počátku příštího roku se otevírají zhruba dvě desítky 
programů. Jejich přehled najdete na webu http://www.oppik.cz/
dotacni-programy. 

OPPIK je primárně zaměřen na podporu malých a středních firem 
a má čtyři prioritní oblasti. Především má v Česku podpořit rozvoj 
výzkumu a vývoje (na tuto oblast je ze 4,3 miliardy eur alokováno  
31 procent), dále efektivnější nakládání s energiemi (28 procent), 

malé a střední firmy obecně (21 procent) a rozvoj informačních 
a komunikačních technologií (17 procent z celkové částky).

Podmínky získání dotace
Tuzemské podnikatele zajímá především postup, jak si ze stomi- 
liardového koláče ukrojit statisíce či miliony na své projekty. Před 
přípravou podnikatelského záměru je nutné znát obecná dotační 
pravidla a vědět, kdo může o peníze požádat.

Brusel chce, aby byly primárními příjemci dotací malé a střední 
firmy. O podporu investic v části programů sice mohou žádat i velcí 
hráči, ale nemají tak výhodné podmínky. U většiny projektů navíc 
došlo oproti minulému dotačnímu období (2007 až 2013) k poklesu 

FOKUS

INZERCE    A161006779

Dotace: Jak si ukrojit ze 117 miliard?
Cesta k evropským penězům nemusí být trnitá. 
Jak se české firmy dostanou k dotacím z programu OPPIK?
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Pět základních kroků  
při přípravě projektu 

   Provést dotační audit / zjistit, 
která dotace je pro investiční 
záměr nejvhodnější

   Zpracovat investiční plán / 
co hodláte za dotaci pořídit 
a jaký bude rozpočet

   Zvážit partnerství 
s výzkumnými institucemi

  Zajistit si potřebná povolení
   Sehnat partnery pro 
financování

maximální výše veřejné podpory, a to o 15 procent. Malé podniky 
mohou v rámci OPPIK získat na svůj podnikatelský záměr dotaci 
v maximální výši 45 procent uznatelných nákladů, střední podniky 
se pak musejí spokojit s 35 procenty. Velké firmy dostanou z veřej-
ných peněz maximálně čtvrtinu toho, co proinvestují. 

Ve výjimečných případech může být dotace vyšší. „Výjimky lze 
dosáhnout u projektů zaměřených na průmyslový výzkum, experi-
mentální vývoj nebo na energetické úspory. Vše záleží na charakteru 
investice a podmínkách aktuální výzvy,“ připomíná Jiří Kvíz ze spo-
lečnosti eNovation, který vede tým expertů na financování projektů 
z veřejných národních zdrojů a ze zdrojů EU.

Rozhodující je také to, kde firma sídlí. Ze strukturálních fondů 
EU jdou peníze především do oblastí, které zaostávají za průměrem 
EU a mají nižší HDP. Dotace z OPPIK se proto týkají všech českých 
regionů s výjimkou Prahy. 

Zájemci o dotace z hlavního města ovšem nemusejí věšet hlavu. 
Pokud se rozhodnou investovat za hranicemi metropole, vztahují se 
na ně stejná pravidla jako na firmy z ostatních krajů. 

Jak postupovat? 
 Klíčem k úspěchu je především kvalitní podnikatelský záměr. Měl 
by být nejen uskutečnitelný, ale také efektivní. V poslední době je 
zaklínadlem dlouhodobá udržitelnost.

„Pro správné uchopení projektu je zapotřebí provést kvalitní 
dotační audit. Jeho smysl spočívá v identifikování nejvhodnějšího 
dotačního titulu a získané povědomí o podmínkách konkrétního 
programu usnadní tvorbu investičního plánu,“ upozorňuje Jiří Kvíz. 

 „Investiční plán je základním dokumentem, jenž stanoví priority 
a provedení investice. Žadatel s jeho pomocí prokáže, že má jasnou 
představu o svých záměrech, a získá vyšší bodové ohodnocení,“ 
doplňuje zástupce eNovation.

 V této souvislosti se firmám vyplatí spolupráce s výzkumnými 
institucemi či univerzitami. Kromě navázání užitečných kontaktů 
existuje i prozaičtější důvod: partnerství je při hodnocení žádostí 
bodově zvýhodněno.

Zájemce musí také zkontrolovat, zda je jeho projekt v souladu s cíli 
příslušného dotačního programu. Firmy, které se zabývají dotačním 
poradenstvím, mu s výběrem případně pomohou.

 Třetím krokem je založení účtu v elektronickém systému. Komu-
nikace s poskytovatelem dotace včetně podání vlastního projektu 
probíhá v systému MS2014+. Žadatel o dotaci si zde proto potřebuje 
vytvořit účet.

Klíčová je příprava a podání žádosti a s tím opět pomohou dotační 
poradci. Podnikatelé podávají tzv. celkovou žádost o poskytnutí 

dotace, jejíž součástí jsou například finanční výkazy, přehledně 
zpracovaný podnikatelský záměr a další přílohy. 

Žádost? Co nejrychleji po otevření výzvy
„Velmi důležité je správné načasování. Kompletní žádost by měla 
být podána nejpozději do dvou týdnů od otevření výzvy. Poté totiž 
může být výzva kvůli překročení dostupné finanční alokace před-
časně uzavřena,“ připomíná společnost eNovation.

Žádosti posuzují nezávislí hodnotitelé, kteří jednotlivým pro-
jektům přidělují body a žádosti vzájemně porovnávají. O výsledku 
hodnocení se dozvíte opět prostřednictvím systému MS2014+ 
většinou do několika týdnů, výjimečně měsíců.

Tím ovšem celý proces nekončí. Příjemci peněz musejí dodržo-
vat pravidla, k nimž se při podpisu podmínek poskytnutí dotace 
zavázali, především při vedení odděleného projektového účetnic-
tví, výběru dodavatelů podle pravidel OPPIK či zajištění publicity 
projektů. 

Upozorňujeme, že peníze nedostanete hned na počátku. Dotaci 
obdržíte buď po ukončení projektu, nebo po ukončení jeho první 
etapy. To, zda si bonus zasloužíte, zjistí kontroloři z takzvaných 
monitorovacích zpráv, jež opět předkládáte v systému, nebo při 
kontrole přímo na místě. Projekt je monitorován po dobu pěti let. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

INZERCE    A161006738
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Přestože osob samostatně výdělečně 
činných využívajících výdajové 
paušály ubývá, stále jde zhruba o půl 

milionu poplatníků.
Paušály se až do roku 2010 navyšovaly. 

Díky tomu jsou dnes nástrojem, s jehož 
pomocí řada OSVČ výrazně ušetří na dani 
z příjmu. A jaké jsou jejich další výhody? 
Především úspora času při vyplňování 
daňových přiznání či jednoduchá admini-
strativa.

Aniž by živnostníci museli složitě proka-
zovat, jaké výdaje je možné odečíst, mohou 
si jedním tahem pera snížit daňový základ 
– tedy příjmy, ze kterých odvádějí do státní 
kasy daň, a to až o osmdesát procent. Místo 
komplikovaných výpočtů při uplatňování 
různých odpočtů a slev stačí vyplnit jako 
„dílčí základ daně podle paragrafu  
7 zákona“ částku odpovídající rozdílu pří-
jmu a paušálních výdajů.

Máte děti? Dobře počítejte
Podnikatelé, kteří vychovávají potomky, 
kalkulují s tím, že místo paušálů využijí 
slevy na děti. V současnosti jde měsíčně 
o částku 1117 korun na prvního,  
1517 korun na druhého potomka  
a 1717 korun na třetí a každé další dítě. 
Obě výhody najednou zatím nevyužijete. 

Výjimkou je případ, kdy je jeden z part-
nerů v pracovním poměru jako zaměstna-
nec, protože pak může uplatnit slevu na 
dítě on a daňový základ u OSVČ zůstane 
stejný.

Česká vláda plánuje výraznou změnu, 
podle které by podnikatelé mohli využívat 
slevu na dítě a výdajový paušál zároveň, 
ovšem pouze v případě, že jejich roční pří-
jmy budou nižší než milion korun. Novela 
nicméně zatím neprošla sněmovnou. Do 
hry každoročně vstupují i další slevy, napří-

klad školkovné, jež mohou uplatnit i OSVČ 
využívající paušál, pokud tedy mají děti 
v mateřské škole. 

Pokud si nejste jisti, co je pro vás vý-
hodnější (obě varianty si můžete vypočítat 
pomocí daňové kalkulačky), případně 
pokud evidujete množství nákladů, jež lze 
z daní odečíst, doporučujeme konzultaci 
s daňovým poradcem.

Kdo má smůlu?
Výše paušálů pro jednotlivé živnosti zů-
stává už několik let stejná. Pro zdaňovací 
období 2015 se ovšem u některých skupin 
změnila hranice příjmu, u které lze ještě 
tento bonus využít.

Osmdesátiprocentní paušál od letošní-
ho roku řemeslníci či zemědělci uplatní 
pouze v případě, že mají roční příjmy do 

dvou milionů korun. Maximálně si tedy 
odečtou 1 600 000 korun. Pokud si za rok 
vydělají víc, mají smůlu. Stejná pravidla 
platí i u živnostníků, již uplatňují šedesá-
tiprocentní paušál. Ti odečtou nejvíce  
1 200 000 korun.

Paušální výdaje nemohou využít všichni. 
Zákon to neumožnuje členům sdružení 
bez právní subjektivity, v nichž si členové 
nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. 
Totéž platí pro živnostníky, kteří mají pří-
jmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž 
příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle 
spoluvlastnických podílů.

Co vše zahrnuje paušál?
Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje 
včetně mezd a odpisů majetku. Živnostník 
si tedy od svých ročních příjmů odečte pro-
cento výdajů, které odpovídá činnosti jeho 
podnikání, a navíc už nemůže odepsat nic, 
například ani náklady na auto.

Pokud podnikáte ve dvou oborech a na 
vaše činnosti se vztahují různá procenta 
paušální výdajů, můžete při vyplňování 
daňového přiznání uplatnit oba paušály. 
Máte-li tedy například příjmy jako řemesl-
ník na jedné a finanční poradce na druhé 
straně, odečtete si od jednoho příjmu  
80 a od druhého 60 procent.

A jak v takovém případě postupovat 
v praxi? V příloze č. 1 daňového přiznání 
existuje oddíl 2 Doplňující údaje (§ 7 záko-
na). V něm vyplníte název hlavní převažují-
cí činnosti a název činností vedlejších, a to 
i s příjmy a procenty výdajů u obou živnos-
tí. Celkový součet příjmů i výdajů pak už 
přepíšete tradičně do políček „příjmy podle 
paragrafu 7 zákona“ a „výdaje související 
s příjmy podle paragrafu 7“. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Na daně s rozvahou. 
Kdy využít výdajové paušály?
Podnikatelé každoročně řeší zásadní dilema: 
uplatnit u daně z příjmu výdaje paušálem, 
nebo využít daňovou evidenci
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Víme, že více než 50 % zamítnutých projektů má šanci na schválení. Jen je dobře zpracovat. 
A to my umíme – máme 20 let zkušeností, stovky zpracovaných projektů a kvalitní tým.

Nabízíme vám bezplatné posouzení projektu, a pokud zjistíme, že jej lze úspěšně přepracovat, 
tak vám ho přepracujeme.

