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Kdybychom nějakou chybu 
udělali, byla by poslední, 
říká Petr Volejník 

Letecký byznys
neodpouští 
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AURUM CLINIC
KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE A ESTETICKÉ MEDICÍNY, KTERÁ JE SOUČASNĚ I PRVNÍM

EVROPSKÝM ŠKOLICÍM A APLIKAČNÍM CENTREM META<>CRILLU

Ve velmi příjemném prostředí, kde převažuje zlatá barva v kombinaci s bílou, 
dostanete odpověď a pomoc v jakékoli oblasti plastické a estetické medicíny.

Klinika estetické medicíny a chirurgie, jejímiž klienty jsou Petra Janů, Jan Přeučil, Marcela Holanová, 
Hanka Křížková, Gábina Partyšová, Heidi Janků a další celebrity, používá pod vedením MUDr. Ivany Němečkové k odstranění 

příznaků stárnutí i k opravě vad nové výplňové materiály, bionite, mezoterapii, HIFU terapii, SilkPeel.

PORADÍME VÁM, JAK VYZRÁT NA CELULITIDU, PŘEBYTEČNÝ TUK A PŘITOM MÍT TĚLO PEVNÉ 
BEZ POVADLÉ KŮŽE, OBJEVUJÍCÍ SE TAK ČASTO PO HUBNUTÍ.

Kontaktní adresa: AURUM CLINIC, Zborovská 56, Praha 5 – Malá Strana
Více informací na webové stránce www.aurumclinic.net nebo na tel. 722 725 703, 601 322 822
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Poručíme větru, dešti 
Tak už je to tady zase. Heslo dob minulých ožívá na nevysokých 
českých horách každý rok s přicházející zimou. V jeho jméně bojují 
obsluhy lyžařských areálů zarputile s nedostatkem prašanu na 
sjezdovkách. Zelené svahy pokrývají vytrvale sněhem umělým 
a doufají v zázrak. 

Člověk je musí až obdivovat. Na straně druhé leckoho napadne, co 
to jen stojí peněz, energie, času, vody, když pracně vyrobená pokrývka 
při oteplení sklouzne do údolí. 

Letošní investice do lyžařských středisek dosáhly půl miliardy 
korun. To je průměrná částka za poslední roky. Přitom poslední tři 
zimy byly „teplé“. Globální oteplování provozovatelé areálů však zatím 
zjevně neřeší. Více o tom v tématu tohoto čísla. 

Ještě jinde jsme nebývale aktivní. Ale tomu je třeba naopak 
zatleskat. „V Česku je vůbec největší koncentrace producentů letadel 
na světě,“ říká Petr Volejník, ředitel společnosti ATEC, výrobce 
ultralightů, v rozhovoru.  

Ultralehká sportovní letadla v tuzemsku vyrábějí desítky firem. 
V kategorii do vzletové hmotnosti 600 kilogramů jsme spolu 
s Německem, Itálií a Francií světovou velmocí.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Gottfried Helnwein,
nejlepší rakouský 
malíř současnosti 

„Od kačera Donalda 
jsem se naučil o životě 
mnohem více než ve všech 
školách, které jsem kdy 
navštěvoval.“ 
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Jan Palaščák, generální ředitel a předseda 
představenstva skupiny Amper Holding 

12–20 Téma  
Přeje zima podnikání? 

22–25 Rozhovor 
Petr Volejník, majitel společnosti ATEC

26–27 Příběh úspěchu 
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Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských 
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22  

Rozhovor
Petr Volejník je nejen majitel 
a výrobní ředitel, ale také 
zkušební pilot. Staví skvělé 
ultralighty  

26  

Příběh 
úspěchu 

Obuvnická firma Švienty 
udivuje střihově různorodými, 
ručně šitými luxusními botami

12 Téma
Vysoké teploty v zimě 
připravují podnikatele  
o klienty, většina se potýká  
s poklesem tržeb

36  

Fokus  

Vítězové a poražení 
roku 2016. Dařilo se 
automobilkám a zbrojařům, 
nespokojení byli stavbaři

4 l Profit

FO
TO

 T
IT

U
LN

Í 
S
TR

A
N

A
: 

M
ar

ti
n 

Pi
nk

as
IN

ZE
RC

E 
   

 A
16

10
07

05
4

Nadchne vás už na první pohled díky svému jedinečnému designu. 
Bohatstvím výbavy vás ale prostě dostane. Posuďte sami: elektricky 
ovládaná okna vpředu i vzadu, LED denní světla, mlhovky, klimatizace, 
rádio s USB, Bluetooth, elektricky nastavitelná bederní opěrka, parkovací 
senzory aj. To vše spolu s výjimečným komfortem, prostorem a výkonným 
motorem 1,6i 120 k se 6stupňovou převodovkou vás přesvědčí, že lepší 
volbu nenajdete. 

Hyundai i30 kombi - kombinovaná spotřeba: 3,9-6,8 l/100 km, emise CO2: 102-158 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai do odvolání.

Český kombík, 
po kterém řidiči touží.
Hyundai i30 kombi Czech Edition.

Nyní za pouhých: 

359 990 Kč

Hyundai Centrum Praha
Českobrodská 42, Praha 9 
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K 1. lednu 2017 se zvýší minimální 
měsíční mzda z 9900 na 11 tisíc 
korun. Ne všechny profese ale 

mají garantované minimum na 11 tisících.  
Nejnižší zaručená mzda naroste u všech 
zaměstnanců k 1. lednu 2017 o několik set 
až tisíců korun. 

 „Jde o nejnižší možnou mzdu s ohle-
dem na složitost, odpovědnost a namáha-
vost vykonávané práce. Výše nejnižších 
úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 
osmi skupin,“ charakterizuje daňová 
poradkyně společnosti Mazars Gabriela 
Ivanco. 

U nekvalifikované práce bude zaručený 
příjem roven minimální mzdě. Pro profe-

se zařazené do druhé skupiny, kam patří 
takzvané jednoduché odborné práce, se ga-
rantovaný příjem vyšplhá na 12 200 korun 
měsíčně, případně 73 korun za hodinu.

A například u osmé skupiny, která zahr-
nuje psychicky velmi náročné profese, se 
minimum zvýší ze současných 19 800 na  
22 tisíc korun. 

Příklad: Pokud řídíte finanční operace na 
kapitálovém trhu či obchodujete s cennými 
papíry, budete mít od příštího roku garanto-
váno nejméně 22 tisíc korun za měsíc. Vyso-
koškolští pedagogové nebo lékaři nemohou 
brát od ledna méně než 19 900 korun. 

Zaručená mzda nesmí být nižší než mi-
nimální mzda. Na rozdíl od ní se ale netýká 

dohod o činnostech mimo pracovní poměr. 
Neplatí ani pro firmy, u kterých jsou výdělky 
pro jednotlivé zaměstnance sjednány kolek-
tivní smlouvou s odbory, jež se řídí vlastní-
mi pravidly. 

Podle Gabriely Ivanco platí, že pokud 
plat nedosáhne stanoveného minima, 
musí se zaměstnavatel postarat o nápravu 
a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak 
se ošizený pracovník může domáhat svých 
práv u soudu. 

Zvýšení zaručené mzdy se některých 
profesí dotkne poměrně výrazně. Například 
řidiči autobusů budou mít od ledna nárok na 
minimální příjem, který je zhruba o tři tisíce 
vyšší než dosud. 

Úpravy se samozřejmě citelně dotýkají 
zaměstnavatelů, již považují nárůst za 
příliš rychlý. Ačkoli je v Česku v současnos-
ti nejnižší nezaměstnanost od roku 2008 
a firmám chybějí kvalifikovaní pracovníci, 
některé podniky varují, že budou muset 
v příštím roce propouštět. 

Kdo si od Nového roku polepší nejvíce? 
Do jakých skupin jsou jednotlivé profese 
zařazeny, si v článku Zaručená mzda roste, 
některé profese mají nejméně 22 tisíc může-
te přečíst na BusinessInfo.cz. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Kdo má nárok na nejméně 22 tisíc měsíčně?
Od 1. ledna naroste nejnižší zaručená mzda,  
kterou musejí zaměstnanci za svou práci dostat,  
ale jejíž výše se u jednotlivých profesí liší 

6 l Profit

Skupina 
prací

Měsíční zaručená 
mzda 2016

Měsíční zaručená 
mzda 2017

1 9 900 Kč 11 000 Kč
2 10 900 Kč 12 200 Kč
3 12 100 Kč 13 400 Kč
4 13 300 Kč 14 800 Kč
5 14 700 Kč 16 400 Kč
6 16 200 Kč 18 100 Kč
7 17 900 Kč 19 900 Kč
8 19 800 Kč 22 000 Kč

Kolik za práci
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Klíč k úspěchu? Více učňů
Evergreen českých podniků zní stále stejně.  
Nemáme dost kvalifikovaných pracovníků.  
Náprava by měla začít ve školách

Tuzemské průmyslové firmy vidí 
v tom, že na trhu práce chybějí 
absolventi učňovských oborů, 

výraznou brzdu svého rozvoje. Potvrdily to 
výsledky dalšího šetření Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a České národní banky 
v nefinančních podnicích za 3. čtvrtletí 2016 
Barometr průmyslu.

„Pokud společnosti hledají větší počet 
kvalifikovaných zaměstnanců, mají velký 
problém. Většina firem musí dlouhodobě 
a nákladně rekvalifikovat, aby byly schopné 
pokrýt potřebnou poptávku,“ říká ředitel 

podniku Koyo Bearings ČR Petr Novák.
Nedostatek absolventů učilišť trápí Česko 

už roky. Pedagogové se snaží, aby byli řeme-
slníci v základních školách dětem prezento-
váni jako úspěšní lidé s dobrým uplatněním 
i výdělky, většina rodičů ale chce, aby měli 
jejich potomci vysokou, školu nebo alespoň 
maturitu.

„Jsem rád, že se podařilo ustavit funkci 
kariérního poradce v základních školách, 
protože je považujeme za velice důležité 
osoby, které mohou pomoci. Technické školy 
potřebují produkovat další odborníky,“ ko-

mentuje spolupráci s ministerstvem školství 
předseda Unie školských asociací a první 
viceprezident Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR Jiří Zajíček. 

Kariérní poradci by měli žákům vy-
světlovat výhody uplatnění v technických 
profesích. Řemeslníci jsou v Česku slušně 
ohodnoceni už i v současnosti. Instalatéři, 
topenáři, elektrikáři či technici v energetice 
mají vyšší platy než účetní a pohybují se nad 
průměrnými výdělky v Česku. 

PRO

INZERCE    A161005691
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 Úředník přes výročí
Kancelář britské královny Alžběty hledá 
v současnosti úředníka, který bude zařizovat 
vše kolem výročí. Úspěšný kandidát bude žít 
v Buckinghamském paláci a bude „připravo-
vat a rozesílat zprávy, které tolik znamenají 
pro tolik lidí“. Jeho roční plat bude  
25 675 liber (805 tisíc korun).

 Hráč Pokémonu Go
Stále přibývá podnikatelů, kteří opouštějí 
svoje firmy a věnují se pouze nahánění 
malých monster. Svoje úlovky pak prodávají 
na rozličných online aukcích v přepočtu až 
za 254 tisíc korun. 

 Profesionální utěšitelka
K úspěšnému zvládnutí této role je zapotřebí 
opravdu velké dávky empatie. Profesionální 
„objímačky“, jako třeba Samantha Hessová 
z Portlandu, vydělávají kolem 80 dolarů (dva 
tisíce korun) za hodinu za to, že se choulí 
k naprosto neznámému člověku. 

 Ten, kdo se omlouvá 
Pokud slovo promiňte nepatří k těm, které 
vám dělá potíž vyslovit, tak by tohle mohl 
být pro vás snový job. Profesionální agen-
tury v Japonsku najímají lidi, aby doručili 
omluvy ve jménu jejich klientů. Za omluvu 
pronesenou „tváří v tvář“ se platí až  
240 dolarů (šest tisíc korun). 