JSTE NAŠTVANÍ NA DOTACE?
Neschválili vám projekt? Nemusíte být – zlepšíme vám náladu restartem.

 Nechceme žádné zálohy ani platby předem.

 Naše odměna bude pouze v případě schválení projektu.

 Nyní je ještě šance – v těchto dnech jsou postupně vyhlašovány nové výzvy.

 Některé z výzev mají k dispozici dvojnásobek peněz. 

 Zřejmě již naposledy  Vše se dá ještě stihnout.

DIREKTA GROUP s.r.o.
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, tel.: 284 007 811, e-mail: info@direkta.cz,

www.dotace-eu.eu

Volejte nebo pište ihned, domluvíme se 
a případně přijedeme za vámi.
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Kolik procent paušálních 
výdajů můžete uplatnit?

   80 procent – příjmy ze zemědělské 
výroby, lesního a vodního hospodářství 
a příjmy z řemeslných živností

   60 procent – příjmy z ostatních živností
   40 procent – příjmy z jiného podnikání, 
z užití nebo poskytnutí práv duševního 
vlastnictví, autorských práv, příjmy 
z výkonu nezávislého povolání, které není 
živností ani podnikáním, příjmy znalce, 
tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních 
sporů, zprostředkovatele kolektivních 
a hromadných smluv podle autorského 
zákona, rozhodce nebo příjmy z činnosti 
insolvenčního správce

   30 procent – příjmy z pronájmu 
zařazeného v obchodním majetku 
a příjmy z pronájmu
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Výborná kondice české ekonomiky 
přináší tuzemským firmám 
rostoucí obrat i zisky. Mnoho firem 

tak řeší otázku, kam investovat volné 
prostředky. Řešením jsou také investice 
do nemovitostí. „Není tajemstvím, že 
nemovitosti v posledních měsících zdražují. 
Ještě aby ne. Poslední roky daly zapomenout 
na nejdelší recesi v české historii. Loňský 
čtyřapůlprocentní růst české ekonomiky 
dodal mnoha lidem víru v lepší zítřky,“ 
konstatuje analytik NextFinance Jiří Cihlář.  

Podle odborníků přitom reality svůj 
potenciál zdaleka ještě nevyčerpaly a budou 
se dál zhodnocovat. „Ceny nemovitostí 
a pozemků v ČR ve srovnání s rozvinutější-
mi západoevropskými zeměmi jsou většinou 

poddimenzované a mají vysoký potenciál 
růstu za předpokladu, že bude nadále 
probíhat slaďování ekonomického prostředí 
a životní úrovně s rozvinutějšími západoev-
ropskými zeměmi. Výhodou investování do 
nemovitostí je také odolnost jejich ceny vůči 
inflaci,“ vysvětluje analytik společnosti SMS 
finanční poradenství František Saidl. 

Nemovitosti se mohou stát pro investory 
nejen nástrojem pro dlouhodobé zhodnoce-
ní investice, ale také pravidelným zdrojem 
příjmů. „Pokud tedy malá či střední firma 
chce efektivně investovat svůj zisk, může tak 
učinit například koupí optimálně lokalizo-
vané nemovitosti, u které lze po dovybavení 
či provedení dílčích finančně nenáročných 
úprav předpokládat vyšší nárůst ceny a kte-

rou bude zároveň pronajímat pro vytvoření 
zdroje pravidelných příjmů. Zakoupená ne-
movitost může také sloužit k získání úvěru 
a tím prostředků pro dalších rozvoj firmy. 
Pokud malá či střední firma podniká v pro-
najatých prostorách, jejich koupí si vytvoří 
stabilizační nástroj při poklesech poptávky,“ 
dodává František Saidl.

Nejvýnosnější investice
Nevýhodou podle jeho slov může být, že 
z krátkodobého hlediska nelze vývoj cen 
nemovitostí  spolehlivě předvídat pro jejich 
vysokou provázanost s ekonomikou a také zá-
vislostí na dalších faktorech, jako jsou polická 
rozhodnutí o územním plánování, demogra-
fická struktura obyvatelstva, dostatek kvalifi-

Rekordní nemovitosti
Firmy hledají, kam investovat rostoucí zisky.
Reality dlouhodobě k nejvýnosnějším 
a nejbezpečnějším způsobům uložení peněz
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kované pracovní síly v regionu a podobně.
Investorům do nemovitostí se tak rozhod-

ně vyplatí věnovat úsilí na získání důleži-
tých informací. „Z krátkodobého hlediska 
je nakupování nemovitostí spíš nástrojem 
spekulace než investičním nástrojem,“ upo-
zorňuje František Seidl. 

Dlouhodobě jsou však podle odborníků 
nemovitosti koupené kvůli následnému pro-
nájmu jedním z nejspolehlivějších a nejvý-
nosnějších způsobů uložení peněz. Úspěch 
takové investice však záleží na mnoha fak-
torech a ne každý koupený byt nebo výrobní 
či skladovací prostor musí nutně přinášet 
zajímavé výnosy. Správným výběrem a vý-
hodnou koupí totiž investice do nemovitosti 
zdaleka nekončí, ale spíše začíná. 

Jak na to? 
Investice bude vydělávat, jen pokud bude 
nemovitost dobře a dlouhodobě pronajata 
solidním nájemníkům. Právě dobrá dlou-
hodobá obsazenost je pro majitele častým 
kamenem úrazu. Spory s problematickými 
nájemníky odčerpávají drahocenný čas 
i energii a sen o bezpracném přivýdělku se 

často mění v noční můru. Běžné činnosti vy-
konávané v rámci správy nemovitosti reálně 
zaberou více než pár minut týdně, jak se 
často nezkušení investoři mylně domnívají. 

A pokud všechno nevyjde podle pů-
vodních představ, může se stát, že rychlé 
výměny nájemníků a vymáhání dluhů od 
neplatičů nejen ohrozí výhodnost investice, 
ale také ji mohou citelně prodražit. Koupit 
dobrou nemovitost tedy samo o sobě nestačí. 
Kvalitní a efektivní provozování je to, co činí 
investici do nemovitosti úspěšnou a dlouho-
době výnosnou.

„Mnoho lidí, kteří si nemovitost s investič-
ním záměrem pořizují poprvé, má za to, že 
to hravě zvládnou, i když nemají zkušenosti. 
Stačí najít rozumného nájemníka, dohod-

11/2016 l 45

Zkušeným odborníkem
vybraná a výhodně 
koupená nemovitost 
může majiteli přinášet 
výnos až 7 procent 
ročně.
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nout se na nájmu, podepsat smlouvu a přijít 
byt čas od času zkontrolovat. Realita je však 
často vyvede z omylu a zanechá je rozčaro-
vané nad tím, kolik práce to reálně obnáší 
a s jakými neočekávanými problémy se mu-
sejí potýkat,“ říká majitel a jednatel realitní 
společnosti Bohemian Estates International 
David Novotný. Euforii z výhodné koupě tak 
střídá krušné vystřízlivění. 

Pronájem dá zabrat
„Jako majitel nemovitosti musíte zastávat 
mnoho rolí. Zadat inzerci, reagovat na po-
ptávku a potenciálním nájemníkům umož-
nit prohlídku. Neustále vás bude někdo kon-
taktovat e-mailem nebo telefonicky. Poté, 
co se s vybraným nájemníkem dohodnete 
na nájmu, je třeba připravit neprůstřelnou 
nájemní smlouvu s jasně danými pravidly 
pro obě strany. Pamatovat přitom musíte 
na všechny běžné i méně obvyklé situace, 
které mohou nastat. Pokud opomenete něco 
zásadního nebo to uvedete nejasně, mohou 
vás čekat nepříjemnosti,“ vypočítává David 
Novotný činnosti z běžné agendy majitele 
a správce nemovitosti. 

Dalším kamenem úrazu mohou být 
opravy objektů nebo jejich příprava na míru 
podle představ nájemce. Překonání všech 
překážek se však investorům vyplatí. 

Ochotné banky
Investicím do nemovitostí v České republice 
nahrává i příznivé bankovní prostředí. Ban-
ky působící v České republice jsou špičkové 
reality ochotné financovat až do výše  
75 procent jejich hodnoty. Podle analýzy 
společnosti BNP Paribas Real Estate tak 
Česká republika nabízí nejvýhodnější 
podmínky financování realitních transakcí 
v rámci střední Evropy. 

Podle studie český investiční trh komerč-
ních nemovitostí těží z vysokého objemu 
volného kapitálu a nízkých úrokových 
sazeb. Spolu s Polskem pak tvoří bránu pro 
investory do nemovitostí ve střední Evropě. 
Za vysokou aktivitou investorů stojí také 
silná poptávka nájemců v segmentu kan-
celáří, rostoucí spotřeba zákazníků, která 
táhne retail a logistiku, a rekordní zájmem 
turistů, který přispívá k posilování v seg-
mentu hotelů a retailu v nákupních třídách. 

Podle BNP Paribas Real Estate změnily ve 
třetím čtvrtletí letošního roku majitele ne-
movitosti předběžně za více než 460 milionů 
eur. Celkově za první tři čtvrtletí přesáhly 
investice 1,43 miliardy eur a je pravděpo-
dobné, že letošní výsledek přesáhne dvě 
miliardy eur. 

Češi šlapou na paty Polsku
„Velmi zajímavé je srovnání se soused-
ním Polskem. Zatímco Polsko profituje 
z velikosti, a tedy vysoké likvidity trhu, 
Česká republika je považována za nej-
stabilnější trh ať již z hlediska politické 
a ekonomické situace či vývoje a před-
vídatelnosti realitního trhu. Český trh 
komerčních nemovitostí má ve všech 
svých segmentech zdravé základy z hle-
diska poptávky nájemců, infrastruktury 
a výhledů ekonomického růstu vysoko 
nad průměrem eurozóny,“ vysvětluje 
Lenka Šindelářová, vedoucí poradenství 
v BNP Paribas Real Estate. 

O výborné kondici českého trhu nemovi-
tostí podle ní svědčí i porovnání v přepočtu 
na plochu komerčních budov. Na počet 
obyvatel čtyřikrát větší polský trh čítá přes 
30 milionů metrů čtverečných kanceláří, 
skladů a retailu. V Česku je to přibližně  
13 milionů metrů čtverečních. Loni přitom 
byly prodány polské nemovitosti v objemu 
čtyř miliard eur, zatímco v České republice 
to bylo 2,1 miliardy eur. 

Na realitním trhu se projevuje také ros-
toucí kondice a sebevědomí českých firem. 
Na něm domácí investoři za první pololetí 
letošního roku stáli za nákupy u 65 procent 
obchodovaných kancelářských a 59 procent 
maloobchodních nemovitostí.  

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Již vyšlo:

Nová kniha o běhání
MILOŠE ŠKORPILA
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Miliardy korun požaduje energetická 
společnost ČEZ po firmě 
Škoda JS za škody způsobené 

několikaměsíčními odstávkami v Jaderné 
elektrárně Dukovany. Elektrárna nefungovala 
kvůli chybám v kontrolách potrubí, jejichž 
správu měl strojírenský podnik na starost. 
Případ ukazuje, jaké následky může mít pro 
podnik nespokojenost obchodních partnerů 
s jeho činností. I když u malých a středních 
firem postihy v podobné výši většinou 
nehrozí, i škody v řádu milionů či desítek 
milionů mohou menší podniky existenčně 
ohrozit. Stále více firem se proto před 
podobnými riziky snaží chránit pojištěním 
odpovědnosti vůči třetím osobám.

„Zájem roste v souvislosti s novým ob-
čanským zákoníkem, který navýšil možné 
nároky a rozšířil okruh oprávněných subjektů 
k uplatnění nároku na náhradu škody nebo 
újmy,“ říká Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Vzhledem k větší vymahatelnosti škod 
si firmy sjednávají pojištění také na vyšší 
částky než v minulosti. „Záleží na velikosti 
klientů, rizikovosti jejich činnosti a mnohdy 
na požadavcích jejich odběratelů, kteří často 
svého dodavatele zavážou povinností pojistit 
si odpovědnost na určitou minimální výši. 
V průběhu posledních deseti let vidíme jed-
noznačný posun od částek pět, deset až dvacet 
milionů korun k vyšším částkám. U velkých 

firem jsou dnes běžné i částky v řádu sto 
milionů korun a více,“ dodává mluvčí Koope-
rativa pojišťovny Milan Káňa.

S velikostí firem roste riziko
Podle pojišťoven je však stále u řady podniků 
výše pojištění nedostatečná. „V porovnání 
se zahraničím se české firmy pojišťují na 
nízké částky. Mají mylný dojem, že jim žádné 
velké nebezpečí nehrozí. Bohužel v těchto 
případech se ale škody mohou velmi rychle 
vyšplhat do astronomických výšek,“ podotýká 
Jana Černá z Allianz pojišťovny.

Rizika stoupají přímo úměrně velikosti 
společnosti. Není to však jediné hledisko, 
které o výši pojistky rozhoduje. „Je třeba vzít 
v potaz i charakter činnosti, kterou společnost 
vykonává. Zákon totiž v některých případech 
stanoví i takzvanou objektivní odpověd-
nost za újmu, z níž se firma nemůže vyvinit 
prakticky ani v případě, že ji nezpůsobila 
svou vinou. Typicky se to týká takzvaně zvlášť 
nebezpečných provozů, jako jsou továrny, 
chemičky a podobně, ale také například škod 
způsobených provozováním dopravních 
prostředků,“ upozorňuje Věra Kočicová, advo-
kátka KPMG Legal.

Mnoho firem, které pojištění na škody 
způsobené třetím osobám mají, je podle 
odborníků ukolébáno falešným pocitem 
jistoty. Samotné uzavření pojistky totiž ne-

stačí. „U tuzemských firem většinou nebývá 
problém, že by jim pojištění zcela chybělo, 
ale spíše ten, že je nevhodně nastavené. Buď 
nepokrývá odpovědnost statutárních orgánů, 
nebo je z něj vyloučena celá řada situací, které 
mohou v praxi nastat. Firma tak až během 
likvidace pojistné události zjistí, že draze 
placené pojištění je jí k ničemu, a situace 
nezřídka končí finančně a časově náročným 
soudním sporem s pojišťovnou odmítající 
škodu hradit,“ říká Kočicová.

Při sjednávání pojištění je proto podle ní 
vedle zamyšlení nad charakterem činnosti 
společnosti nutné zamyslet se rovněž nad 
způsobem, jakým řeší obecnou problematiku 
takzvaných compliance, tedy dodržování etic-
kých a právních pravidel chování příslušné 
obchodní společnosti. „Především by měla 
zkoumat, zda má správně a efektivně nasta-
veny mechanismy předcházení škod, a to 
jak z právního, tak z technického hlediska,“ 
upozorňuje Kočicová. 

Ale ani v případě, že firma nic nezanedbala 
a žádnou oblast pojištění nepodcenila, nemá 
jistotu, že se nakonec vyhne sporu o náhradu 
škody. „Pojišťovny totiž zpravidla chtějí mít 
oprávněnost nároku třetí strany na náhradu 
škody postavenou najisto. Rozhodně lze dopo-
ručit s pojišťovnou ohledně postupu vůči třetí 
straně v případě způsobení škody komuni-
kovat a proces s ní od počátku koordinovat,“ 
připojuje Kočicová.

Nejčastější typy pojištění kryjí takzvanou 
obecnou odpovědnost, tedy odpovědnost 
z provozní činnosti, ale také odpovědnost 
způsobenou vadou výrobku nebo vadou 
vykonané práce, která se projeví po jejím pře-
dání. „V rámci tohoto pojištění se standardně 
odškodňuje újma na zdraví či životě, škoda 
na hmotné věci či zvířeti včetně následných 
finančních škod. Pojištění hospodářských 
rizik je specifické řadou různých připojištění 
vycházejících z individuálních potřeb klienta,“ 
vypočítává Milan Káňa.

Úmysl nejde pojistit
Z pojištění naopak nemohou být pokryty ško-
dy způsobené úmyslně, pojišťovny pokrývají 
pouze nedbalost. Pojišťovny rovněž nehradí 
škody, jejichž důsledky by na sebe firma 
dobrovolně převzala nad rámec právních 
předpisů. Netýká se rovněž škod vzniklých 
prodlením při plnění smluvní povinnosti 
podniku. Důležité je, že pojistka nekryje ani 
škody, o kterých pojištěný již v době uzavření 
pojištění věděl nebo mohl vědět. „Z pojištění 

Bez pojistky jde 
o krk firmám i manažerům 
Rizika stoupají přímo úměrně 
velikosti společnosti 
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nelze naopak řešit zejména odpovědnost za 
vady, tedy povinnost poskytnout nové, bez-
vadné plnění náhradou za to vadné,“ dodává 
Eva Svobodová.

Nesjednané pojištění odpovědnosti přitom 
představuje riziko nejen pro společnost, ale 
také pro její statutární orgány. „Mohlo by se 
totiž za určitých okolností jednat o porušení 
povinnosti statutárního orgánu postupovat 
s péčí řádného hospodáře, a to se všemi 
důsledky s tím spojenými. Za účelem ochrany 

statutárních orgánů slouží takzvané D&O po-
jištění odpovědnosti managementu, které 
pojišťovny poskytují zpravidla statutárním 
orgánům, členům dozorčích rad a zaměst-
nancům ve vedoucích a kontrolních pozicích,“ 
podotýká Věra Kočicová.

Pojistka manažerů
Také u pojištění manažerů však české firmy 
zatím zaostávají za praxí obvyklou ve vyspě-
lých zemích. „V Česku o toto pojištění příliš 

není zájem, a to navzdory tomu, že v soused-
ních zemích pozorujeme nárůst těchto škod,“ 
porovnává Jana Černá. Toto pojištění se ob-
vykle sjednává pro případ způsobení finanční 
škody v důsledku pochybení při vedení firmy. 
„Cena pojistného se odvíjí zejména od zvole-
ného limitu plnění a velikosti firmy, běžně se 
pohybuje v řádu několika málo desetitisíců 
korun,“ vypočítává Eva Svobodová. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Podniky si sjednávají pojistky na případné 
škody způsobené obchodním partnerům 
nebo zákazníkům. Nový občanský zákoník 
totiž výrazně zvýšil vymahatelnost 
odškodného.

›
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Nabídka finančních produktů 
při pořízení automobilu se 
mění podle legislativy a daňové 

zátěže. Klasický leasing, kdy vůz zůstává 
majetkem financující společnosti po dobu 
splácení a pak přechází vlastnictví na 
splácejícího, byl výhodný v době, kdy nebylo 
u automobilů možno odečíst daň z přidané 
hodnoty. Poté, co tato bariéra padla, se 
podnikatelům více vyplatil úvěr, při němž 
si DPH odečtete hned a auto vlastníte 
okamžitě po koupi. Moderní doba však 
přinesla nový fenomén – lidé se stále častěji 
odklánějí od potřeby věci vlastnit a začínají 
je ve větší míře buď sdílet, nebo si je půjčují. 
A to je vlastně případ operativního leasingu. 

Škoda jako tahoun
Ten tu existoval i dřív, byl však určen jen 
větším společnostem. To se změnilo v červ-
nu 2014, kdy na scénu vstoupila značka 
Škoda s nabídkou pro soukromé osoby a pod 
názvem Škoda bez starostí ji podpořila 
velkou propagační kampaní.

„Zájem zákazníků po spuštění programu 
předčil naše očekávání. Jen do konce roku 
2014 se nám podařilo realizovat více než  
1300 zákaznických akvizic a zájem je rok od 
roku vyšší,“ potvrzuje Miroslav Bláha, vedoucí 
prodeje společnosti Škoda Auto ČR. Dodává, 
že v současné době si některý z nabídky vozů 
Škoda pronajímá téměř 4500 zákazníků. 

Program u Škody Auto již běží více než dva 
roky, a tak je možno srovnávat zájem zákaz-
níků o různé typy služby – lehce převažuje 
dvouletý cyklus (59 procent) oproti tříleté-
mu (41 procent), 51 procent dává přednost 
rozšířené variantě s větším rozsahem služeb 
oproti základní nabídce Start (49 procent).

Nový pohled
Možnost získat k užívání zcela nový vůz 
za přijatelný měsíční poplatek a přitom se 

nezatěžovat náklady na servisní prohlídky, 
zimní pneumatiky a nutností sehnat peníze 
na akontaci zákazníky zaujala. Fakt, že 
po dvou či třech letech pronájmu lze auto 
vyměnit za zcela nový model, převážil nad 
skutečností, že vám po skončení splácení 
vůz stále nebude patřit. Možnost odkupu 
sice máte také, ale ve skutečnosti ji zákazníci 
příliš nevyužívají.

Potvrzují to i zástupci dalších automo-
bilových značek, které se do operativního 
leasingu pustily rovněž ve větší míře. Napří-
klad 70 procent zákazníků značky Peugeot 
vymění vůz za nový a jen 30 procent jej 
odkupuje, nejčastěji jej pak ale nabídne 
k odprodeji svým zaměstnancům. Škoda 
Auto zaznamenává zájem o obměnu vozu 
v novém cyklu, zatímco odkoupení vozu 
po skončení leasingu je ojedinělé. Podobný 
trend potvrzuje i Volkswagen nebo Kia.

Trend nárůstu operativního leasingu 
přitom stále pokračuje. „Produkt operativní-

ho leasingu na vozy Volkswagen si od svého 
spuštění pro retailové zákazníky, OSVČ 
a menší firmy našel přes tři tisíce zákazníků, 
velký nárůst smluv evidujeme zejména od 
spuštění programu Operativní leasing IN, 
 který míří na drobné podnikatele. Jeho 
hlavní výhody jsou rychlé vyřízení a libovol-
ná konfigurace vozu, kilometrového nájezdu, 
spoluúčasti, stupně předplaceného servisu 
a doby splácení. Nárůst počtu zákazníků je ve 
srovnání s minulým rokem více než čtyřná-
sobný,“ potvrzuje Daniel Harant, ředitel divi-
ze VW společnosti Porsche ČR, a dodává, že 
chystají podobný produkt i pro domácnosti. 

Podobně je na tom Kia, kde zájem živnost-
níků a podnikatelů narostl o 25 procent. 
Peugeot registruje proti loňskému roku  
o 20 procent více zájemců, u soukromých 
osob ale počet narůstá pomaleji než u firem-
ních zákazníků. Markantní je však u této 
značky změna u lehkých užitkových vozů, 
které jsou pořizovány formou operativního 
leasingu výrazně více než dosud. 