 Ježčí úředník
Britský charitativní fond Suffolk Wildlife 
Trust nedávno obsadil místo asistenta s roč-
ním platem 25 094 liber (787 tisíc korun). 
Úspěšný kandidát má jediný úkol – promě-
nit Ipswich v nejpřátelštější město ve Velké 
Británii ve vztahu k ježkům.  

 Chirurg plyšových medvědů
Lékaři a sestry na klinikách, jako je třeba ta 
s názvem Build-a-Bear Workshop v americ-
kém St. Louis, „operují“ poničené plyšové 
medvědy a následně je postupně zase do-
stávají do kondice. Vydělávají kolem 30 tisíc 
dolarů ročně (763 tisíc korun). 

 Profesionální spáč
Něco pro největší lenochy. Jediné, co musí 
dělat, je spát za peníze. Tyhle „pracanty“ si 
najímají spánkové laboratoře, výzkumná 
oddělení nemocnic, společnosti zabývající 
se mystery shoppingem a testující hotelové 
postele a hotelový trh.  

 Falešný manažer
Je dobře známo, že společnosti v Číně nají-
mají elegantně oblečené obyvatele západ-
ních zemí, aby v jejich kancelářích pózovali 
jako zaměstnanci nebo klienti. Tím zvyšují 
reputaci firmy. Například kanadský novinář 
Mitch Mosley si takhle vydělal za týden tisíc 
dolarů (25 400 korun).

 Doprovod želvy
Na počátku letošního roku obyvatelka 
Manhattanu Amanda Greenová inzerova-
la v Craigslist, že „hledá chodce se svatou 
trpělivostí“. Jeho úkolem bylo „procházet“ se 
s její želvou v Central Parku. O práci, která 
byla placena 10 dolarů za hodinu, se ucháze-
ly stovky zájemců.   

 Rybář kol 
Každý rok končí ve 165 amsterdamských 
kanálech kolem 12 až 15 tisíc bicyklů. Or-
ganizace Waternet kvůli tomu najímá týmy 
lidí, kteří zaneřáděné vodní cesty čistí.  

 Sběrač červů
Až 44 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) lze 
vydělat ve Spojených státech sběrem červů. 
Tahle práce obnáší hrabošení v zatravně-
ných oblastech a hledání těch nejšťavnatěj-
ších červů, které jsou později použity jako 
rybářská návnada. 

 Čarodějnice
Jeskyně The Wookey Hole v anglickém 
Somersetu má svoji čarodějnici. Ta učí ná-
vštěvníky kouzla a zasvěcuje je do místních 
pověstí. Současnou černokněžnicí je Anna 
Dixonová, která vydělává 53 tisíc liber ročně 
(1,66 milionu korun).  

JAM

Chirurg plyšových medvědů? Ale jistě!
Portál Lovemoney.com se rozhlédl po světě a našel ta 
nejpodivnější povolání, o kterých dosud věděl jen málokdo. 
Zde jsou některá z nich

8 l Profit

Spojené státy mají problém: muži nepracují 

Ve Spojených státech v součas-
nosti nepracuje nebo „není práce 
schopno“ kolem sedmi milionů 
mužů ve věku 25 až 54 let. A číslo 
stále stoupá. Americký statistic-
ký úřad uvedl, že z uvedeného 
počtu mužů byla zhruba polovina 
nemocná, 14 procent studuje  
a 20 procent buď odešlo do penze, 

nebo se věnovalo domácím povin-
nostem. 

Podle deníku Los Angeles 
Times příliš mnoho mužů 
v nejlepších letech nemá žádnou 
práci, dokonce o ni ani neusiluje, 
protože se věnují něčemu jinému, 
„zábavnějšímu“. Například  
u videoher muži ve věku 21 až  

30 let stráví v průměru týdně  
6,7 hodiny. Před deseti lety to 
byly jen 3,6 hodiny. 

Další se o zaměstnání ani nepo-
koušejí, protože spáchali v minu-
losti trestné činy a jsou „neza-
městnatelní“. A velká skupina bere 
nejrůznější léky kvůli nezdravému 
životnímu stylu.   

Ekonomové se vývoje obávají. 
Říkají, že sílící globalizace a úbytek 
míst v závodech hrají hlavní roli 
ve vytlačení mužů, zvláště těch 
s nižším vzděláním, z pracovního 
trhu. Ovšem to nevysvětluje, proč 
je tento problém palčivější v USA 
než ve většině dalších ekonomicky 
rozvinutých zemí. 
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Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. 
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

www.lightway.cz

Napište nebo volejte na
235 300 694

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

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK 
VYBRAT SPRÁVNÝ 
SVĚTLOVOD4

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

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

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

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

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

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

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

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo 
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Nastal čas myslet na úspory energií 
Podle Jana Palaščáka, generálního ředitele 
a předsedy představenstva skupiny Amper Holding, 
lze ušetřit až miliony korun 

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

  Fair jednání 
„Energetické služby“ jsou na konferencích 
posledních let jedním z nejoblíbenějších 
„zaklínadel“ většiny řečníků. Co se ale pod 
tímto pojmem ve skutečnosti skrývá? Jde 
především o zajímavou možnost pro firmy 
a municipality, jak dosáhnout velkých 
úspor za nulovou vstupní investici.

Základní metodou práce v této oblasti je 
služba EPC (Energy Performance Con-
tracting). Ta spočívá ve smluvním vztahu 
uzavřeném mezi poskytovatelem energe-
tických služeb a klientem. 

Metoda EPC klade na poskytovatele 
(ESCO – Energy Services Company) plnou 
zodpovědnost za návrh, projektování 
a aplikaci opatření zajišťujících úsporu 
energie a provozních nákladů. Následně je 
také zodpovědný za dosažení úspor energií 
a provozních nákladů. 

Možná nejzajímavější je totiž pro 
zákazníka právě garance toho, že opravdu 
ušetří (a kolik ušetří). Pokud by toho po-
skytovatel nedosáhl, je povinen klientovi 
uhradit rozdíl mezi zaručenou a dosaženou 
úsporou. 

  Garance úspor
Příkladem může být projekt řešený me-
todou EPC v závodě Gumotex v Břeclavi. 
Zde společnost Amper Savings jako ESCO 
navrhla a na klíč realizovala řadu úspor-
ných opatření v oblasti výroby páry pro 
technologické potřeby a výroby tepla pro 
vytápění budov v areálu závodu a jejich 
zásobování teplou vodou. 

V areálu byla realizována úsporná 
opatření v hodnotě 23,6 milionu korun 
a poskytovatel garantuje klientovi po dobu 
osmi let roční úspory ve výši minimálně 
5,3 milionu korun.  Další projekty 
firma realizuje třeba ve společnostech 
BOCHEMIE nebo První brněnská strojír-
na Velká Bíteš.

Podobné projekty jsou ovšem populár-
ní i v komunálním sektoru – například 
město Chrudim metodou EPC realizovalo 
řadu úsporných opatření v hodnotě 
9,6 milionu korun a poskytovatel kliento-
vi nyní garantuje po dobu deseti let roční 
úspory ve výši minimálně 1,4 milionu 
korun. 

  Ceny zase stoupají 
Nemusí ale jít jen o realizaci úsporných 
opatření na budovách a zařízeních, které 
už klient vlastní – obdobný princip 
služby jako EPC lze využít mimo jiné 
i pro instalaci a provoz kogenerační 
jednotky u zákazníka. Ten pak odebírá 
teplo a elektřinu za nižší ceny a o nic víc 
se nemusí starat.

Je samozřejmě nezbytné věnovat 
přípravě projektů řešených metodou 
EPC potřebnou pozornost. Zásadní pro 
smluvní vztah, návrh úsporných opatření 
a dosažení budoucích úspor je důkladné 
zmapování výchozího stavu, se kterým 
bude stav nový (spotřeba a náklady) 
porovnáván. 

Je také vhodné zohlednit využití budov 
zadavatele za tři, pět nebo i více let nebo 
například plánované renovace jejich 
obálek, protože se jedná o dlouhodobý 
smluvní závazek. U projektů s garan-
tovanou úsporou je navíc významným 
benefitem aplikace energetického mana-
gementu.

Tento typ služeb se bude napříště 
uplatňovat stále častěji, například s vy-
užitím akumulačních technologií u elek-
třiny či tepla. 

V letošním roce se navíc ceny elektři-
ny, plynu, uhlí a ropy odrazily ode dna, 
a proto je na čase na úspory zase více 
myslet. Zejména když velkou část nákla-
dů na energie tvoří státem regulované 
platby, kde snížení očekávat nelze. 

Nejzajímavější je
pro zákazníka právě 
garance toho, že 
opravdu ušetří.
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Přírodní sníh 
je jen na ozdobu 
Podnikatele na 
horách svírají obavy. 
Investují, aby se 
zbavili závislosti na 
rozmarech přírody
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Na horách je počátek roku 
klíčovým obdobím pro hoteliéry, 
restauratéry, majitele půjčoven 

i provozovatele sportovních areálů. Pro 
majitele malých penzionů je závislost na 
počasí téměř absolutní. V posledních letech 
je vysoké teploty v zimě připravují o klienty 
a většina se potýká s poklesem tržeb.

Jak si zajistit prosperitu nebo  –  v pří-
padě těch nejmenších – vyřešit existenční 
starosti?  

Podnikatelé se především snaží zkva-
litnit stávající služby, případně nabídnout 
návštěvníkům více lákadel pro zbytek roku. 
V areálech vyrůstají bikeparky, lanová cen-
tra, naučné stezky, nové cyklotrasy. Hotely 
rozšiřují nabídku wellness služeb. Krajním 
řešením je zdražení skipasů či ubytování. 

„Tři roky za sebou jsme měli Vánoce bez 
sněhu a lyžovat nebylo možné. V nižších 
nadmořských výškách řešíme stále stejný 
problém. V listopadu vždycky přišly mrazy, 
kdy jsme mohli zasněžovat, ale při první ob-
levě sníh roztál a mohli jsme začínat znovu,“ 
přibližuje výkonný ředitel areálu Monínec 
Jaroslav Krejčí mladší. 

I letos odplavila českým vlekařům milio-
ny listopadová obleva. Ztráty v řádu statisíců 

hlásí například majitelé areálů v Branné či 
v Koutech nad Desnou. Na počátku listopa-
du napadly v Jeseníkách desítky centimetrů, 
na konci měsíce ovšem nebylo po sněhu ani 
památky. 

Garance sněhu
„Loni se u nás lyžovalo 78 dní. Aby se nám 
to vyplatilo, měli bychom jezdit 90 až  
100 dní. Záleží ovšem i na aktuálním počasí. 
Pokud je na svahu sníh, ale venku prší, lidé 
stejně zůstanou doma. Když je zima špatná, 
dostáváme se do ztráty zhruba dva až čtyři 
miliony korun,“ doplňuje Jaroslav Krejčí.

Majitelé areálu v Monínci vydělají ročně 
na tržbách asi 50 milionů a zimní radovánky 
jim naplňují kasu ze sedmdesáti procent. 
Každý výpadek je proto citelný. 

Letos by k němu dojít nemělo. Díky 
technologii výroby umělého sněhu s ná-
zvem Snowfactory garantují na Monínci 
návštěvníkům, že si zalyžují každý den, a to 
po celou sezonu. Zasněžovat zde mohou i při 
teplotách nad nulou a podklad odolá vyšším 
teplotám než klasický technický sníh.

Areál je v provozu už od 26. října. „Návštěv-
níkům říkáme jasně: když nebude možné 
lyžovat, vrátíme vám peníze za ubytování. 
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Garance sněhu jako marketingový tah funguje 
skvěle,“ říká Krejčí a potvrzuje, že 200 lůžek, 
která nabízejí, letos nebude stačit. Poptávka 
prý už nyní převyšuje nabídku.