U značky Škoda převažují mezi zákazníky 
menší firmy, živnostníci a OSVČ, menší část, 
asi 46 procent, představují soukromé osoby. 
Jsou to věkově mladší lidé než u klasického 
úvěru, průměrně je jim 41 let, přitom ale 
automobilka zaznamenala i zákazníka 19le-
tého a seniora ve věku přes 80 let.

Podnikatelé volí základ
Potvrzuje také odlišný pohled zákazníků na 
výběr typu operativního leasingu, kdy fyzic-
ké osoby, živnostníci a střední podnikatelé 
preferují základní varianty, a to především 
kvůli výši měsíční splátky.

Oproti tomu firemní klientela vítá rozšíře-
nou a pochopitelně dražší variantu operativ-
ního leasingu, která zahrnuje rovněž služby 
spojené se servisem auta. 

JOSEF ŽÍDEK

Zatím menší část 
prodejů

Zástupci automobilek se shodují v tom, že 
pořízení vozu formou operativního leasingu 
zatím tvoří menší část jejich prodejů.  
U značky Volkswagen je to asi  
35 procent, Škoda letos za měsíce leden 
až září zaznamenává podíl asi 22 procent, 
Peugeot v tomto roce eviduje asi 15 procent 
takových zákazníků a Kia sedm procent, 
přičemž celkový prodej nových vozů formou 
operativního leasingu v ČR je 17procentní. 
Všichni ale zaznamenávají nárůst  
a připravují se na další zvýšený zájem 
mezi drobnými podnikateli i domácnostmi. 
Nabídku připravují nebo již rozjely též další 
automobilové značky. 
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Nové auto? Operativní leasing vítězí
Kdysi oblíbený leasing ustoupil 
na začátku nového tisíciletí úvěru, i ten už ale 
dnes stále více nahrazuje leasing operativní, 
tedy v postatě pronájem vozu
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Správa vozového parku u malých 
a středních firem, ale i v případě 
živnostníků prochází v posledních 

letech výraznou změnou. Také v této 
oblasti se stále více prosazuje operativní 
leasing, tedy řešení, které bylo tradičně 
vnímáno spíše jako produkt pro velké firmy 
a korporace.  

Ale zatímco v jejich případě už tato služba 
z větší části naplnila své možnosti, právě 
u malých a středních firem nebo samostatně 
podnikajících živnostníků vidí společnosti 
z oboru největší potenciál svého růstu. Fir-
my za vůz platí předem dohodnutou částku 
po smluvenou dobu a po skončení tohoto 
období automobil vrátí. 

V čem je výhoda tohoto řešení? „Operativ-
ní leasing je podle mě především o zabezpe-
čení veškerých služeb spojených s provozem 
vozidel od vyjednání podmínek s dodavateli 
přes objednání vozidla, zajištění servisu 
a pneuservisu až po prodej ojetého vozidla 
na konci leasingu,“ vysvětluje Gregor Bilik, 
generální ředitel společnosti Arval CZ. 

Podle něj díky operativnímu leasingu 
odpadá firmám větší část starostí s vozovým 

parkem. „Přes devadesát pět procent klientů 
využívá služeb komplexní správy. Společně 
s klientem připravujeme i strategii úspor na 
delší časové období. Záleží jen na něm, které 
služby bude chtít využít,“ dodává Gregor 
Bilik. 

Otazníky u oprav
Leasingové firmy tak za podniky v tomto 
případě přebírají veškerá rizika. „Pokud se 
vám například porouchá motor, opravíme 
ho. Pokud se vám spálí spojka, vyměníme ji. 
Vše u nás máte garantováno. Každá společ-
nost potřebuje mít cash flow, a pokud malou 
společnost s jedním autem potká během 
roku velký servisní zásah na autě za sto 
padesát tisíc, může to pro ni být i likvidační. 
Pokud ale ví, že pronájem vozu stojí měsíčně 
stejnou částku po dobu tří až čtyř let, může 
si naplánovat svůj byznys bez rizika,“ dopl-
ňuje Gregor Bilik.

Právě opravy však bývají někdy předmě-
tem sporů nebo nespokojenosti. Týká se to 
například prasklin na čelním skle. Podle 
statistik leasingové společnosti se přibližně 
čtvrtina podobných případů řeší takzvaným 

scelováním. To funguje tak, že se poškozené 
místo očistí, z prasklin se vysaje vzduch 
a nahradí se speciální pryskyřicí. Ta se díky 
podtlaku dostane do všech mezírek, a zabrá-
ní tak jejich dalšímu rozšiřování a současně 
dojde k obnovení původní pevnosti skla. 
Uživatel vozidla poté získá atestovou kartič-
ku uznávanou stanicemi technické kontroly, 
policií i pojišťovnami.

I když jsou praskliny po opravě téměř 
neviditelné, někteří zákazníci leasingovek 
nejsou s tímto typem oprav spokojení. „I pro 
takovou situaci máme řešení,“ říká manažer 
likvidace pojistných událostí společnosti 
LeasePlan Michal Prokopec. A pokračuje: 
„Naše pobočka totiž uzavřela dohodu s po-
jišťovnou i s partnery pro opravy autoskel, 
podle níž bude sklo následně vyměněno 
a předchozí oprava samozřejmě nebude 
účtována.“ 

Taková výměna však podle něj může 
mít na firmy finanční dopad. „Scelování je 
pochopitelně významně méně nákladné než 
eventuální výměna skla. To má příznivý 
dopad na škodní průběh daného vozidla, 
ale i celé flotily konkrétního klienta. A není 

Operativní leasing 
začíná mířit na menší firmy 
Služba nabízí poměrně pohodlné 
a přehledné provozování vozového parku
obvykle na dobu dvou až pěti let 
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Operativní leasing přináší podle něj ma-
lým a středním firmám možnost lépe pláno-
vat výdaje do vozových parků a eliminovat 
možná rizika spojená s vlastnictvím auto-
mobilů. Nepotřebují například nikoho, kdo 
by se ve firmě interně staral o správu vozů. 
Leasingové společnosti obvykle zajišťují 
i náhradní vozidla v případě havárie zaměst-
nanců nebo poruchy automobilu. Firmy mají 
kromě toho transparentní přehled o nákla-
dech a díky jeho nastavení jim odpadá také 
starost, co s vozidlem po konci jeho užívání, 
čímž se zároveň eliminuje ztráta z prodeje 
vozidla při poklesu cen na trhu.  

Bez počáteční akontace
U operativního leasingu není navíc nutné 
platit počáteční akontaci. Zároveň má uži-

vatel vozidla garanci fixní měsíční splátky 
po celou dobu financování, což má pozitivní 
vliv i na plánování cash flow. Přitom je lea-
singová splátka nákladovou položkou, a tedy 
plně daňově odečitatelná. 

Díky operativnímu leasingu mohou firmy 
také dosáhnout i na dražší vozidla, která 
by si asi jinak do svého vozového parku 
nekoupily. A výše splátek přitom nemusí být 
vždy vyšší než u levnějších modelů. Levná 
vozidla totiž rychleji ztrácejí na hodnotě, 
jejich prodejní cena je tedy po skončení 
leasingu obvykle nižší. Výši splátky kromě 
toho ovlivňuje například i velikost kol a s ní 
spojená cena pořizovaných pneumatik. 

Operativní leasing se obvykle sjednává na 
dva až pět let. Některé leasingové společnos-
ti však v poslední době přišly s nabídkou na 
kratší dobu v rozmezí od jednoho měsíce do 
dvou let. Ta míří především na podnikatele, 
kteří si chtějí zakoupit nový vůz a musejí če-
kat několik měsíců na jeho dodání. U někte-
rých typů bývá dodací lhůta až osm měsíců. 
Právě pro tyto situace může být operativní 
leasing vhodným překlenovacím řešením. 
Tato služba je schopna nahrazovat například 
nabídky autopůjčoven. 

Operativní leasing však nemusí být pro 
menší firmy vždy výhodný. Jednou z kom-
plikací bývá například dodržení předepsa-
ného počtu kilometrů. Ten je obvykle  
20 tisíc kilometrů za rok. Pokud firma potře-
buje jezdit více, může si sjednat limit vyšší, 
ale musí pak platit vyšší částky, protože vůz 
více opotřebí. Když sjednaný limit překročí, 
bude při konečném vyúčtování doplácet za 
každý kilometr navíc většinou korunu až 
dvě, u elektromobilu pak pět korun. 

Péče se vyplácí
Zatímco téměř bezstarostné užívání au-
tomobilu během provozu bývá příjemné, 
některé klienty čeká nepříjemné překvape-
ní při jeho vracení. Leasingové společnosti 
totiž velmi pečlivě sledují opotřebování 
vozu. A pokud je příliš vysoké, například 
poškrábaný lak nebo skvrny na sedačkách 
po rozlité kávě, podniky musejí za škody 
platit. 

Často tak uhradí například za „parko-
vací lišej“, kterého si během užívání vozu 
nevšimly nebo který nepovažovaly za natolik 
zásadní poškození, aby kvůli němu přivolá-
valy pojišťovnu. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

třeba dodávat, že škodní průběh hraje 
podstatnou roli při kalkulaci ceny pojištění,“ 
upozorňuje Michal Prokopec. 

Nepružnost? Už ne
Další překážkou, proč malé firmy nebo živ-
nostníci dříve operativní leasing nepovažovali 
za vhodné řešení pro své autoparky, byla ne-
pružnost nabídek pro jejich konkrétní potřeby. 
I to se snaží leasingové společnosti zlepšit.  

„Klienti mají možnost si u kteréhokoli 
obchodníka koncernu Volkswagen do  
30 minut nakonfigurovat nabídku ope-
rativního leasingu vozidla dle vlastních 
parametrů. Celý proces nabídky se tak velmi 
výrazně zrychlil,“ říká Petr Abrahámek, 
ředitel retailového prodeje ve společnosti 
Volkswagen Financial Services, známé spíše 
pod původním názvem ŠkoFin.

„U většiny běžných koncernových vozidel 
je díky novému a inovativnímu systémo-
vému řešení operativní leasing kalkulován 
automaticky během několika minut. U spe-
cifických vozidel probíhá kalkulace indivi-
duálně, přičemž v tomto případě je odezva 
v řádu hodin,“ upřesňuje Petr Abrahámek. 

11/2016 l 53

Mezi nevýhody patří 
složitější možnost 
odkupu automobilu 
po skončení pronájmu 
nebo úhrada příliš 
velkého opotřebení.
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 Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem – 
tak se jmenuje kniha, jejímž spoluautorem 
jste a která právě vyšla ve vydavatelství 
Mladá fronta. Opravdu lze v této zemi 
úspěšně podnikat? 
Musíte na to být připraven. I ti malí a střed-
ní mají šanci. Prvním předpokladem je ale 
mít dobrý produkt. Bez něj to nejde, u něj 
vše začíná i končí. Dále ta firma nesmí být 
úplně malá. Musí mít něco za sebou, mít 
zkušenosti z jiných trhů. Teprve potom je 
zralá na Čínu. Všechno totiž trvá dlouho 
a opravdu malé firmy to neustojí. Dvakrát 
pojedou na veletrh a potřetí si řeknou, ne, ta 
Čína nefunguje. 

 Jaké jsou přibližné náklady na vstup do 
Číny? 
Zhruba do milionu korun. Rozpočet na 
veletrh přijde na 200 tisíc až 300 tisíc korun. 
Když se zúčastníte zhruba tří, tak to tak 
vychází. U toho čtvrtého veletrhu už se to 
musí zlomit, jinak to nemá cenu. V této 
souvislosti je nutno zmínit, že by se měl 
každý snažit využít pomoci českého státu. 
Když máte například zemědělský produkt, 
tak ministerstvo zemědělství má dotace na 
veletrhy. Když průmyslový, zase jsou dotace 
na veletrhy. Také CzechTrade pomáhá. Na 
veletrzích je třeba být, přes e-mail a tele-

fon nedomluvíte nic. Musíte se s čínskými 
partnery setkat. 

 Proč jsou západní firmy v Číně výrazně 
úspěšnější než ty naše?   
Důvodů je hodně. Jako první mě napadne, 
že jsou to silnější firmy. Jsou schopné aloko-
vat více kapitálu a jsou trpělivější, než se jim 
kapitál začne vracet, ve srovnání s českými 
firmami. Musíte mít trpělivost a zdroje na 
to, abyste to ustál. Neočekávat, že během půl 
roku se to rozjede. Tak to nikdy není. 

 Jakých největších prohřešků se čeští 
podnikatelé v Číně dopouštějí?

Začíná to maličkostmi. Třeba že podávají 
vizitku jednou rukou, tohle působí neuctivě. 
To vám ale obchod nezkazí. Co je mnohem 
horší, že Češi neumějí „číst“, co Číňané 
vlastně říkají. Jejich kultura je kontextuální; 
až osmdesát procent sdělení se vyjadřuje 
jinak než slovy. To znamená, že když se jim 
produkt nelíbí, tak to neřeknou. Zmíní, že je 
to velice pěkné, možná by se to dalo někde 
vylepšit. Což znamená, že je to hrůza. Čín-
ský podnikatel je zdvořilý, nechce říct do očí, 
že produkt stojí za houby. Nechce, aby jeho 
protějšek ztratil tvář, tak to obkrouží. Český 
podnikatel potom odjíždí s tím, že mluvil 
s pěti distributory a všichni říkali, jaká to 
byla paráda. Druhé nepochopení je to, že Čí-
ňané se vždy staví do nějakého světla. Číňan 
vám třeba bude tvrdit, že má 500 obchodů, 
ale reálně má tři. Příští rok bude mít možná 
deset a za pět let pět set. Teď má však do- 
opravdy jen ty tři. Jenže on to takhle neřek-
ne. Číňané zacházejí trošku jinak s objektiv-
ní realitou. Není to tak, že by byli lháři, ale 
jsou schopní pravdu zkreslovat. Kdežto naši 
podnikatelé jsou zvyklí, že když se jim něco 
řekne, tak to sedí. 

 Jak dlouho jednání trvá? 
Jak jsem napsal v knize, v Číně mají 
jednání začátek, prostředek, ale nikdy 

V Číně jednání začínají, 
mají prostředek, ale nikdy nekončí 
Jan Hebnar strávil v miliardové zemi 
šest let. Za tu dobu poznal mnohé taje 
a úskalí místního obchodu 
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Když se Číňanům 
produkt nelíbí, tak to 
neřeknou. Zmíní, že je 
to velice pěkné, možná 
by se to dalo někde 
vylepšit. Což znamená, 
že je to hrůza.
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konec. Něco dohodnete a druhý den vám 
zavolá partner, že cena by ještě potře-
bovala upravit. Třeba pivo se prodává 
v půllitrových láhvích, obchod s těmito 
půllitrovými láhvemi měsíc dotahujete 
a po podepsání smlouvy vám zavolají, že 
to pivo potřebují ve třetinkách. Což úplně 
změní celý byznys. A oni to berou tak, že 
vše pořád běží. Přitom vy třeba ty třetinky 
vůbec nemáte. Oni jsou prostě flexibilní. 
To je něco, co českého podnikatele trochu 
děsí. Ten se chce dohodnout, podat si 
ruku a zapomenout. Kdežto Číňan pořád 

něco vymýšlí. Oni jsou ale flexibilní i na 
druhé straně. Když jim řeknete, že svoji 
část dohody nebudete moci splnit, jsou 
schopni konstruktivně reagovat. Sednout 
si ke stolu a říct, co by se dalo změnit. 
Jenže je problém, že my tohle na rozdíl od 
nich nevyužíváme. Čína je velká země se 
spoustou lidí a malým množstvím zdrojů. 
Aby přežili, musejí se umět za každou cenu 
přizpůsobit. Proto jsou tak flexibilní. Měl 
jsem třeba obchodní jednání v neděli ve tři 
hodiny ráno na benzinové stanici, protože 
jindy prostě neměl partner čas. 

 V knize uvádíte množství příkladů, tipů, 
triků. Proč jste ji vlastně napsal? 
Vzniklo to na základě toho, kolik neúspěš-
ných pokusů českých podnikatelů jsem 
v Číně zažil. Mojí ambicí bylo napsat struč-
ného průvodce, kterého si podnikatel vezme 
s sebou do Číny. Než přiletí za osm devět 
hodin do Pekingu, přečte si hlavně to, čeho 
se vyvarovat. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Jan Hebnar (35)
Vystudoval práva a mezinárodní vztahy na 
brněnské Masarykově univerzitě, titul MBA získal 
v Pekingu. V letech 2009 až 2012 působil v Pekingu 
jako obchodní rada. V roce 2013 založil a tři 
roky v Číně vedl pobočku holdingu HTC, který 
v Čechách vlastní například Zetor. V současnosti 
učí na vysokých školách a vede společnost Sinovia 
zabývající se importem z Číny. 
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Vše je dnes v rychlém pohybu, 
společnosti jsou kupovány, 
prodávány, spojovány. Součástí toho 

jsou i personální změny, propouštění. Na 
minulé zásluhy se přitom často nehledí. Na 
to, že jste nedělali chyby, patřili k nejlepším, 
za svoji firmu „dýchali“. 

O to víc je to šokující. Po desetiletích 
v jedné kanceláři, dílně najednou ranou 
osudu zasažený člověk neví, co ho čeká, 
jak se ke všemu postavit, jaký je život „tam 
venku“. Dostavuje se u něho pocit totálního 
zoufalství, nekonečné prázdnoty.   

„Je to jako v manželství, tohle je rozvod,“ 
řekl Rick Cobb z Challenger, Gray & Christ- 
mas. Do Prahy přijel, aby se tu zúčastnil 
konference Career Star Group. 

Jejím tématem bylo outplacementové po-
radenství, což je cílená profesionální pomoc 
a podpora propuštěným zaměstnancům při 
hledání nové práce. 

Zajímavá novinka 
Zatímco ve světě je to již dávno zažité, v Čes-
ku je outplacement stále ještě novinkou. 
Ví se o něm nemnoho, společnosti, které se 
mu v tuzemsku věnují, lze spočítat obrazně 
řečeno na prstech jedné ruky. 

Vše probíhá tak, že zodpovědný zaměstna-
vatel (kolik jich ale v Česku je, že?), který chce 
ukázat, že si svých zaměstnanců váží, záleží 
mu na jejich budoucnosti, využije outplace-
mentové poradenství. Hradí jeho náklady.   

„Poradenství je uzpůsobeno na míru jed-
notlivým účastníkům. Každý z nich dostává 
svého vlastního profesního kouče, který ho 
provází po celou dobu programu. Našimi pro-
gramy prochází každoročně několik stovek 
lidí. Devadesát procent z nich si v krátkém 

čase – tří až šesti měsíců, záleželo na specia-
lizaci – našlo nové, odpovídající zaměstnání,“ 
podělila se o zkušenosti z tuzemska Ilona Mi-
láčková z firmy Teamconsult, která je českým 
partnerem Career Star Group. 

Zmiňovaná individuální forma poraden-
ství je běžná u středních a vyšších manaže-
rů. Ti mají nezřídka možnost outplacementu 
zahrnutou i jako součást svých benefitů ve 
smlouvě. U těch ostatních probíhá poraden-
ství v menších či větších skupinách, někdy 
i formou videokonference. 

Jak na to? 
Nejdůležitější součástí individuálních pro-
gramů jsou sezení s poradcem. Ten podrob-
ně zhodnotí zkušenosti, znalosti a schopnos-
ti zaměstnance a vytvoří kvalifikační profil, 
který bude určovat strategii hledání nového 
uplatnění. Součástí bývá také vystavení 

psychologického profilu. 
Dále se oba společně připravují na jed-

notlivé fáze hledání práce. Ať již se jedná 
o využívání sítě kontaktů a mapování skry-
tého trhu práce – to jsou pozice, které nejsou 
veřejně inzerovány –, zpracování životopisu 
a dalších podkladů, trénink pohovorů nebo 
důkladné využívání sociálních sítí. 

Vedle klasického pohovoru mezi čtyřma 
očima má propouštěný zaměstnanec k dis-
pozici třeba i videa s ukázkovými situacemi 
nebo takzvané metavyhledávače umožňující 
najít pracovní nabídky napříč odvětvími 
nebo státy. 

Stop panice 
„My nechceme být prodejci, ale partnery,“ 
řekl Cobb. A zdůraznil, že záleží na obou-
stranné důvěře. Ta je základem k vyrovnání se 
s obtížnou situací. Jde o to, že propuštění lidé, 
patřící dost často mezi ty nejlepší, se dlouho 
nepohybovali na trhu práce. Neorientují se. 

Právě proto jim tuto službu jejich bývalý 
zaměstnavatel poskytuje. A je to logické. 
Byli to lidé, s kterými byl spokojený, vážil si 
jich, proto jim chce přechod usnadnit. 

Navíc se tím i chrání. Ukazuje totiž těm, 
kteří zůstávají, že je schopen se o ně postarat 
i v takovéto obtížné situaci, kterou si nepřála 
ani jedna strana. 

„Ti, co zůstali, začínají být logicky 
nervózní. Outplacement k nim vysílá silný 
pozitivní signál,“ řekla Miláčková.

Firmy, které outplacement hradí, chtějí na 
trhu působit důvěryhodně, jako společensky 
odpovědné. Dalším významným důvodem je 
pak také prevence soudních sporů. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Jste nadbytečný!
Ta chvíle zatřese s každým. A nepoznáte 
v tom okamžiku, kdo je kdo. Dělník 
i nejvyšší manažer reagují stejně, když jim 
nadřízený oznámí, že jsou propuštěni
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Co je outplacement? 

Je to cílená profesionální pomoc  
a podpora propuštěným zaměstnancům 
při hledání nové práce. Termín 
outplacement vytvořil a poprvé použil 
John Challenger. Dnes je součástí všech 
moderních učebnic personalistiky.  

Noční můra

Podle mnoha výzkumů je výpověď třetí 
nejvíce stresující věcí, kterou lidé  
v životě zažívají. Tou první je smrt 
někoho z blízkých, následuje rozvod. 
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Varšava ohromuje novými mrakodrapy 
Tip na víkend? Jeďte do polské metropole. 
Ta mění rychle vizáž. Nádherné parky a historické 
centrum doplňují nové výškové budovy 

V současnosti je ve Varšavě 24 mra- 
kodrapů, tedy budov, jejichž výška 
přesahuje hranici sta metrů. 

Dominantou města zůstává ošklivý 
237metrový Palác kultury a vědy postavený 
komunisty, v květnu tohoto roku mu ale 
přibyl mnohem hezčí konkurent. 

V komplexu budov nazvaném Warsaw 
Spire byla otevřena dominantní věž, která 
vyrostla do výšky 220 metrů. Doplňují ji 
další dvě 55metrové budovy. Warsaw Spire 
od developera Ghelamco má ambici vytvořit 
hlavní byznysové centrum Varšavy a celé 
střední Evropy. 