Přírodní sníh je dnes v Česku už jen na 
ozdobu, říkají vlekaři.  Také strategii výše 
položených resortů řídí rozmary poča-
sí.  Klasickým horským střediskem, které 
si – na rozdíl od Monínce či dalších areálů 
v nížinách – klade za cíl uspokojit i náročné 
lyžaře, je šumavský Špičák. 

Podle Vladimíra Kasíka z areálu Ski  
& bike Špičák musejí tuzemská střediska 
nabídnout zákazníkům stejný komfort jako 
alpské resorty. Jinak nemají šanci. 

„Minulé tři sezony byly na sníh špatné, 
počet návštěvníků se tedy logicky trochu 
snížil. Pokud mluvíme o běžné sezoně, pak 
průměrný denní počet návštěvníků je okolo 
1200. Loni to bylo méně. Neznamená to 
však, že by to ohrozilo chod areálu nebo 
investiční plány,“ prozrazuje Kasík. 

Negativní dopad loňské teplé zimy 
potvrzují zástupci resortu Dolní Morava 
pod Králickým Sněžníkem. Ani jim ale 
nechybí optimismus. „Před sezonou jsme do 
infrastruktury investovali dvanáct milionů 
korun,“ říká obchodní a marketingová mana-
žerka resortu Dolní Morava Lenka Strculová.

Šetříme, ale není to katastrofa
Dobrou zprávou je, že letos v létě navštívilo 
tuzemské hory o deset procent více návštěv-
níků než loni. Vyplývá to z nedávno zveřejně-
ných statistik Asociace horských středisek. 

Pomohla nejen větší nabídka služeb ve 
střediscích, ale také horší bezpečnostní si- 
tuace v zahraničí, kvůli níž Češi častěji trávili 
dovolenou v tuzemsku. Návštěvníků mimo 
zimní sezonu ale přibývá už několik let.

Před loňskou zimou investovaly areály do 
infrastruktury (například lanovek či vleků) 
přes miliardu korun, před startem té letošní 

jsou jejich plány výrazně skromnější. „Inves-
tice dosahují půl miliardy korun,“ prozradil 
letos na podzim ředitel asociace Libor Knot. 
Za poklesem není jen teplé zimní počasí. 
Prozaičtější důvod je ten, že již nelze čerpat 
peníze z fondů EU. 

Provozovatelé areálů přesto odmítají při-
stoupit k výraznému zdražení skipasů. Bojí 
se, že by přišli i o nejvěrnější klienty.  
A ty potřebují jako sůl. Průměrná cena  
jednodenního lyžování na tuzemských ho-
rách letos bude 570 korun, což je prakticky 
stejně jako v sezoně 2015/2016. 

Největší a nejpopulárnější horská středis-
ka v Česku samozřejmě nabízejí podstatně 
dražší permanentky. Ve Špindlerově Mlýně 
bude stát celodenní jízdenka pro dospělé 
v hlavní sezoně 890 korun. Právě zde je také 
zdražení jízdného největší, oproti loňsku 
vyskočila cena o 40 korun.

Slováci chtějí superstředisko  
na Ještědu
Ačkoli skiareály oproti minulým letům 
šetří, ty větší musely před novou sezonou 

napumpovat do infrastruktury jednotky až 
desítky milionů korun. Některá střediska – 
šumavský Zadov či krušnohorský Klínovec 
– plánují více utrácet až v příštích letech.

Nejambicióznějším projektem je letos 
zřejmě plán slovenské společnosti Tatry 
Mountain Resorts (TMR). Ta chce do rozvo-
je areálu na Ještědu vložit přes 670 milionů 
korun. „Návratnost investice by měla být 
deset až dvanáct let,“ říká předseda dozorčí 
rady TMR Igor Rattaj. 

Město Liberec, kterému resort patří, jed-
ná se slovenským miliardářem o pronájmu 
na 25 let. Rattaj chce na Ještědu vybudo-
vat novou páteřní sjezdovku Skalka a dvě 
modré tratě pro rodiny s dětmi. Další pisty 
by se měly rozšířit. Miliony potečou také do 
budování nových lanovek. Nad Libercem 
vyrostou nové restaurace, bufety, půjčovny 
a skiservis. Další atrakcí zřejmě bude obno-
vená kilometr dlouhá sáňkařská dráha. 

V Monínci mají v plánu především rozšířit 
stávající ubytovací kapacity. Důvodem je 
již zmíněná celosezonní garance sněhu, ale 
také větší nabídka letních atrakcí. Je zde 
populární bikepark, lanová centra, nedaleko 
leží golfové hřiště.

„Ani na Špičáku rozhodně nechceme 
omezovat investice. Po vybudování záchyt-
ného parkoviště plánujeme v dalších letech 
postavit multifunkční objekt s obvyklými 
službami, které zákazník v horském středis-
ku očekává – tedy lyžařská škola, půjčov-
na, servis… A hlavně počítáme s velkou 
samoobslužnou restaurací. V plánu je také 
výměna lanových technologií,“ prozrazuje 
Vladimír Kasík.

Poručíme větru dešti?
Nejvíce peněz ale chtějí provozovatelé ski- 
areálů investovat do umělého zasněžování. 
Možnost vyrábět technický sníh je v součas-
nosti alfou a omegou úspěchu. 

›
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„Turistický byznys 
kvete ve střediscích
v zimě, na jaře tu 
kvetou jen stromy,“ 
komentuje realitu 
v Krkonoších 
spolumajitel 
rodinného penzionu 
v Herlíkovicích. 
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Už dnes se objevují technologie, které 
snad vyřeší kardinální problém: výrobu 
bílé hmoty při teplotách vysoko nad nulou. 
Takové si ale – kromě Monínce – zatím v tu-
zemsku nikdo nepořídil, a ani to v nejbližší 
době neplánuje.

„Jsme v podstatě pokusným králíkem. 
Revolucí v zasněžování bych to ale nenazval. 
Letošní novinku Snowfactory chceme nej-
dříve důkladně otestovat a zjistit, nakolik je 
rentabilní,“ usmívá se Jaroslav Krejčí.

U systémů Snowfactory nebo Snow 
Maker, který vyvinuli Izraelci kvůli chlazení 
v dolech, může odrazovat pořizovací cena. 
Ty nejmenší si je nemohou dovolit a velkým 
areálům se nevyplatí. 

„Technologie je tak investičně i provozně 
náročná, že o ní zatím neuvažujeme. V sou-
časné podobě navíc nemůže být použita 
na vysněžení lyžařského areálu našich 
rozměrů,“ upozorňuje Vladimír Kasík ze Ski 
& bike Špičák. 

Resort je přesto jedním z průkopníků 
umělého zasněžování v Česku. I proto, že 
Šumava patří k nejteplejším českým poho-
řím, chtějí do výroby technického sněhu 
investovat rovněž v budoucnu.

„Výroba technického sněhu není levná 
záležitost. Jsme ale rozhodně schopni nákla-
dy na produkci technického sněhu pokrýt, 
a ještě je navýšit. Vybudujeme například 
novou nádrž na vodu pro vodní děla,“ dopl-
ňuje Kasík.

INZERCE    A161007172 INZERCE    A161007170

›

Orientační ceny skipasů  
v hlavní sezoně:
Krkonoše� 470�až�890�Kč
Jizerské hory� 400�až�590�Kč
Šumava� 290�až�610�Kč
Beskydy� 420�až�480�Kč
Jeseníky� 360�až�500�Kč
Orlické hory� 470�až�520�Kč
Krušné hory� 270�až�680�Kč

10 %
O tolik se zvýšila letos v létě návštěvnost  
českých hor letos oproti loňsku. 

12_25_PT_12.indd   15 6.12.2016   15:57:59



Malí jsou biti nejvíce
Kromě vlekařů trápí počasí především 
poskytovatele ubytování. Zatímco hotely 
mohou rozšiřovat wellness služby a nabízet 
hostům řadu dalších lákadel, v prekérní 
situaci se ocitají především majitelé ma-
lých penzionů a horských chat, nabízející 
hostům levný nocleh v řádu několik set 
korun. 

Tlak je na ně ze dvou stran. Cenu za noc 
výrazně zvýšit nemohou, protože by jim 
lidé utekli ke konkurenci, ale zároveň jim 
v sezoně, již kazí počasí, výrazně ubývá 

klientela. Nic jiného než zdražit jim často 
nezbývá.

„V posledních letech například jednoznač-
ně platilo, že pokud byly jeden rok vánoční 
svátky bez sněhu, lidé už příští rok nepřijeli. 
Prostě si naplánují dovolenou jinde a jinak. 
Totéž se děje i během jarních prázdnin, 
i když tam se lidé více rozhodují na poslední 
chvíli,“ říká spolumajitel rodinného penzio-
nu v Herlíkovicích.

„V tomto roce zvyšujeme cenu ubytování 
o 50 korun. Přesto věřím, že letošní zima 
bude o sto procent lepší než ta loňská a hlav-

ně předloňská, kdy tu ležel sníh jen měsíc, 
a dostaneme se z nejhoršího,“ doufá.

I on nicméně oceňuje to, že jsou areály 
stále lépe vybaveny, a lákají tak více poten- 
ciálních zájemců o nocleh. „I my nejmenší 
na tom můžeme vydělat,“ věří. 

Investice pro letošní rok zastavili. „Chtěli 
jsme vybudovat saunu. Musíme s tím ale 
minimálně rok počkat. Snad se do přestavby 
pustíme v roce 2018,“ dodává ještě podni-
katel. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

TÉMA
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INZERCE    A161007203 INZERCE    A161007235
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Desítky milionů jako vstupní 
investice a několikanásobně dražší 
výroba sněhu oproti klasickým 

dělům na technický sníh. To je technologie 
Snowfactory, kterou letos nakoupili majitelé 
areálu ve středočeském Monínci.

V německém Winterbergu, který najdeme 
nedaleko hranic s Nizozemskem, a rozhodně 
zde v zimě nepanují arktické mrazy, leží díky 
Snowfactory technický sníh ještě v půlce 
léta. Podobnou technologií s názvem Snow 
Maker si pojišťují svůj byznys ve švýcarském 
Zermattu či rakouském Pitztalu.

 Rozhodli jste se radikálním způsobem 
vyřešit problémy se zasněžováním 
pořízením drahé a energeticky náročné 
technologie. Vyplatí se to?
Technologie samotná stojí téměř padesát 
milionů, výrobní náklady jsou zhruba třia-
půlkrát vyšší než u klasické výroby technic-
kého sněhu. Na druhé straně můžeme našim 
zákazníkům garantovat, že sníh vydrží celou 
zimní sezonu, a navíc si můžeme sami určit, 
jak bude dlouhá. Připomínám, že se Snowfac-
tory můžete zasněžovat dokonce i při  
30 stupních Celsia, ideální je to pak mezi 

dvěma a 15 stupni nad nulou. Naopak si nelze 
nalhávat, že jsme oproti přírodě všemocní. 
Pokud bude několik dní pršet a foukat teplý 
vítr, tak nám sníh stejně odplave před očima. 
Můžeme ho ale následně opět vyrobit.

 Jaký je rozdíl oproti klasickému 
zasněžování vodními děly?
Principem vodních děl je v podstatě protla-
čit co největší množství vody tryskou s co 
nejmenším průměrem. A musí se to dělat 
při venkovním mrazu, aby voda zmrzla. 
Čím větší mráz, tím logicky kvalitnější sníh. 

INZERCE    A161007185

Letní lyžování v Česku? 
Proč ne, uvidíme
Až dosud nepředstavitelná věc, 
od roku 2017 možná realita, připouští 
ředitel areálu v Monínci Jaroslav Krejčí
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Vidět příležitosti tam, kde bych je dříve neviděl, 
schopnost je zužitkovat a vnímat je v širším kontextu. 
To jsou klíčové dovednosti získané díky US-MBA 
na FP VUT v Brně.