Čtvrť luxusu
Napomáhá tomu také moderní urbanismus 
okolní čtvrtě Plac Europejski. Ta je přímo po-
seta sídly nadnárodních korporací. Komplex 
Warsaw Spire se 109 tisíci metry čtverečními 
kancelářských ploch  považuje sama společ-
nost Ghelamco za stěžejní. Oblast je označo-
vána za nejrychleji se rozvíjející varšavskou 
část. V sousedství komplexu se rozšiřuje nová 
trasa metra. „K dispozici je infrastruktura 
pro cyklisty – samostatný nájezd, sprchy  
a parkoviště – nebo obrovské podzemní par-
koviště pro 1270 vozidel včetně parkovišť pro 
hosty budovy. Kromě toho též četné školky, 

zdravotní středisko, tělocvičny, obchody nebo 
hotelové konferenční centrum,“ uvádí materi-
ál společnosti Ghelamco.

Už při květnové kolaudaci developer 
představil nájemníky, jejichž zvučná jména 
potvrdila, že v rostoucí Varšavě stále je 
poptávka po luxusních kancelářích. V kom-
plexu Warsaw Spire budou mít kanceláře 
Adecco, BNP Paribas Securities Servi-
ces, Centrum pro dopravní projekty EU 
(CEUTP), agentura EU Frontex, MasterCard 
nebo Samsung. Projekt se již během kolau-
dace chlubil pronajatou kapacitou více než 
85 procent plochy. 
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Unikátní řešení
Také Varšava se veze na vlně zeleného mar-
ketingu. Nejen ve městě, ale i soukromých 
projektech jako Warsaw Spire je možné najít 
několik zelených „vychytávek“, které nemají v 
regionu obdoby. V novém mrakodrapu jsou to 
třeba dvoupodlažní výtahy nebo fakt, že celý 
objekt zásobují energie z obnovitelných zdrojů. 

Developer také na výstavbě náměstíčka 
kolem budovy spolupracoval s Wirtz Inter-
national – renomovanou belgickou architek-
tonickou společnosti, jejíž portfolio zahrnuje 
třeba zahrady v Elysejském paláci. V celém 
obchodním komplexu je celkem více než  

14 tisíc stromů, keřů, jezer a fontán. O volný 
čas se manažerům postarají všudypřítomné 
restaurace a galerie. 

Třetí nejvyšší budovou a zároveň posled-
ní, která ve Varšavě přesahuje výšku  
200 metrů, je Warsaw Trade Tower. V hlav-
ním městě Polska však postupně roste nový 
gigant, který trumfne všech 24 stávajících 
mrakodrapů. Chmielna Business Center 
přímo v centru města dosáhne výšky  
310 metrů. Developerem je slovenská spo-
lečnost HB Reavis. 

EURO

11 /2016 l 59

Jak se tam dostat?
  Z Prahy do Varšavy jezdí dva přímé 
vlaky EuroCity denně, z Ostravska pak 
dokonce šest přímých vlaků denně. 
Cesta trvá 7,5 hodiny. Z Prahy stojí 
„včasná jízdenka Evropa“ kolem  
730 korun.
  Z Letiště Václava Havla se létá do 
Varšavy čtyřikrát denně, let trvá hodinu 
a dvacet minut a zpáteční letenka stojí 
od 2589 korun.
  Autem trvá cesta z Prahy sedm hodin. 
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Sarobustně působícím autem jsem se 
poprvé svezl loni při jeho evropské 
premiéře ve Stockholmu. Řídil jsem 

krátce šestimístnou osobní verzi Multivan. 
A v hlavě mi nejvíce utkvělo tohle – hranice 
mezi osobními a užitkovými vozy definitivně 
padla. Natolik bylo představení novinky 
působivé. Od té doby oslovila „té šestka“ 
kdekoho. Jen letos si ji do konce září ve světě 
pořídilo 146 900 zákazníků, což představovalo 
meziroční nárůst 17,3 procenta.  

Najdi rozdíl
Přitom německá značka nepředstavila nový 
vůz, tedy co se týkalo designu. Byla to spíše 
evoluce, ale komfortní. Sounáležitost hlavně 
s úspěšnou pátou generací (dva miliony 
prodaných vozů) byla zřejmá. Nakonec proč 
měnit radikálně něco, co v minulosti slavilo 
opakovaně triumf? 

A uvědomil jsem si to znovu v těchto 
dnech, při testu T6 ve verzi skříňový vůz. 
Při pohledu na novou čelní partii s úzkou 
maskou chladiče bylo znát – a ostatně také 
z dalších linií atleta na kolech – jasné propo-
jení s úspěšnou minulostí. 

Vybočovaly jen nové LED světlomety. Za 
pozornost pak u T6 stál i horizontální prolis 
na zádi a nově navržená kola. V tomhle jsou 
v německém koncernu opravdoví mistři. Sta-

čí jen zmínit „stále stejné“ nové golfy předsta-
vované v pravidelných časových odstupech. 

Malý stěhovák
A uvnitř? Dobře ergonomicky řešená 
přístrojová deska působila stroze, vzorně 

německy, stejně tak odkládací, povětšinou 
otevřené prostory. Gumová celistvá podlaha 
v kabině řidiče byla k nezaplacení – stačil 
kbelík vody, smeták a podzimní bláto bylo 
pryč. 

Z vozu bylo při jízdě i zásluhou výše umís-
těných sedadel dobře vidět. V tomto zůstává 
VW oproti některým svým konkurentům, 
kteří nabízejí vozy s nižším „posezem“, 
příjemně konzervativní.  

Malý volant padl do ruky. A bodovala i níž 
posazená velká zpětná zrcátka. Ani jsem ne-
postrádal to chybějící prostřední, s kterým 
bych v této verzi maximálně zíral na dělicí 
přepážku bez okna za sebou. 

Řidiči s vyšší postavou však budou mít 
problém nastavit si v T6 sedadlo. Právě 
kvůli přepážce. Budou to muset dohnat 
nastavením volantu. Dlužno dodat, že tohle 
ale není problém pouze u VW. 

Nákladový prostor s dvěma světly vyřešili 
konstruktéři chytře. Boční stěny Transpor-
teru chránilo polovysoké obložení z tvrdých 
desek. Bodovaly masivní posuvné boční 
dveře a šest úchytných ok v podlaze plus 
had červených popruhů. Těmi bylo možné 
napevno upoutat jakýkoli náklad.  

Vůz uveze 858 kilogramů, což je ve  
srovnání s konkurencí (Opel Vivaro  
1079 kilo a Ford Transit Custom 714 kilo) 

60 l Profit

FO
TO

: 
V

W

Tyká si s budoucností
Volkswagen prodal již dvanáct milionů užitkových vozů 
modelové řady T. A nemíní přestat. Je tu šestá generace 

TE S T

Volkswagen Transporter  
2,0 TDI

Motor: vznětový, 1968 cm³
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon  
při otáčkách: 3250–3750 ot./min
Nejvyšší rychlost: 182 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 11,9 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 1961 kg
Užitečná hmotnost: 2800 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4904 x 1904 x 1990 mm
Plocha nákladového prostoru: 4,3 m²
Objem nákladového prostoru: 5,8 m³
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
7,2/5,3/6,0 l
První cena vozu: 698 203 Kč  
(577 027 Kč bez DPH)
Cena testovaného vozu: 938 435 Kč  
(775 566 Kč bez DPH) 
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slušné. Nabízí se s dvěma rozvory  
(3000 a 3400 milimetrů) a třemi výškami 
karoserie (1990, 2177 a 2477 milimetrů).

Nic pro závodníky
Když jsem zmínil, že změny na karoserii aby 
člověk pohledal s lupou, tak zcela něco jiné-
ho nabídl pohled pod kapotu. Užitková řada 
T6 má k dispozici nové úspornější čtyřválco-
vé dvoulitry TDI a TSI. 

V testovaném voze byl turbodiesel 
o výkonu 110 kilowattů splňující Euro 6. 
Měl redukci oxidu dusíku pomocí kapaliny 
AdBlue (nádrž je na 13 litrů a vystačí nejmé-
ně na pět tisíc kilometrů). Na silnici se auto 
s touto motorizací a systémem start/stop 
(už v základní výbavě) pohybovalo úsporně. 
Jezdil jsem v průměru za 7,2 litru na  
100 kilometrů, při 130kilometrové rychlosti 
na dálnici si motor řekl o 8,2 litru.

Všechny verze nové řady T6 mají nyní 
nezávislé zavěšení kol a odpružení vinutými 
pružinami. Což je mezi dodávkami neob-
vyklé a projevilo se to hlavně u nezatíženého 
vozu. Při jízdě na dlouhých rovinkách jsem 

si lebedil, jízda byla komfortní. Horší to však 
bylo v zatáčkách. Najednou se mi to auto 
zdálo hodně „vysoké“ a těžké. Bylo to dáno 
zčásti i nedostatečnou odezvou volantu, 
„měkkým“ nastavením podvozku. 

Za značku se platí
A závěr? Volkswagen Transporter působí 
přece jen o něco stylovějším dojmem než 
jeho bezprostřední rivalové. Ať už co se týká 
kvality zpracování interiéru, či jízdních 
vlastností. Je pohodlný, úsporný. Vadí tak 
jen vyšší cena. 

U testovaného vozu s nadstandardní 
výbavou, kterou tvořila kola z lehkých slitin 
6,5Jx16, rádio Composition Colour, 5″ ba-
revný dotykový displej, rozhraní Bluetooth, 
tempomat, nastavitelná loketní opěrka na 
levé i pravé straně sedadla, zesílená houkač-
ka, poloautomatická klimatizace, asistent 
rozpoznání únavy řidiče, paket Executive, 
halogenové přední světlomety s čirou opti-
kou, se vyšplhala přes 900 tisíc korun. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Tyká si s budoucností
Volkswagen prodal již dvanáct milionů užitkových vozů 
modelové řady T. A nemíní přestat. Je tu šestá generace 

PRIVÁTNÍ PÉČE, ANEB KDYŽ CHCETE LÉKAŘŮM PLATIT
SNAHY O ZVÝŠENÍ SPOLUÚČASTI PACIENTŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍ. 

Přitom většina odborníků na spolufinancování 
zdravotních služeb vnímá do budoucna jako 
jednu ze zásad udržitelnosti zdravotnického 
systému v ČR a pacienti o ně mají zájem. 

Když v roce 2013 Ústavní soud zrušil v ČR 
možnost doplácet za nadstandardní čočky, dla-
hy a některé typy vakcín, vznikl paradoxní stav. 
Pokud si nyní chtějí pacienti doplatit, například 
za nadstandardní čočku, musí si ji nechat vope-
rovat v zařízení, která nemají smlouvu se zdra-
votní pojišťovnou a zaplatit i přidružený výkon, 
na který mají jinak nárok zdarma z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 

Současná vláda ve věci nadstandardů nic 
měnit nehodlá. Jak na konferenci Zdravotnic-
tví 2017 uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk 
Němeček: „Čeká nás poslední rok do voleb. 
Pokud si někdo z nadstandardů udělá volební 
program, ať s ním přijde. My se tím nyní na 
ministerstvu zabývat nebudeme.“

MOŽNOSTI NADSTANDARDNÍ PÉČE 
Nadstandardní, pacientem hrazenou péči, ale 
mají zdravotnická zařízení možnost nabízet 

stále. Balíčky VIP péče, podle informací jejich 
poskytovatelů, využívají pacienti, kteří se ne-
chtějí spokojit se službami v rozsahu veřejného 
zdravotního pojištění.