INZERCE

Studoval jsem na ekonomické fakultě v Brně, dále finanční 
řízení v Jihoafrické republice a finanční právo na právnické 
fakultě v Brně. Přes PWC a Sberbank jsem se dostal do 
svého současného zaměstnání ve společnosti Repromeda, 
kde působím na pozici finančního a provozního ředitele. 
S výrazným rozvojem společnosti jsem začal pociťovat 
potřebu aktuální témata nejen diskutovat, ale přitom své 
znalosti i dále rozvíjet. K tomu jsem si vybral program 
US–MBA, který organizuje Fakulta podnikatelská na VUT 
v Brně společně s University of St. Francis v Chicagu v USA. 
Již dnes mohu říci, že tato volba byla správná.

Vše začalo před dvěma lety schůzkou s doc. Mikulcem, kde jsem 
musel obhájit svou motivaci a schopnosti tohoto programu 
se účastnit. Nedostal jsem za vstup tablet, slevu ani „extra 
rychlý online“ program, kterých je plný internet. Namísto 
toho jsem získal možnost trávit své volné víkendy s dvanácti 
motivovanými a schopnými lidmi z mnoha oborů ve společnosti 
špičkových manažerů a odborníků z U.S.A. Společně jsme 
řešili problémy, které i mě trápí v řízení společnosti. Téměř 
všechna témata jsem zpracovával na svých reálných datech 
a tak se k nim stále v práci vracím. A hlavně, poznal jsem, že 
každý problém má řešení, jen se musí správně uchopit. Lektoři 
působili spíše v roli moderátora a leadera skupiny, ve které 
jsme věc diskutovali, někdy se i pohádali, ale nakonec jsme 

dokázali přijít s kreativními a nekonvenčními koncepty pro 
řešení dané případové studie.

S odstupem času mohu říci, že nemalé časové a finanční 
investice spojené se studiem se mi i mému zaměstnavateli 
vyplatily. S některými kolegy a zejména lektory jsem dodnes 
v kontaktu, přitom se otvírají možnosti spolupráce i přímo 
v Americe. Věřím, že MBA pomohlo nejen mému profesnímu 
rozvoji, ale pomáhá i rozvoji naší společnosti.

Ing. Jonáš Vokřál, MBA. 
Provozní ředitel/COO 
REPROMEDA – BIOLOGY PARK  s.r.o. Brno

Samozřejmě záleží také na vlhkosti. Pokud 
je vlhkost malá, může být i jen slabě pod 
nulou. To ale není případ českých hor, kde 
bývá vlhkost vzduchu velmi vysoká. Sníh 
Snowfactory se vyrábí ve velkých chladicích 
kontejnerech, kam je přiváděna vyčištěná 
rybniční voda. Při výrobě se nepoužívá žád-
ná chemie, takže je absolutně ekologická.

 Můžete proces výroby popsat  
podrobněji?
Jde de facto o velký mrazák, kam přivádíme 
čistou vodu. Uvnitř je válec, na jehož stěny 
se přichytává led, a nůž jej odkrajuje. Vzni-
kají poměrně velké šupiny ledu, které ale 
musíte po nastříkání ještě prolít vodou, aby 
se spojily a vytvořily firn. Podklad zůstává 
tvrdý a ani při vyšších teplotách přes deset 
stupňů se – tak jak to známe u technického 
sněhu – netvoří krupice. Na trati tak nejsou 
ani tradiční boule. U ledových šupin je tep-
lota jader velmi nízká, asi minus pět stupňů. 
A tají velmi pomalu a při vyšších teplotách.

 Znamená to, že si na Monínci už příští 
rok zalyžujeme klidně i při tropických 
teplotách? Plánujete první letní lyžování na 
českém území?
Uvidíme, zatím neplánujeme nic konkrétní-
ho. Navíc pochybuji, že by se nám to ekono-
micky vyplatilo. Můžeme to během letní se-
zony dělat nárazově, pokud se areál zaplní. 
Na druhou stranu připouštím, že stejně jako 
skvěle funguje garance sněhu po celou zimní 
sezonu, mohla by návštěvníky přitáhnout 
i možnost si zalyžovat v létě. Lákalo by nás 
říct lidem: prvních 14 dní v srpnu si můžete 
přijet zalyžovat jen tak pro zábavu, máme 

to pro vás připravené.  Pokud budeme chtít, 
vysněžíme sjezdovku za čtyři dny. Vrstva 
kolem 40 cm by mohla i při teplém počasí 
vydržet o něco déle než týden.

 Snowfactory jste si ale jistě pořídili 
z jiného důvodu…
Samozřejmě. Úplně klíčové pro nás je, 
abychom si před zimou vytvořili zásoby 
sněhu a na sjezdovce podklad, který velmi 
pravděpodobně už neroztaje. Každý rok 
jsme umřeli na tom, že nebyla na sjezdovce 
souvislá vrstva a my už jsme neměli kde 
brát. Pokud by bylo dlouho mimořádně teplo 
a deštivo, Snowfactory využijme k opětovné-
mu dosněžení.

 Letos lyžujete už od 26. října. Má 
skutečně smysl každoročně začínat takto 
brzy?
To, že máte monopol na sníh, ještě nezname-
ná, že vám přijedou tisíce lidí. Podle mých 
zkušeností lidé nemají ještě ani v polovině 
listopadu myšlenky na to, že by mohli vyra-
zit za lyžováním. Jakékoli prognózy jsou ale 
předčasné. Musíme to vyhodnotit na konci 
sezony. Pro nás je nejdůležitější, že budeme 

moci každoročně jezdit nepřetržitě řekně-
me od 15. prosince do 15. března. Všechno 
navíc bude příjemný bonus. Můžeme lyžovat 
třeba do Velikonoc. 

 Váš byznys ovlivňuje především počasí, 
ale není to jediný faktor… Co DPH nebo 
měnící se ceny pohonných hmot?
DPH i kolísání cen pohonných hmot ovliv-
ňují naše podnikání zásadně. DPH se na-
štěstí poslední dobou nemění a já doufám, 
že to vydrží. A ceny pohonných hmot jsou už 
druhým rokem poměrně nízko. Náš byznys 
plán máme nastavený na třicet korun. Teď je 
to dobré, ale byly samozřejmě doby, kdy stál 
litr 35 korun. Neříkám, že se to projevilo 
nějak fatálně, ale za sezonu šlo o statisíce, 
které je samozřejmě lepší mít než je vrazit 
do nafty.

 Museli jste během teplých zim šetřit 
například i na externích spolupracovnících. 
Předpokládám, že je musíte na zimní  
sezonu – jako to dělají ostatní skiareály – 
najímat, například jako obsluhu vleků.
Máme 32 stálých pracovníků a před sezonou 
rozšiřujeme tým na 64 lidí. Omezit ná-
klady nemůžete za žádných okolností, a to 
z prostého důvodu. Bez ohledu na to, jestli 
je na svahu sto, nebo pět set lyžařů, pořád 
musíme mít tři naše lidi jako obsluhu na 
lanovce, dva lidi na kotvě, navíc musíme 
zajistit provoz v restauraci a podobně. Takže 
sice neuděláme větší tržbu, ale náklady jsou 
konstantní. Tak to prostě chodí. To vám jistě 
potvrdí i v ostatních střediscích. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Čím větší mráz, 
tím logicky kvalitnější 
sníh. Samozřejmě 
záleží také na vlhkosti. 
Pokud je vlhkost malá, 
může být i jen slabě 
pod nulou. 

FO
TO

: 
M

ar
ti
n 

Pi
nk

as

›

12_25_PT_12.indd   18 6.12.2016   15:58:05



Vidět příležitosti tam, kde bych je dříve neviděl, 
schopnost je zužitkovat a vnímat je v širším kontextu. 
To jsou klíčové dovednosti získané díky US-MBA 
na FP VUT v Brně.

INZERCE

Studoval jsem na ekonomické fakultě v Brně, dále finanční 
řízení v Jihoafrické republice a finanční právo na právnické 
fakultě v Brně. Přes PWC a Sberbank jsem se dostal do 
svého současného zaměstnání ve společnosti Repromeda, 
kde působím na pozici finančního a provozního ředitele. 
S výrazným rozvojem společnosti jsem začal pociťovat 
potřebu aktuální témata nejen diskutovat, ale přitom své 
znalosti i dále rozvíjet. K tomu jsem si vybral program 
US–MBA, který organizuje Fakulta podnikatelská na VUT 
v Brně společně s University of St. Francis v Chicagu v USA. 
Již dnes mohu říci, že tato volba byla správná.

Vše začalo před dvěma lety schůzkou s doc. Mikulcem, kde jsem 
musel obhájit svou motivaci a schopnosti tohoto programu 
se účastnit. Nedostal jsem za vstup tablet, slevu ani „extra 
rychlý online“ program, kterých je plný internet. Namísto 
toho jsem získal možnost trávit své volné víkendy s dvanácti 
motivovanými a schopnými lidmi z mnoha oborů ve společnosti 
špičkových manažerů a odborníků z U.S.A. Společně jsme 
řešili problémy, které i mě trápí v řízení společnosti. Téměř 
všechna témata jsem zpracovával na svých reálných datech 
a tak se k nim stále v práci vracím. A hlavně, poznal jsem, že 
každý problém má řešení, jen se musí správně uchopit. Lektoři 
působili spíše v roli moderátora a leadera skupiny, ve které 
jsme věc diskutovali, někdy se i pohádali, ale nakonec jsme 

dokázali přijít s kreativními a nekonvenčními koncepty pro 
řešení dané případové studie.

S odstupem času mohu říci, že nemalé časové a finanční 
investice spojené se studiem se mi i mému zaměstnavateli 
vyplatily. S některými kolegy a zejména lektory jsem dodnes 
v kontaktu, přitom se otvírají možnosti spolupráce i přímo 
v Americe. Věřím, že MBA pomohlo nejen mému profesnímu 
rozvoji, ale pomáhá i rozvoji naší společnosti.

Ing. Jonáš Vokřál, MBA. 
Provozní ředitel/COO 
REPROMEDA – BIOLOGY PARK  s.r.o. Brno
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Před čtvrtstoletím začala plést 
Mahulena Pertlová pro rodinu 
a známé, dnes její podnik obléká 

například kanadskou biatlonovou 
reprezentaci. I českou rodinnou firmu Kama 
souží teplé zimy.

Loňská i předloňská zima patřily ve 
střední Evropě k nejteplejším za desítky let. 
Pro výrobce oblečení, které zahřeje, špatné 
zprávy.

„Tím, že oblékáme lidi do mrazu, jsme zá-
vislí na počasí,“ připouští majitelka rodinné 
firmy roku 2013. Výroba v Kamě probíhá 
celý rok, nicméně prodej je sezonní a teplé 
počasí na přelomu roku se podle Mahuleny 
Pertlové projeví na počtu objednávek i na 
obratu firmy.

Dopady na podnik jsou patrné ještě s roč-
ním zpožděním. Důvod? 

„Když je dobrá zima, tak prodejci zboží 
vyprodají a hned objednají na další období. 
V březnu začneme vyrábět na další rok. 
Pokud je ovšem zima slabší, zboží jim 
zůstane ležet ve skladu a na příští sezonu 
přijde logicky méně objednávek,“ dodává 
podnikatelka.

Kamnáři si nestěžují
Zájem o krby či kamna je bez ohledu na poča-
sí sezonní záležitostí. Minimální poptávka je 
v lednu a únoru. „Spousta zakázek je naopak 
ve vrcholící stavební sezoně, tedy v létě. 
A nejvíce se kamnáři zapotí na podzim, 
protože si všichni chtějí na Vánoce škrtnout 
sirkou,“ říká majitel kamnářské manufaktury 
z Brandýsa nad Labem Jan Temr. 

Kamnáři nejsou na rozmarech počasí zá-
vislí jako například provozovatelé lyžařských 
areálů, přesto má klima na zájem o jejich pro-
dukci vliv. Janu Temrovi nicméně poslední tři 
teplé zimy život nezkomplikovaly. Naopak.

„Lidé si totiž často naše výrobky poři-
zují jen jako doplňkový zdroj vytápění, ale 
během teplých zim se staly zdroji plnohod-
notnými. Častěji se tedy topí jen v krbu nebo 
kamínkách,“ vysvětluje zdánlivý paradox. 

Zmatky na polích
Soukromé zemědělce počasí v prvních 
měsících roku nepotěšilo. Obecně teplo 
a sucho v zimě nahrává škůdcům, jako jsou 
hraboši, letos se ale museli poprat i s jiným 
problémem.

Na mnoha polích se totiž na konci jara 
přemnožil plevel. Například mezi zelím se 
objevilo nebývalé množství rdesna, tobolky, 
a dokonce i řepky. Za nechtěný chaos na polích 
mohlo právě počasí od prosince do března.

„Když se rdesno položí, tak z každého 
krčku, který má za listem, dokáže při dobré 
vlhkosti půdy zakořenit a zelí regulérně pře-
roste,“ říká Eduard Šebenda ze zemědělské-
ho podniku v Roudném. Rdesno potrápilo 
tamní pěstitele zeleniny nejvíc.  

Mezi zelím se objevila i hospodářská 
plodina, která by měla růst na jiných polích. 
„Objevily se nám na jaře i plevele jako řepka. 
Je to stejně jako zelí brukvovitá rostli-
na, takže nemůžeme používat chemické 
prostředky, které by nám vše zlikvidovaly. 
Museli jsme ji odstraňovat mechanickou 
cestou,“ prozrazuje Šebenda.  

Kvůli tomu, aby zachránili podzimní skli-
zeň, byli zemědělci nuceni povolat na pole 
a zaplatit brigádníky už koncem jara. Pokud 
plevel nezničí chemie, musí se totiž vytrhat 
ručně. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

V zimě se radují divadelníci, čím je venku 
nepohoda větší, tím pro ně lépe. Naplno se 
sezona rozběhla například v Jihočeském 
divadle. Léto strávili jeho herci na česko-
krumlovské točně, na podzim však „utekli“ 
před plískanicemi opět do tepla kamenných 
divadel v Budějovicích. Letošní zimní diva-
delní sezona je na obou scénách Jihočeského 
divadla ve znamení 16 premiérových titu- 
lů – diváky táhne do hlediště šest nových 
činoher, dvě baletní a tři operní představení. 

Čtyř novinek se dočkají i prkna Malého 
divadla. Společným dílem všech uměleckých 
souborů Jihočeského divadla bude na konci 

zimy inscenace Kronikáři – autorský rodin-
ný muzikál v režii Petra Haška. Hlavním 
tahákem sezony, kterou kvůli sychravému 
počasí vždy charakterizuje vyšší divácká 
účast, je jubilejní stá repríza populárního 
Saturnina v režii Jana Jirků.  

Od předvánočního shonu si můžete 
odpočinout například i při tragikomedii 
Petra Zelenky Job Interviews. Ideálním 
zpestřením dlouhých a mrazivých zimních 
večerů může být komedie Kena Ludwiga 
Shakespeare v Hollywoodu.

Více informací najdete na  
http://www.jihoceskedivadlo.cz/ 

Cafi ssimo 
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Bídné zimy trápí nejen lyžaře
Teplé počasí na počátku 
roku trápí i výrobce oblečení. 
Paradoxně si je pochvalují kamnáři

Plískanice za okny lákají do divadla            
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Nebeská tlačenice 
„V Česku je vůbec největší 
koncentrace producentů letadel 
na světě,“ říká Petr Volejník, 
ředitel společnosti ATEC,
výrobce ultralightů 

ROZHOVOR

 Ultralehká sportovní letadla z Česka 
mají zvuk. V kategorii do vzletové 
hmotnosti 600 kilogramů jsme spolu 
s Německem, Itálií a Francií světovou 
velmocí. Čím je to dané? 
U nás byl v minulosti hodně rozvinutý 
průmysl letecký. A to na úrovni ultralightů 
přetrvává, u nás je vyrábějí desítky firem. 
Od těch, co dělají jen nějaké části, jedno dvě 
letadla za rok, až po ty, co dělají šest letadel 
měsíčně. 

 Jaká je vaše produkce? 
Jedno letadlo měsíčně, dvanáct letadel za 
rok. Dříve jsme jich dělali více, ale v po-
slední době jsme se hodně věnovali vývoji. 
Oceňuji v této souvislosti, že už máme roky 
stále stejný počet zaměstnanců. Kolem 
dvaceti. Fluktuaci nemáme. A vše táhneme 

z vlastních zdrojů. Nepoužíváme žádné 
dotační programy. 

 Který váš typ je momentálně 
nejprodávanější? 
Pořád je to stará dobrá Faeta. Teď jsme ji 
zmodernizovali a máme hodně příznivých 
ohlasů. Na ní stavíme. 

 Váš nejlevnější letoun Zephyr stojí bez 
DPH 1,3 milionu korun, Faeta v základním 
vybavení 1,6 milionu korun. Jejich ceny 
jsou už delší dobu stejné. Proč? Bojíte se 
zdražovat? 
Trh je dost nasycený a zdá se mi, že není 
nějaký prostor k velkým cenovým posu-
nům. Výslednou cenu také hodně ovlivňuje 
výbava. Ať už se to týká motorizace, vrtule, 
avioniky, antikolizních systémů, osvětlení, 

jsou různé typy pásů, kol, podvozků. Není 
problém, aby dodatečná výbava navý-
šila cenu i o milion korun. Záleží jen na 
zákazníkovi. My všechna letadla děláme na 
zakázku. A dále – používáme jen nejkvalit-
nější materiály a ty jsou drahé. Třeba ty pro 
výrobu křídel a draku letadel jsou stejné, 
jaké se používají při výrobě dopravního 
letounu Airbus A380.

 Jak složité je prodat takové malé 
sportovní letadlo? 
Dneska je to všechno mnohem složitější, 
než to bývalo dříve, v dobách minulých. Trh 
je daleko nasycenější. Proto klademe důraz 
na velké portfolio. Tím, že máme čtyři 
typy letadel, jsme schopni zaplnit mezery, 
které se občas na tom našem nevelkém trhu 
objeví.

22 l Profit
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 Které ultralighty jsou dnes  
nejžádanější?  
Zdá se mi, že zažíváme trošku návrat 
k hornoplošníkům, tedy k počátkům. Dříve 
totiž ultralighty začínaly jako hornoplošná 
letadla. Důvod byl zřejmý: jejich konstruk-
ce je daleko jednodušší, pevnostně lze to 
letadlo řešit vzpěrou. Takový ultralight je 
gravitačně stabilnější. A právě takové byly 
žádané na počátcích, v devadesátých letech. 
Pak se to změnilo. Pozornost se soustředila 
na dolnoplošná letadla. To proto, že vzpěru 
u křídel nemají, jsou aerodynamicky čistší 
a mohou létat rychleji.  

 Kdo si ultralehká sportovní letadla 
kupuje? 
V tom se obrazně řečeno nůžky rozevírají. 
Na jedné straně jsou ti, kteří od letounu 

vyžadují rychlost a velký dolet, to jsou 
piloti specializující se na létání po Evropě. 
Privátní piloti, kteří to mají víceméně 
pro zábavu. A na straně druhé jsou lidé, 
kterým stačí jen letoun do aeroklubu. Ta-
kový, s kterým potřebují létat ve výcviku 
a kolem letiště nebo v jeho blízkém okolí. 
Kupují je dost aerokluby, třeba v soused-
ním Německu, a nejen proto, že máme 
certifikaci pro vlekání větroňů, což je 
velkou výhodou. Provoz ultra- 
lehkého letadla je řádově levnější než 
provoz velkého vlečného letadla. Přitom 
ultralight vytáhne větroně zcela rovno-
cenně. Takže to je opravdu velká změna. 
Dříve byl ultralight jeden, měl podobné 
výkony. To už ale dneska neplatí. No 
a hlavním impulzem prodejů se stal  
bezesporu vstup do Evropské unie. 

 Jak to? 
Po otevření Schengenu padly hranice i na 
nebi. Vše se zjednodušilo. Dneska nepotře-
bujete žádné povolení nebo žádat o letový 
plán při letu třeba do Polska nebo Němec-
ka. Jako by to byl vnitrostátní let. Musíte 
samozřejmě v rámci letu plnit předpisy 
jednotlivých států. Nemůžete jim to „střih-
nout“ třeba ve Frankfurtu přes letiště. A se 
stoupajícím počtem letů po Evropě jsme 
i my přizpůsobili naši produkci. Začali 
jsme dělat větší nádrže. Soustředili jsme se 
na to, abychom nabídli pohodlí v kabině. 
Naše letadla mají vytrvalost osm hodin ve 
vzduchu. Jen si to představte v tom malém 
prostoru. Osm hodin se nemůžete ani 
hnout. S naším letadlem lze při ekonomic-
kém režimu a rychlosti kolem 180 km/h 
uletět až dva tisíce kilometrů.

U zrodu společnosti sídlící v Libici nad Cidlinou 
stáli v roce 1992 otec a syn Volejníkové. 
Otec – letecký instruktor a syn Petr – 
letecký modelář, konstruktér a sportovní 
pilot. V současnosti vyrobí tým patnácti 
pracovníků dvanáct letadel ročně. Devadesát 
procent produkce směřuje do zahraničí. 
Nejžádanějším modelem je moderní 
dvoumístný celokompozitový dolnoplošník 
Atec 321 Faeta. Stále je ale zájem  
i o legendární model Zephyr. Nabídku 
doplňuje malé dynamické jednomístné letadlo 
Atec 122 Solo pro zkušené a náročné piloty. 

ATEC

›
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 Vzpomenete si ještě na svoje začátky?  
Tak mne letadla vždycky bavila. Inspiroval 
mne otec, pilot. Ovšem v čase socialismu 
bylo létání povětšinou jen pro „vyvolené“, 
pro svazarmovce. Proto jsem modelařil. 
Hned jak se ale poměry uvolnily, pustil jsem 
se do něčeho většího. S otcem jsem v jedena-
devadesátém roce postavil první ultralehké 
letadlo, jednomístný model Straton. Z dneš-
ního pohledu to byl hodně primitivní stroj.

 A jak se zrodila firma ATEC?  
Firmu jsem založil s inženýrem Janem 
Fraňkem v roce 1991, to byl můj kolega z fir-
my Vari, se kterým jsem seděl ve vývojové 
konstrukci. Spolupracovali jsme s inžený-
rem Olšanským, s tím jsem se znal už z dří-
vějška. Pracoval na ČVUT v Praze a byl tady 
takovým průkopníkem ultralehkých letadel. 
Vyvinul nejprve jednomístný Straton a poz-
ději i dvoumístný ultralight. Na jednotlivé 
díly, třeba křídla, se sháněli výrobci. No 
a nás napadlo, že bychom je mohli vyrábět. 
A tak jsme se do toho pustili. Jak se říká, „po 
baťovsku“. Postupovali jsme krok za krokem. 
Nikdy jsme si na nic nepůjčili ani korunu. Co 
jsme vydělali, to jsme vrátili do firmy.

 Kdo dnes vaše letadla zalétává? 
Já. Lze říci, že jsem obrazně řečeno více ve 
vzduchu než na zemi. Za dvacet let jich už 
byly stovky.

 Říkáte stovky, kolik jich tedy létá?  
Je jich určitě přes pět set.  