„Privátní zdravotní péče je alternativou 
pro ty, kteří si uvědomují důležitost prevence 
a mají zájem o péči nad rámec garantovaný 
státem,“ uvedl MUDr. Zdeněk Schwarz, předse-

da představenstva společnosti Dopravní zdra-
votnictví, která provozuje síť Poliklinik AGEL 
a programy privátní zdravotní péče nabízí. 

„Při tvorbě našich programů jsme zohledni-
li, co náročnější klienti v současném zdra-
votnictví nejvíce postrádají. A to je možnost 
objednání na přesný čas bez jakéhokoliv další-
ho čekání, krátké objednací doby, konzultace 
s lékařem mimo ordinační hodiny či možnost 
rozšířených preventivních programů. V rámci 
našich programů AGEL+ dále mimo jiné nabízí-
me možnost telefonické konzultace s lékařem 
24 hodin denně nebo doručení receptu přímo 
klientovi domů,“ doplnil Zdeněk Schwarz 
s tím, že luxusní prostředí ambulantní i lůžko-
vé péče už jsou jen příjemným bonusem. 

Programy AGEL+ dále obsahují také očková-
ní, infuze vitamínu C i různá sonografická a la-
boratorní vyšetření nad rámec preventivních 
prohlídek hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění. „Tyto služby privátní zdravotní péče 
žádným způsobem nijak nelimitují ostatní 
pacienty, kteří u nás čerpají standardní péči,“ 
uzavírá MUDr. Zdeněk Schwarz. •
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Zatímco letos se jim měsíční platby 
zvýšily jen nepatrně, v roce 2017 
budou muset osoby samostatně 

výdělečně činné (OSVČ) sáhnout do kapsy 
podstatně hlouběji. Za celý rok si na 
zálohách připlatí přes dva tisíce korun.

Výpočet povinných odvodů na sociální 
zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny se 
odvíjí od průměrné mzdy, která v Česku stá-
le roste. Většina živnostníků už si zvykla – 
zvyšování záloh je standardem. Za deset let 
narostly u obou pojištění zhruba o třetinu.

„Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný 
jako loni. V případě minimálních záloh je 
to u zdravotního pojištění 13,5 procenta 
z poloviny průměrné mzdy a u sociálního 
pojištění 29,2 procenta ze čtvrtiny průměr-
né mzdy,“ připomíná daňová poradkyně 
Mazars Gabriela Ivanco.

Klíčové je, aby si živnostníci pohlídali 
termíny, dokdy musejí odvody zaplatit.

„Minimální měsíční zálohy u zdravotního 
pojištění se v roce 2017 zvýší ze současných 
1823 korun na 1906 korun a u odvodů pro 
Českou správu sociálního zabezpečení 
z aktuálních 1972 na 2061 korun,“ shrnuje 
daňový expert Petr Gola. 

V roce 2017 tak drobní živnostníci, jejichž 
hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, 
zaplatí na měsíčních zálohách o 172 korun 
víc než letos.

Většina OSVČ platí minimum
Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které 
v daném roce s podnikáním začaly, a dále 
pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk 
nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi – 
aktuálně 324 072 korun ročně (v roce 2017 
338 784 korun). Takových OSVČ je přitom 
v Česku stále většina.

Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi 
příjmy a výdaji. Pokud si za rok přijdete na 

víc, platby se vám zvyšují přiměřeně zisku. 
Celkem se povinné odvody státu na pojiš-

tění pro plátce minimálních záloh vyšplhají 
až na 47 604 korun ročně. V letošním roce 
přitom odvedl drobný živnostník na těchto 
položkách jen 45 535 korun. 

Pokud máte podnikání jen jako činnost ve-
dlejší, například vedle běžného zaměstnanec-
kého poměru, můžete spát klidněji – zálohy na 
sociální pojištění vám oproti roku 2016 naros-
tou jen o 39 korun na 832 korun měsíčně.

Vyhněte se doplatkům i penále
Většina živnostníků platí zálohy prostřed-
nictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí 
z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete 
doplácet a zároveň hradit penále, na které 
vás zdravotní pojišťovna nebo ČSSZ upozor-
ní často až po letech, kdy vyšplhá na několik 
tisíc korun, měli byste si hlídat příslušné 
termíny.

62 l Profit
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Opět vyšší zálohy na pojištění  
Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální 
zálohy na sociální a zdravotní pojištění, 
nemá stát dobrou zprávu 
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U zdravotního pojištění musíte novou zá-
lohu ve výši 1906 korun zaplatit už za leden 
2017, nejpozději tedy do 8. února příštího 
roku.

U sociálního pojištění je rozhodující ode-
vzdání přehledu o příjmech a výdajích. Nová 
měsíční záloha se odvádí až za měsíc, kdy 
byl odevzdán přehled za uplynulý rok. Do 
té doby budete hradit stejně vysokou zálohu 
jako letos. 

Většina živnostníků svou povinnost splní 
do konce dubna – tj. měsíc po odevzdání 
daňového přiznání – a zálohu v nové výši tak 
odvedou státu (za duben) nejpozději 19. května 
2017. Připomínáme, že obecně je záloha splat-
ná do 20. dne následujícího měsíce, nicméně 
20. květen 2017 připadá na sobotu a „sociálka“ 
by měla mít peníze na účtu do pátku.

Živnostníci, kteří platí pojistné složen-
kou, musejí požádat svou místně přísluš-

nou OSSZ o doručení poukázek, protože 
je úředníci neposílají automaticky. Žádost 
na správu sociálního zabezpečení můžete 
podat písemně poštou, e-mailem (a to i bez 
ověřeného elektronického podpisu), pro-
střednictvím vaší datové schránky či osobně 
na pobočce.

Jak je to u vedlejší činnosti?
Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, 
platí minimální zálohy u důchodového pojiš-
tění pouze tehdy, přesáhne-li příjem z jeho 
podnikání 2,4násobek průměrné mzdy. Pro 
rok 2017 půjde o částku 67 757 korun (2,4 x 
28 232)

„Za vedlejší činnost je považován napří-
klad výkon samostatné výdělečné činnosti 
zaměstnanců, důchodců, studentů nebo 
OSVČ na rodičovské dovolené,“ připomíná 
Gabriela Ivanco.

U zdravotního pojištění se výše zálohy 
vypočítává po podání přehledu o příjmech 
a výdajích. Minimální zálohy se neplatí 
a zdravotní pojištění odvedete ze skutečného 
zisku. Příklad: Přivyděláte-li si podnikáním 
za rok například 30 tisíc korun, zaplatíte 
zdravotní pojištění za celý rok – a to pouze 
ve výši 2025 korun (tedy 13,5 procenta 
z poloviny výdělku).

„S podáním přehledu doplatí zaměst-
nanec, který má podnikání jako vedlejší 
činnost, plnou částku na zdravotní pojištění. 
Velkou výhodou vedlejší pracovní činnos-
ti je, že pokud příjmy po odečtení výdajů 
nepřekročí stanovenou hranici, nevzniká 
povinnost platit sociální pojištění,“ upřesňu-
je pro BusinessInfo.cz daňová poradkyně ze 
společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Jak vypočítat zálohu?

INZERCE    A161006092

Průměrnou mzdu stanovuje každý 
rok vyhláška jako součin tzv. 
všeobecného vyměřovacího základu 
(VVZ) za předchozí rok, který činí 
27 156 korun, a koeficientu pro 
úpravu VVZ – 1,0396. Průměrná 
mzda pro rok 2017 bude 27 156 x 
1,0396, což je 28 232 korun. Oproti 
letošnímu roku naroste o 1226 
korun, mezi léty 2015 a 2016 byl 
přitom rozdíl pouze 395 korun.

Při výpočtu záloh je důležité 
vědět, že pro hlavní výdělečnou 
činnost činí minimální měsíční 
vyměřovací základ 25 procent  
z průměrné mzdy. Měsíční záloha 
u sociálního pojištění je pak  
29,2 procenta z této částky 
(pro rok 2017 7058 korun), což 
je 2061 korun. U zdravotního 
pojištění jde o 13,5 procenta  
z poloviny průměrné mzdy.

Tabulka vývoje průměrné mzdy a minimálních záloh
Rok 2013 2014 2015 2016

Průměrná mzda 25 884 25 942 26 611 27 006

Minimální záloha  
(u hlavní činnosti) 1 890 1 894 1 943 1 972
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POR ADNA

Jak přistupovat k e-mailovému disclaimeru? 
FRANTIŠEK P., Ústí nad Labem 

Disclaimer v korespondenci zavádí čím dál 
více obchodních společností a často k němu 
vzhlížejí jako k všemocnému řešení, které 
je zbaví problémů. Drobný text, který se 
přidává na konec obchodních e-mailů vět-
šinou jako součást automatického podpisu, 
často nalezneme i na webových stránkách 
e-shopů či bank. 

Nejvíce se s přijetím nového občanského 
zákoníku rozšířil takzvaný contract disclai-
mer, který se vkládá do e-mailů obsahují-
cích návrhy smluvních a cenových podmí-
nek zamýšleného obchodního závazkového 
vztahu mezi stranami. Takový disclaimer 
je však pro adresáta pouze informací, která 
sama o sobě nemusí mít žádné dopady a ne-
musí být ani platná, ani účinná. V případě 
sporu by se tak mělo posuzovat hlavně to, 
zda za konkrétních okolností konkrétní 
adresát byl schopen z e-mailu usoudit, že 
jde o závazný návrh, nebo nikoli. 

Druhým nejčastějším typem disclai-
meru je takzvané prohlášení o důvěr-
nosti. Obvykle v něm stojí, že e-mail je 
určen pouze jeho adresátovi, v případě, že 
je omylem doručen jinam, je považován 
jeho obsah za důvěrný. V disclaimeru 
obsažená „povinnost“ oznámení ne-
správně odeslaného e-mailu odesílateli je 
ovšem spíše apelem na slušnost adresáta, 
o žádnou skutečnou povinnost v žád-
ném případě nejde, protože v žádném 
smluvním či jiném vztahu s odesílatelem 
adresát není.

V takzvaném bezpečnostním disclaimeru 
odesílatel prohlašuje, že nenese odpověd-
nost za viry či škodlivý software připojený 
k e-mailu, nebo naopak stanovuje přísné 
zákazy a sankce pro případy obdržení zavi-
rovaného e-mailu v odpovědi od adresáta. 
Jestliže však zpráva navzdory disclaimeru 
obsahuje vir, stěžejní bude v případném 

sporu posoudit, zda odesílatel této zprá-
vy byl skutečně jejím odesílatelem v její 
zavirované podobě a zda o přítomnosti viru 
věděl a zda k odeslání došlo úmyslně, nebo 
z nedbalosti. 

Každý podnikatel by v prvé řadě měl do 
e-mailů psát jen to, k čemu je oprávněn, 
a posílat je jen skutečným adresátům. 
Soudy berou e-mail jako zcela dostatečný 
důkaz o průběhu jednání mezi stranami 
sporu, dobré víře či její absenci u obou 
z nich nebo o vyvolání předpokladů, které 
mají za následek uzavření či neuzavření 
smlouvy. Pokud pochybí protizákonným 
jednáním odesílatel e-mailu, tak ho před 
přiznáním nároku protistrany soudem 
nezachrání většinou žádné přiložené pro-
hlášení. 