 Kde všude jsou? 
Tohle hodně záleží na ekonomické situaci. 
Do roku 2008 jsme byli vyprodáni na rok 

dopředu. Pak však hlavně v USA, do té 
doby našem hlavním trhu, poklesl výrazně 
zájem o ultralehká letadla. Pocítili jsme to 
třeba na síti dealerů. Tu budujeme dvacet let 
a neustále se obměňuje. Více než devadesát 
procent své produkce exportujeme. Máme 
v každé evropské zemi obchodního zástup-
ce, dále ve Spojených státech, Austrálii, na 
Novém Zélandu, zkoušíme Jižní Ameriku, 
Asii. Když jsme nedávno dodali další letadlo 
do Vietnamu, spadli jsme do problému 
s korejským dopravcem Hanjin. Čtvrtý 
největší rejdař zkrachoval a nám zůstal 
stát kontejner s letadlem v Hamburku. Na 
Hanjin byla uvalena nucená správa, všechny 
kontejnery zablokovali. Na Hanjinu si už nic 
nevezmeme. Ale aspoň nám kontejner ote-
vřeli a zboží vydali. Musela se udělat nová 
smlouva s novým rejdařem, letadlo poslat 
zákazníkovi jinou lodí. Tak jsme platili za 
dvě dopravy. 

 Vy jste nebyli pojištění?  
Samozřejmě to zboží pojištěné bylo, ale ne 
proti krachu rejdaře. 

 Jak spolupráce se zástupci probíhá? 
Jsou pro nás důležití proto, že pro nás 
zajišťují reklamu i servis v dané zemi. Žádný 
místní úřad nepustí do vzduchu jediné 
letadlo, pokud není zabezpečena jeho letu-
schopnost. Vyrábíme, až když máme od nich 
smluvně potvrzenou objednávku. Nemá 
cenu začínat dříve, letadla šijeme doslova na 
míru. Co zákazník, to jiné požadavky. A tak-
to nám i odpadnou starosti s platbami.

 V dílnách nevidím žádné větší stroje. Vše 
probíhá ručně?   
Přesně tak. Naše letadla jsou kompozitová, 
a proto je příprava výroby dražší. Musíme 
si „navyrábět“ nejdříve model a poté teprve 
formu, do které se letadlo „obtiskne“. Vyrá-
bíme drak, včetně řízení. Děláme i sedačky, 
jejich čalounění, laminujeme je. Nakupu-
jeme motory, vrtule a necháváme si lisovat 
plexiskla na kabinu. Nakupujeme samozřej-
mě i avioniku, tu nejsme schopni vyrábět. 
V podstatě jsme na tom se subdodávkami 
stejně jako kterýkoli výrobce velkých letadel. 
Jinak speciální materiály vyžadující certi-
fikaci a některé části letounů pocházejí za 
zahraničí – třeba uhlíková vlákna používaná 
pro výrobu kompozitových křídel a draku 
jsou japonská, tkaná jsou však z Francie.

 A co motory? 
Používáme pouze motory Rotax z Rakouska. 
Tahle firma na ně má ve světě ultralightů 
doslova monopol. Od českého výrobce Fiti 
design nakupujeme vrtule. Vlastně se mezi 
tím hledá neustále jakýsi kompromis. Komu 
stačí konstantní rychlost, dostane pevnou 
vrtuli nastavenou na pevný úhel. Ta rychlost 
od nuly až po tu maximální pobere. Pak 

24 l Profit

ROZHOVOR

Po studiích na střední průmyslové škole 
v Kutné Hoře nastoupil do strojního 
závodu jako vývojový konstruktér. Letectví 
se věnoval s otcem odmala. Nejprve 
jako modelář, po roce 1989 se pustil i do 
konstrukce letadel vlastních. Od roku 1992 
začal létat. Dnes je nejen konstruktérem 
letadel Atec, ale i zkušebním pilotem.

Petr Volejník (48)

›
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jsou ale vrtule, které potřebují ultralighty, 
když třeba vlekají větroně o velké hmotnosti. 
V tom případě vrtule musí být nastavena na 
nižší rychlosti a vysokou stoupavost.

 Svoje letadla se pokoušíte vylepšovat. Lze 
vymyslet něco úplně nového?  
Něco převratného asi ne. Dají se dělat různé 
designové věci, ale aerodynamika nízkých 
rychlostí je natolik známá, že žádný pře-
vratný objev už asi nikdo neočekává. A další 
věc, svazují nás i striktní předpisy. Jediné, 
co by bylo teď v Evropě převratné, kdyby 
Evropská agentura pro bezpečnost civilního 
letectví, která centrálně spravuje všechna le-
tadla v Evropské unii, vyjmula z působnosti 
letadla do šesti set kilogramů. 

 Co by se tím změnilo? 
Do roku 1997 měla prázdná jednomístná 
ultralehká letadla předepsanou hmotnost 
pouze 150 kilogramů, dvoumístná 210 kilo- 
gramů. Od roku 1997 mají jednomístná leta-
dla předepsanou vzletovou hmotnost  

300 kilogramů, dvoumístná pak 450 kilogra-
mů – jinými slovy letadlo, posádka a palivo 
dohromady nesmějí tuto hodnotu překročit. 
Do ní se musí vejít letadlo, posádka i benzin. 
Když vezmete v úvahu dva oblečené piloty, 
je to pomalu 200 kilogramů. Pokud chcete 
někam letět, přičtěte k tomu padesát kilogra-
mů paliva a na samotné letadlo pak už zbývá 
pouhých 200 kilogramů. Jenom pohonná 
jednotka, motor, vrtule, náplně, výfuk a mo-
torové lože váží metrák. Tudíž zbývá sto kilo 
na všechno. Přístroje, podvozky, řízení, drak 
letounu. Takové letadlo prakticky nelze vyro-
bit. Vždycky se tedy hledá nějaký kompromis. 

Buď letí jeden člověk a natankují se plné 
nádrže, nebo se musí najít jiné řešení. 

 Zmínil jste, že jste letos omezili produkci, 
upřednostnili vývoj. Na čem jste pracovali? 
Na čistokrevné ultralehké amfibii, obojži-
velníku, který může startovat a přistávat 
na vodě i na pevných letištích. Jmenuje se 
Omsider. Tenhle náš zatím poslední projekt 
se zrodil ve spolupráci s norským partne-
rem Nordic Aircraft. Oslovili nás s tím, že 
by s námi chtěli spolupracovat. Sami si nás 
našli na internetu. Původní konstrukce 
dvoumístného letadla, v němž posádka sedí 
za sebou, pocházela z Norska. My jsme ji ale 
výrazně upravili a modernizovali. Křídlo je 
použité z ultralehkého letadla Faeta a po-
honnou jednotku tvoří motor Rotax  
912 ULS v tlačném uspořádaní v kombinaci 
s vrtulí Fiti. Po letových zkouškách a certi-
fikačním procesu začneme letoun už brzy 
vyrábět a do roka nabízet zákazníkům. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Tenhle byznys 
nic neodpouští. 
Kdybychom nějakou 
chybu udělali, byla by 
poslední. 

INZERCE    A161005245
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Luxusní boty šité na míru tradičními 
technikami z pravé kůže jsou 
nesmrtelné a při kvalitní údržbě 

vydrží až dvacet let. Od doby středověku 
navíc nikdy nebyl vymyšlen způsob, jak 
udělat botu lépe než ji vsadit do rámu, 
vysvětluje nadšeně Pavel Švienty, zatímco 
jeho kolega a spoluzakladatel obuvnické 
společnosti Ondřej Zahradník přikyvuje. 

Ty seš z budoucnosti!
„Poprvé jsme se potkali na festivalu ma-
sek,“ vypráví Ondřej, „byli jsme oblečení 
jako superhrdinové, najednou se dav 
rozestoupil a Pavel zařval: To je hustý! 
Ty seš z budoucnosti, jaký to tam je? 

Potom jsme se náhodou potkali v hospo-
dě.“ Několikaleté kamarádství přerostlo 
v nabídku společného podnikání. „Asi po 
pěti letech za mnou přišel Ondra s tím, že 
to, co dělám, je dobré a má to potenciál,“ 
vysvětluje Pavel, který ve dvojici zastupuje 
řemeslnou sílu a je zodpovědný za výrobu 
bot i za chod dílny čítající v současnosti 
dva zaměstnance. 

„Každý je dobrý na něco. Ondra se zabývá 
obchodem a marketingem, já výrobou,“ 
dodává. „Moje výhoda byla, že otec podniká 
a měl prostory, které se v té době uvolnily,“ 
dodává Ondřej, „a tak jsme se přesunuli do 
nové dílny. Obchody a výroba se rozjížděly 
zlehounka.“

Pavel vzpomíná: „Začalo to jednou zakáz-
kou. Nakoupil se na ni materiál. Vybavení 
dílny jsem měl svoje. Já bych se i bál půjčit si 
statisíce a zadlužit se. Lepší je dostávat se po 
malých krocích na vyšší úroveň.“ 

To se také stalo. Množství zakázek firmy 
Švienty stoupá a o zlepšujícím se povědomí 
zákazníků o kvalitě luxusní obuvi svědčí 
téměř nulová investice vložená do reklamy. 
„Dali jsme to na internet a půl roku trvalo, 
než naše stránky vyhledávače zpracovaly. 
Potom se to rozjelo. Výhoda byla, že jsme ne-
museli dávat jedinou korunu do propagace. 
Lidi nás oslovují sami,“ říká Pavel Švienty. 
Poptávka po kvalitně odvedené ševcovské 
práci je vysoká.

Dokonalost ručně šitých bot
V čase, kdy tradiční řemesla jen pomalu 
chytají druhý dech, přichází obuvnická dílna 
Švienty s nabídkou anatomicky padnoucích 
a střihově různorodých luxusních bot

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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Mistr dělá mistra
Švienty nabízí dva druhy ručně šitých bot. 
Hlavním produktem jsou luxusní rámové 
boty s kompletním zákaznickým servisem, 
druhou variantu poté představuje levnější 
a technicky méně náročná, ale oproti lepené 
konfekci přesto kvalitativně hodnotnější 
obuv. 

Každý druh si žádá jiné technické zpraco-
vání, což je doménou Pavla Švientyho, který 
začal s ručním šitím z kůže v době, kdy se 
věnoval historickému šermu. 

„Začal jsem si pro sebe dělat kožené věci 
ke kostýmu. Měl jsem kamaráda, který 
skrze historický šerm vyráběl boty a potom 
přešel na civilní obuv. Domluvil jsem se 

s ním, jestli by mě to nenaučil. Měl jsem 
štěstí na učitele. Tohle se naučíte totiž jenom 
u mistra. Mými mistry byli například Radek 
Zachariáš nebo Erik Martin Lawart. Ševci 
jako takoví u nás prakticky nejsou, jenom 
pár jedinců samouků. Učil jsem se taky po-
dle knížek, videí na internetu, zkoušel jsem 
šít a získával zpětnou vazbu. Technologie je 
známá, protože ve světě se tak šije. U nás ro-
dinné ševcovské podniky vymizely za Bati,“ 
vysvětluje Pavel, jemuž se inspirací staly 
například pohorky z doby první republiky 
objevené u tchána.  

Podle jeho slov není třeba vymýšlet něco 
jiného, neboť tradiční technika všití boty do 
rámu, zaručující stoprocentní odolnost vůči 
vodě, je nepřekonatelná. Návrat Švienty-
ho, k osvědčeným technikám představuje 
návrat ke kvalitě ve výrobě bot u nás. 
Preciznost vyžaduje Pavel také od svých 
zaměstnanců, které sám vyučil ševcovské-
mu řemeslu.

Zákazník, náš pán
Důležité podle Ondřeje je to, že si ve firmě 
Švienty vyrábějí většinu komponent pro 
boty sami: „Zákazník si může vymyslet úpl-
ně cokoli. Můžeme mu vyrobit takový střih, 
který v obchodě nedostane, to je gros zakáz-

kové výroby.“ Současně však upozorňuje, že 
„klient, který není zvyklý, má představu, že 
bota bude vyrobena maximálně do měsíce, 
ale není možné dělat boty třeba pro 40 lidí 
naráz“. 

Výroba jednoho páru trvá dva až tři 
týdny, podle zvolených komponentů. „My se 
se zákazníkem musíme minimálně třikrát 
sejít. Poprvé, když se domluvíme a změří-
me proporce chodidla. Podruhé následuje 
zkušební bota, kdy se klient projde a řekne 
svoje stanovisko. Potom v tom musí čtrnáct 
dní chodit, protože všechno za pět minut 
nezjistíte, kde vás co tlačí. Po ukončení této 
zkoušky se sejdeme potřetí,“ vypočítává 
Pavel čas strávený mimo dílnu.  

Každá další zkouška je den navíc, tomu 
na počátku předchází výběr kopyta, které co 
nejpřesněji kopíruje nohu klienta. Celkový 
čas od prvotního setkání až po předání bot 
vychází na půl roku. Jeden luxusní pár vyjde 
na 29 tisíc korun, v jeho ceně jsou zahrnuty 
také napínáky a kvalitní francouzský krém. 
Pokud dbá zákazník na pravidelnou údržbu, 
po výměně sešlapané podrážky vydrží 
rámové boty několik let.

Tradice i novoty
„Změřit zákazníka je boj, lidské ruce nejsou 
tak přesné jako laser,“ odhaluje úskalí 
ševcovské práce Ondřej. Protože nové 
technologie přinášejí možnost, jak zkvalitnit 
zákaznický servis, začali v obuvnické firmě 
Švienty používat 3D tiskárnu pro získání co 
nejpřesnějších údajů o klientově chodidle. 

Pavel však namítá: „Švec si klasicky na 
papír obkreslí nohu a změří ji. To budeme 
dělat pořád, je to důležitý faktor. Ale tohle 
jsme k tomu chtěli přidat, aby to bylo ještě 
přesnější.“ 

ILONA PODIVÍNSKÁ
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Když šli manželé Gondekovi v roce 
1999 navštívit první italskou 
kavárnu v Ostravě, netušili, že jim to 

změní život. Divili se totiž, že se v podniku 
neprodávají žádné italské zákusky, a tak 
je majitel požádal, zda by pro kavárnu 
nevyrobili tiramisu.

Olga Gondeková ve své domácí kuchyni 
v misce a s ručním šlehačem vytvořila svůj 
první dezert, který měl takový úspěch, že 
pak pro kavárnu pekla pravidelně. Brzy si od 
ní začaly objednávat další tři podniky, a tak 
si Olga Gondeková založila živnost.

Na dopravním učilišti ve Vítkovicích si 
pronajala místnost o velikosti tři krát čtyři 
metry. Po několika letech si pak pronajala 
větší prostor a s výrobou jí začala pomáhat 
i maminka a její sousedka. I když zájem 
o jejich zákusky rostl, ekonomicky se firma 
neustále „odrážela ode dna“. Ivo Gondek v té 
době zkoušel podnikat v několika různých 
oblastech, ale příliš se mu nedařilo.

Bod zlomu
Obrat nastal v roce 2009, kdy se rozhodl 
skončit s ostatními aktivitami a naplno se 
věnovat rodinné cukrářské firmě. „Na za-

čátku tohoto podnikání bylo nejtěžší nalézt 
znovu sílu uvěřit, že můžeme jednou uspět. 
Měli jsme za sebou celou řadu porážek 
z uplynulých deseti let podnikání, kdy jsme 
se učili bolestivě na svých chybách, kudy 
cesta nevede. Po všech těch porážkách byl 
stav financí horší než nula,“ popisuje nevese-
lou situaci na startovní čáře nového podniku 
Ivo Gondek.

Namísto předchozí živnosti manželé 
založili společnost s ručením omezeným 
Ollies dorty. A nebyla to jediná změna. „Bylo 
třeba se naučit, jak začít ‚jen z peněženky‘, 
bez jakéhokoli technického vybavení. Byl to 
nový obor, který jsme znali jen jako nadšení 
amatéři, vše jsme se museli od základů učit, 
neměli jsme na co navázat,“ podotýká Ivo 
Gondek.

Podniku v nové podobě se začalo dařit. 
Stěhoval se do větších prostor, vedle vý-
robny přibyla i vlastní cukrárna, přicházeli 
zaměstnanci. Vedle Ostravy otevřel také 
pobočku v Olomouci. Firma roste každým 
rokem o pětinu, v současnosti má více než 
sedmdesátimilionový obrat a necelou stov-
ku zaměstnanců. Díky čemu na trhu takto 
uspěla? „V malém začínajícím podnikání 

v oblasti cukrářství či gastronomie se dá 
prosadit jedině kvalitou a originálním 
řešením, kterými opakovaně přilákáte 
klienty, obzvlášť když je to postaveno 
pouze na místních zákaznících, zcela bez 
prolétajícího turistického ruchu jako u nás 
v Ostravě,“ popisuje Ivo Gondek recept na 
úspěch.

Podniku se daří, i když v oboru se ho snaží 
napodobit další firmy. „Ano, objevuje se 
konkurence, dokonce si myslíme, že jsme 
svým příkladem hodně dalších inspirovali 
k napodobení naší cesty, jsme rádi, že se 
celý tento obor v našem regionu pozvedává. 
My se snažíme udržet náskok před ostatní-
mi vlastním sebevzděláváním v tuzemsku 
i v zahraničí, především ve Francii a Itálii, 
a neustálou kreativitou ve vlastní výrobě,“ 
dodává Ivo Gondek.

Sladkosti z Ollies se podle něj trefují do 
všech kategorií zákazníků, od dětí až po 
důchodce, všech sociálních vrstev. „Protože 
všichni si chtějí občas zpříjemnit něja-
kou chvilku v životě, něco oslavit, někoho 
obdarovat, ocenit nebo jen tak gurmánsky 
si vyzkoušet něco originálního, nového, 
dobrého,“ konstatuje Ivo Gondek.   

Dorty Ollies znají lidé 
v Ostravě i Olomouci
Firma, která začínala od nuly, 
má dnes obrat v desítkách milionů a byla 
zvolena Rodinnou firmou roku 2016 
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Jasně vedou maliny
Firma si také pravidelně vyhodnocuje pro-
dejnost jednotlivých výrobků. I když u ně-
kterých se zájem proměňuje s ročním ob-
dobím a dostupností sezonních surovin, na 
čele jsou vždy dva druhy malinových dortů. 
První je světlý s mascarpone a mandlovými 
lupínky a druhý je čokomalinový. „U mne asi 
z historicko-nostalgických důvodů je stále 
vysoko dezert Tiramisu , se kterým to vše 
začalo,“ připojuje Ivo Gondek.

I když zubní lékaři nebo obezitologové nad 
sladkostmi zrovna nejásají, v Ollies vsadili 
na slogan Zdravě, sladce hodnotně do celého 
světa. Jdou sladkosti a zdraví dohromady? 
„Myslíme si, že zdravá vyvážená strava má 
obsahovat všechny chuti – slanou, sladkou, 
hořkou i kyselou. Vše záleží na vybraných 
surovinách,“ popisuje Ivo Gondek.

V podání rodinné firmy Ollies přitom 
nejde jen o prázdná slova a reklamní heslo. 
„Máme za sebou celou řadu seminářů 
a vzdělání v oblasti zdravé výživy, rozumíme 
přesně, co znamená například nadměrná 
spotřeba bílého cukru či bílé mouky. Roz-
hodně však sladkost malin, jahod, borůvek, 
medu či například stévie nemůže poškodit 
naše zdraví, pokud to není jediná potravina, 
kterou konzumujeme,“ zmiňuje Ivo Gondek.

Podle něj často stačí jen použít zdravý 
selský rozum a zvládnout určitou sebedis-
ciplínu. „Já osobně mám každý den něco 
sladkého. Nejen z provozně-kontrolních 
důvodů. Vždyť i kvůli mé oblibě sladkého 
jsem asi tak mohutně povzbuzoval růst naší 
malé firmy v počátcích, a přesto všechny mé 
zdravotní parametry, měřené naší firemní 
i rodinnou lékařkou, jsou nadstandardní,“ 
usmívá se Ivo Gondek. „Je to o tom, co ostat-
ního kromě toho sladkého je ve vaší stravě, 
kolik toho jíte, kolik pijete, jestli sportujete, 
pozitivně myslíte... Ale to už bych tady půso-
bil jak výživový poradce,“ dodává.

Firma se nechce omezit jen na regiony 
Ostravska a Olomoucka. Rozjela spolupráci 
v sousedním Polsku, které má v podstatě „za 
rohem“, a chystá se dobýt Prahu. To bude 
výrazně větší sousto.

Úspěch v metropoli bude totiž závislý na 
tom, zda se firmě podaří v jejím okolí vybu-
dovat novou výrobnu.

„Dezerty jsou křehká věc, je nereálné 
a neekonomické je převážet stovky kilomet-
rů. Na dálnici D1 by asi neztratily svou chuť, 
ale původní tvar určitě,“ říká s nadsázkou Ivo 
Gondek. „Jako každá opravdová gastronomie 

musejí ty výrobky vznikat blízko místa sku-
tečné spotřeby. Jinak se posouváte do oblasti 
konzervárenství, hlubokého zamrazování 
a přesunete se do fastfoodové kategorie kvali-
ty a ta trvale stačí jen pro rychle běžící turisty 
a nenáročnou klientelu, která se nevrací kvůli 
chuti, zážitku, atmosféře, ale kvůli jiným 
prioritám. Tento byznys ponecháme jiným,“ 
zdůrazňuje Ivo Gondek.

Zániku faxu si nikdo nevšiml
Podnikatelské prostředí se podle jeho slov za 
posledních sedmadvacet let změnilo tak, že to 
zakladatelé současných startupů stěží mohou 
pochopit. „Když jsme studovali na vysoké 
škole, slibovali nám, že jsme budoucí kapitáni 
našeho průmyslu. Dobře se to poslouchalo, 
ale byl socialismus a svoboda v něčem podni-
kat byla téměř nulová. Takže v prvé řadě jsme 

vděční, že podnikat můžeme, to nebyla vždy 
samozřejmost,“ podotýká Ivo Gondek.

Také v dalších ohledech jsou podmínky 
těžko porovnatelné. „Můj první úvěr byl 
s úrokovou sazbou 19 procent, dnes jsou 
podmínky půjček výrazně jiné. Naprosto 
odlišná je i dostupnost surovin, materiá-
lů, strojů, technologií. Je na srovnatelné 
evropské úrovni pro všechny. To v počátku 
devadesátých let neexistovalo. Prostředí 
k podnikání jsme tu a tam měli vybavené 
telefonem připojeným ke zdi, to mladší ge-
neraci nevysvětlíte,“ usmívá se Ivo Gondek.

Současná generace si podle něj málo 
uvědomuje, jak výrazně do chodu podnikání 
zasahují technologie. „Zažil jsem vznik i zá-
nik faxu, aniž by to mělo nějaký významný 
vliv na chod podnikání. Ale kolik firem by 
dnes přežilo měsíc, kdyby vypnuli internet? 
A to k nám dorazil nedávno,“ upozorňuje Ivo 
Gondek.

Rodinná cukrářská firma narostla od nuly 
k obratům v řádu desítek milionů právě díky 
neustálým inovacím, zlepšování, chuti se 
učit. „Velice mě těší, že můžeme sloužit jako 
důkaz, že je možné do těchto rozměrů dojít 
od jednoho nápadu, jedné misky a ručního 
šlehače. Jen s jedním obrovským balíkem 
nadšení, chutí něco tvořit, něco se naučit 
a nikdy se nevzdat,“ uzavírá Ivo Gondek. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Sladkosti z Ollies 
se trefují do všech 
kategorií zákazníků,
od dětí až po důchodce 
a všech sociálních 
vrstev. 