JIŘÍ MATZNER,.zakladatel advokátní kanceláře 

MATZNER et al

Mám hospodu. Když už investuji do EET, je možné data 
zasílaná Finanční správě využívat také pro své potřeby?
JOSEF R., Brno

Zejména malé a střední podniky a pro-
vozovatelé gastronomických nebo ubyto-
vacích služeb měli v uplynulých měsících 
možnost seznámit se s EET pokladními 
systémy a zjišťují, že zavádění EET může 
být impulzem k celkovému vylepšení pro-
vozu podniku. Váš dotaz je tedy relevantní 
a může posloužit i pro všechny, kteří budou 
pokladnu teprve vybírat.

Odpověď je jednoduchá – ano. Pokud 
kvůli zákonu pořizujete novou pokladnu 
a pravděpodobně budete platit i měsíční 
paušál, je dobré mít jistotu, že se vám tyto 
peníze vrátí. A to jinak než přes případnou 
nižší daň za pivo (bude-li vůbec někdy 
schválena) nebo jednorázovou pětitisícovou 
slevu na dani, na kterou však mají nárok 
pouze samostatně výdělečně činné osoby. 
Tedy úsporami, které pomocí dat z poklad-
ny dokážete zajistit. 

Velmi však záleží na tom, jakou poklad-
nu si pořídíte. Samotná Finanční správa 
neklade vysoké nároky na data, která jí 
posíláte. Pro její potřeby bude kasa evidovat 
pouze sumární data (tedy nikoli informace 
o jednotlivých položkách na účtu) v jed-
notlivých sazbách DPH. A pouze toto umějí 
ty nejjednodušší systémy. Pokud vám tedy 
záleží především na ceně a nechcete platit 
měsíční paušál, s největší pravděpodobností 
pořídíte jednoduchý systém, který v podsta-
tě nahradí klasický „kasablok“. V důsledku 
toho budete mít sice okamžitý přehled 
o aktuálních tržbách, nijak však nevyužijete 
potenciál dat, která byste mohl v podniku 
sbírat.

Pokud si pořídíte některý z pokroči-
lejších systémů, který bude mít napří-
klad specializaci pro gastro, dokážete 
získávat dat podstatně víc. Například 

lépe vyhodnocovat nejen prodej jed-
notlivých položek menu, ale i jejich vý-
dělečnost, řídit skladové hospodářství 
nebo vyhodnocovat vytíženost jednotli-
vých stolů. Z praxe známe příklady, kdy 
pomocí chytré pokladny provozní zjistil, 
že až třetinu piva a tvrdého alkoholu 
rozlévá jeden ze členů personálu „pod 
rukou“ nebo že v obědové špičce si 
k velkým stolům vždy sednou jen dva 
lidé, a sníží tak kapacitu podniku. Právě 
tato data budou to nejcennější, co vám 
EET v kombinaci s vhodnou pokladnou 
může přinést.

Pokud tedy chcete, aby EET nebyla jen 
nutné zlo, ale také šancí pro rozvoj vašeho 
podniku, zaměřte se právě na tyto funkce 
pokladen. 

PETR FILIPEC,.provozní ředitel firmy Storyous
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

9. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

21. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu sraže-
ných záloh na daň z příjmu 
fyzických osob ze závislé 
činnosti

25. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  daňové přiznání za říjen 2016
  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných 
olejů a ostatních (technických) 
benzinů za říjen 2016 (pokud 
vznikl nárok)

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

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání  

a daň za říjen
  souhrnné hlášení za říjen
  výpis z evidence za říjen

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za říjen 2016

30. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané  
srážkou podle zvláštní  
sazby daně za  
říjen 2016

DAŇ Z NEMOVITÝCH  
VĚCÍ

  splatnost druhé splátky  
daně (všichni poplatníci 
s daní vyšší než  
5000 Kč)

14. LISTOPADU
S REKLAMOU NA FACEBOOK
V Praze proběhne workshop, ze kterého si účastníci odnesou cen-
né informace o struktuře kampaní na sociálních sítích, které lze 
využít pro nastartování podnikatelského záměru. Chcete-li oslovit 
potenciální klienty, nestačí jen kvalitní produkt... Akce se koná 
od 14 do 17 hodin ve Factory Office Center v Praze 5. Pro účast se 
hlaste na e-mailu skoleni@h1.cz.

21. LISTOPADU
JAK OBCHODOVAT S CIZINOU? 
Řešíte přeshraniční obchod či problematiku DPH? V Praze se 
v sídle ICC ČR uskuteční celodenní seminář určený pro účetní, 
ekonomické pracovníky, obchodníky a manažery, kteří se ve své 
práci setkávají s problematikou dovozu a vývozu a nákupu či 
dodání zboží do EU. Více informací na http://www.businessinfo.
cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/praha-seminar-preshranic-
ni-obchod-211116-33484.html.

22. LISTOPADU 
ŠKOLENÍ SEO. BÝT VIDĚT TAM, KDE VÁS HLEDAJÍ
Devět z deseti uživatelů internetu používá vyhledávače. A větší 
část z nich nereaguje na reklamu. Seminář, na kterém účastníci 
získají základy SEO, projdou si krok za krokem přípravou strate-
gie a budou jim vysvětleny postupy a nástroje, které se na webu 
používají, se koná od 9.00 do 17.00 v pražském Factory Office 
Center. Zájemci se mohou hlásit na skoleni@h1.cz .

23. LISTOPADU
EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ŠPANĚLSKU
Jaké jsou podmínky úspěšného vstupu na španělský trh? Jaký 
je legislativní rámec pro podnikání Čechů v zemi či v jakých 
oborech se mohou nejlépe čeští vývozci ve Španělsku uplat-
nit, se dozvíte na semináři na konferenci v sídle Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR v Praze 1 od zástupců MPO, agentury 
CzechTrade či SP ČR. Akce se koná od 9.30 do 13.30 hodin 
a účast je zdarma. Podrobnosti na e-mailu  
ivana.vaclavikova@czechtrade.cz.

30. LISTOPADU
JAK EFEKTIVNĚ ODSTRANIT CHYBY V ÚČETNICTVÍ
Děláte si kontrolu účetnictví a nemůžete nalézt případné 
nedostatky? Nesedí vám zůstatky na účtech? Právě pro vás je 
určen seminář v Hodoníně, který může zajímat nejen účetní, ale 
i kontrolory analytiky. Seminář proběhne ve školicí místnosti 
OHK Hodonín. Zájemci o účast se mohou přihlásit na foltyn@
mbtrade.cz.

8. PROSINCE 
DOING BUSINESS IN THE UK
Jak po brexitu obchodovat s třetím nejvýznamnějším ob-
chodním partnerem ČR?  Odpovědi nejen na zmíněné otázky 
nabídne konference, která se uskuteční 8. prosince v pražském 
sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v ulici Politických 
vězňů. Registrace na celodenní akci je v 9.00 hodin. Podrobnos-
ti získáte na e-mailu ivana.fryaufova@czechtrade.cz

INZERCE    A161006778
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Před 13 lety jsem opustil vysokou 
manažerskou pozici v korporaci 
a založil malou poradenskou firmu 

zaměřenou na obchodní strategie. Měl jsem 
dost „klece“, procesů a reportingu; vsadil 
jsem vše na rozjezd vlastního podnikání. 
Moje firma se rozrostla na šest lidí a úspěch 
se valil ze všech stran. Před devíti lety 
mne ale začala bolet hlava a nepřestávalo 
to. Rok nato jsem šel po ulici a pak jsem 
se probudil v nemocnici na kapačkách. 
Půl roku jsem nebyl schopen ani řídit 
auto. Pro mužské ego to nebyl dobrý pocit. 
Z neustálého poplácávání po 
ramenou, jak jsem skvělý, 
jsem spadl rovnou do totální 
neschopnosti.

A jak tedy vypadá můj 
dnešní průměrný pracovní 
den 13 let po opuštění kor-
porátu a osm let po totálním 
zdravotním kolapsu? 

Je hodně ovlivněn tím, co 
jsem načerpal po svém kolap-
su. Měl jsem čas se zastavit, 
přemýšlet, zvolnit. Vrátil jsem 
se ke svému starému „koníč-
ku“ – zájmu o přírodní etnické 
skupiny. Uvědomil jsem si, 
že principy, které jsou běžné 
nejen v rámci těchto etnik, ale 
v celé přírodě úžasně fungují 
při vedení firmy a v běžném 
životě. Začal jsem je tedy 
postupně používat při řízení 
a rozvoji své firmy i u realizace projektů 
zákazníků. A nespočet dalších manažerů je 
shledalo logickými, praktickými a používá je 
při řízení také.

Pokud chci být v kanceláři na devátou 
hodinu, vyjíždím nebo vycházím z domova 
po půl deváté. Zařídil jsem to tak, že není da-
leko, netrávím tak nekonečný čas dojížděním.  

O dalším průběhu mého dne rozhodují 
jednotlivé činnosti, které mám naplánované. 
Ty k sobě musí energeticky „sedět“. Zákla-

dem efektivity je zvolit správnou energii pro 
jednotlivé činnosti a pak je kumulovat tak, 
abych neskákal z jedné do druhé. Například 
při řízení firmy, rozhodování, zpracovává-
ní nabídek, zadávání úkolů, sdílení svých 
představ a nápadů jsem „bojovníkem“ 
a „náčelníkem“. Jsou to všechno činnosti, 
které vyžadují mužskou sílu a přístup. Vše, 
co potřebuje řád, směr, rozhodnutí, záměr. 
Těmto činnostem se věnuji většinou dopole-
dne, plánuji je dopředu a dělám si pečlivou 
přípravu.

Odpoledne pak trávím čas záležitostmi, 
které jsou založeny na „žen-
ské“ energii. Tedy vnímání, 
empatii, projevování zájmu, 
péči a podobně. V důsledku to 
znamená obchodní schůzky se 
zákazníky, koučink zákazníků, 
vnímání návrhů mých kolegů, 
podpora kolegů u těžkých 
projektů. Tady si přípravu 
dopředu nedělám, mám před-
stavu o dni pouze rámcovou 
a jednotlivé činnosti skládám 
dohromady ráno. 

Tento přístup se mi 
osvědčil jako velmi efektivní. 
Když celý den školím a „jsem 
v ženské energii“, nezpracová-
vám nabídky a neřeším věci, 
které souvisejí s organizací 
a rozvojem firmy. A opačně. 
Pokud jsem hluboce ponořen 
do firemního plánování, neře-

ším věci (maily, telefony, schůzky, koučink), 
které vyžadují „nacítění“ na zákazníka.

V naší firmě nemáme pravidelné porady. 
Všichni lidé z týmu jsou vysoce seniorní, 
mají vyvinutý smysl pro zodpovědnost. 
Zároveň si budujeme atmosféru vzájemné 
vstřícnosti a pomoci, proto schůzky probí-
hají velmi flexibilně. Nechtěli jsme jít cestou 
prázdných porad, jen protože je to tak zažité. 
Když je potřeba, tak si prostě zavoláme 
a sejdeme se. 
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JEDEN DEN S . . .

Snažím se 
eliminovat 
e-maily, místo 
toho raději 
telefonuji – je 
to pružnější. 
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