CUKRÁŘI V AKCI.  
Manželé Olga a Ivo Gondekovi  
se rozhodli dobýt Prahu.
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Papír není 
mrtvý. Ani náhodou!
Božena Hlaváčová, ředitelka divize 
Klientské tituly vydavatelství 
Mladá fronta, si je jistá. Její přesvědčení 
je pevné, přestože náklady novin 
neustále klesají 

ROZHOVOR

26_35_PT_12.indd   30 7.12.2016   17:23:19



 Papír je nosič minulosti, zapomeňte na něj, 
budoucnost je na internetu. Nestraší vás tyto 
imperativy dneška? 
Rozhodně ne. Tištěné věci nezaniknou. A nejde 
jen o knihy. Vidím to právě v segmentu klient-
ských titulů. Stále více firem má pocit, že papír má 
opravdu výjimečnou hodnotu. Když jsem klient, 
vydávám časopis na papíře, tak to vnímám tak, že 
dávám nějakou hodnotu navíc. Nešetřím. Dávám 
cosi hmatatelného. Téměř sto procent klientů však 
samozřejmě poté, co časopis vyjde tištěný, ho chce 
v PDF verzi. S tím, že ho ukládají na web. 

 Kdy se vlastně v Česku fenomén firemních 
časopisů objevil? 
Před deseti patnácti lety, ten nástup následoval 
vývoj v zahraničí. Dneska zažívají tyto časopisy 
velký rozmach. 

 Jak to? 
Společnosti definitivně pochopily, že když mají dobře 
udělaný časopis, zdůrazňuji dobře udělaný, tak jim 
poskytne velkou službu. Na druhé straně je třeba 
přiznat, že firemní časopis může i uškodit. To když 
je špatný. Jsou tady mnohé firmy, které říkají, že 
je umějí připravit klientovi na klíč. Ale když si pak 
vezmete výsledky jejich práce do ruky, tak zjistíte, 
že je to o ničem. Takový časopis musí být především 
dobře napsaný. Informace musí být chytře a vtipně 
schované do textu. Toto je ale někdy hrozně těžké 
klientovi vysvětlit. 

 Ale není špatná úroveň některých firemních 
časopisů dána právě i zadavateli? Těmi, kdo platí.  
Jistě, jsou klienti, kteří si myslí, že znají všechno 
nejlépe. Proto je třeba s nimi jednat na rovinu. 
Nesmíte se bát říct, že to, co chtějí, není dobré. 
Nezafunguje to. Je potřeba to jinak napsat. Když 
si ale říct nedají, pak to samozřejmě nezafunguje. 
Věřím, že se s tím perou všechny firmy, co dělají 
firemní časopisy. Proto máte pravdu, že je dost 
těžké hodnotit kvalitu firemních časopisů, co jsou 
dnes na trhu. 

 Tak to je hlavní úskalí? Když si klient nedá říct? 
Já si myslím, že problémy nastávají už mnohem 
dříve. Když nedostanete dobré zadání. Jsou 
klienti, kteří přesně vědí, co chtějí. Tak to chci, 
tak to uděláme, my k tomu určitě dáme nějaké 
naše nápady, připomínky, řekneme mu ještě, co by 
se mohlo udělat jinak. Ale pak jsou klienti, kteří 
nevědí a nenechají si poradit. Výsledkem bývá 

produkt, který nikdo nechtěl, nikomu se nelíbí. 
Klienti si také ne vždy uvědomují, že časopis není 
samospásný. Musí se s ním pracovat, začlenit ho 
do celé marketingové komunikace. Aby tam hezky 
zapadl, aby pokryl nějakou jejich potřebu,  
místa, kam nejsou schopni se dostat. Je tu třeba 
dilema – co je lepší, zaplatit v nějakém časopisu 
stránku inzerátu, nebo si nechat vyrobit svůj 
vlastní časopis? Který je dobře udělaný a může mít 
stejnou distribuci jako kterýkoli jiný časopis. 

 Kolik titulů v současnosti vydáváte? 
Divize Klientských titulů působí na trhu od roku 
2005 a nabízí komplexní zpracování a výrobu 
firemních časopisů, katalogů, novin, zpráv a dal-
ších materiálů. A umíme ještě spoustu jiných věcí, 
třeba vymyslet kampaň, slogany. V současnosti 
připravujeme pro naše klienty osmnáct časopisů. 
Mají různou periodicitu. Některé jsou měsíčníky, 
čtvrtletníky, další vycházejí dvakrát do roka nebo 
jednou za rok. Máme poměrně významné hráče 
na pražském trhu. Děláme například časopis pro 
Pražskou teplárenskou. U něj jsme vymýšleli  
i titul – nazvali jsme ho Teplo pro Prahu. Pro 
Veolii připravujeme jejich interní časopis. Ten se 
nedělá v tištěné podobně, ale jako interaktivní 
PDF, které rozesílají elektronickou poštou. A v tom 
PDF jsou skryté různé funkce, odkazy na webové 
stránky. Donedávna jsme dělali i velký časopis pro 
pražskou energetiku PRE. O ten jsme ale přišli. 

 Proč už ho nepřipravujete? 
Ten časopis se u nás vyráběl deset let, což byla 
dost dlouhá doba. A klient přišel s tím, že má více 
dlouhodobých smluv, které trvají i déle než deset 
let. A rozhodli se, že všechny vypovědí a udělají 
nový tendr. Toho jsme se zúčastnili a neuspěli 
jsme. Tak to ale v branži chodí. Naopak jsme mezi-
tím získali další nové klienty. 

 Koho? 
Tak třeba připravujeme tituly pro obchodní 
centra. Například pro OC Šantovka, což je největší 
a nejluxusnější obchodní centrum v Olomouci 
s 200 obchody. Ten časopis kromě toho, že ho tisk-
neme, umíme naprogramovat i do appky, kterou 
si stáhnete normálně z Google Play. Nebo v App 
Store nebo ve Windows. Dále pro pražskou Šestku, 
pro tu časopis i distribuujeme na pět tisíc adres. 
Dále děláme časopis pro PepsiCo, ten je určen pro 
jejich zaměstnance. Připravujeme i žurnál pro 
Hotel Zámek Valeč, což je luxusní dovolenkový 
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Jsou klienti, kteří si myslí, že znají všechno nejlépe. 
Proto je třeba s nimi jednat na rovinu. Nesmíte se bát 
říct, že to, co chtějí, není dobré. Nezafunguje to. 
Je potřeba to jinak napsat.
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resort. Majitel Bronislav Vala jej vybudoval 
z naprosté ruiny. Dále máme v portfoliu  
personální agenturu Teamconsult, děláme 
periodikum pro kosmetickou firmu Phyris. 
Také děláme tiskové zakázky. Grafické 
zakázky. Fotíme s předními fotografy, na-
příklad Lucií Robinson. Fotíme na obalové 
materiály. Natáčíme spoty.   

 Kolik je na trhu firem, které se mohou 
ucházet o velké zakázky? 
Na trhu je strašně moc firem, které říkají, 
že umějí udělat časopisy, obsah. Desítky 
určitě. Ale jen tak o třech čtyřech by se 
dalo říct, že jsou dobré. Hlavním hráčem 
na trhu je Boomerang Publishing. Ten od-
startoval v době, kdy začalo být populární 
dělat firemní časopisy. Tedy u nás před 

těmi deseti lety. Druhým je Corporate Pu-
blishing a my. Další desítky firem soupeří 
povětšinou jen cenou. A to je špatné. To je 

vždy cesta do pekel. Rozhodující je kvalita. 
Tu nikdy nedosáhnete, když podseknete 
cenu. 

 Co je hlavním cílem? Proč si vlastně 
klienti firemní časopisy pořizují? 
U každého je to něco jiného. Třeba obchodní 
centra mají cíl přitáhnout k sobě lidi. Takže 
poutají na různé akce, které pořádají. Mají 
tam slevové kupony. Fotíme pro ně třeba 
také oblečení. Aby ty fotky motivovaly 
zákazníky ke koupi. To je vlastně také docela 
specifická disciplína, jak ty věci vyfotit, jak 
je ukázat, aby to zafungovalo. Pak jsou na-
příklad realitní společnosti, ty o sobě chtějí 
dát vědět. Chtějí ukázat, jaké nemovitosti 
nabízejí, že jsou spolehlivý partner. Takže 
produktová informace nebo brand image, 
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Po studiích ekonomie pracovala 
v Německu. Po návratu zastávala funkci 
brand managera v pojišťovně Generali, 
následně trade marketing managera 
v Procter & Gamble. Pak přešla do 
vydavatelství Mladá fronta, kde nejprve 
působila v marketingovém oddělení, 
potom řídila obchodní oddělení televize 
Metropol. Ředitelkou divize Klientské 
tituly MF se stala v srpnu 2014. 

Božena Hlaváčová
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to jsou dva základní cíle, které vydávání 
firemních časopisů má. 

 Jste schopni vyhodnotit úspěšnost? 
Některé agentury nabízejí možnost, že spo-
čítají klientovi zpětně čtenost. Ale když jsme 
to u nás analyzovali, tak jsme zjistili, že to je 
holý nesmysl. Že se to exaktně spočítat nedá. 
My naopak chceme být transparentní, féroví.  

 Jak to tedy je? 
Můžete to maximálně více či méně přes-
ně odhadnout. Podle tištěného nákladu, 
distribučních míst, kolik se tam pohybuje lidí 
a tak. Když klient chce zjišťovat, jaký má jeho 
firemní časopis dosah, tak se vždycky snaží-
me dát do toho projektu něco, co by ukázalo, 
jak lidé reagovali. Třeba Hotel Zámek Valeč, 
pro který děláme časopis, má vždycky na 
konci, na čtvrté straně obálky, nabídku na 
nějaké služby, balíčky. Na recepci se pak ptají 
každého, kdo to využívá, odkud přišel. A tak 
zjišťují, že to bylo třeba přes jejich časopis. 
Nebo se úspěšnost pozná podle toho, že 

časopisy dáváme do stojanů. A když tam leží 
třeba celý týden a nikdo o ně nezavadí, tak je 
zřejmé, jak celý projekt dopadl. 

 Jak klienti reagují, když jejich časopis 
nezafunguje? 
Obvykle nastává obtížné jednání. A záleží 
v tu chvíli na klientovi, zda si nechá poradit. 
Tady je hrozně důležitá osobnost toho člo-
věka z našeho týmu, aby klienta přesvědčil, 

jak by se to mělo udělat jinak. Vzpomínám 
na jeden takový případ. Už název časopisu 
klienta byl problém, říkali jsme to. Články, 
které nám dodali, představovaly problém. 
Ale nedali si říct. A nedopadlo to dobře. 
Pak je opravdu lepší natvrdo říci takovému 
klientovi, který si to celé píše sám – a vypa-
dá to jako slohová práce –, že jeho sdělení 
nikdo číst nebude. I za cenu, že už to dále 
dělat nebudete. Stejně nakonec zjistíte, že 
musíte najít klienty, kteří s vámi souznějí. 
Tak je to nejlepší. Pak jde vše dobře, hladce. 
Má to perspektivu. Oni musejí věřit vám, že 
víte, co děláte. A stejné to musí být i naopak. 

 Čím se zabýváte v těchto dnech? 
Stále hledáme nové příležitosti. Teď roz-
jíždíme prodej knih. Firma si u nás může 
nechat udělat nejen svůj časopis, ale klidně 
i knihu o sobě nebo pro klienty. Projekto-
vě to zaštiťuje divize Kniha vydavatelství 
Mladá fronta. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Desítky firem 
soupeří povětšinou 
jen cenou. A to je 
špatné. To je vždy 
cesta do pekel. 
Rozhodující 
je kvalita.
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Naši klienti mají větší svobodu než 
lidé, kteří investovali do účetního 
programu. Nejsou smluvně vázáni. 

Živnostníci s maximálně pěti klienty mají 
Fakturoid zdarma, uživatelé s více než pěti 
kontakty platí 160 korun měsíčně, menší 
firmy přijde služba na 640 korun. Kdykoli 
mohou vyexportovat data a odejít, vysvětluje 
spoluzakladatel firmy Jan Korbel.

Tvůrci programu pružně reagují na 
legislativní změny a průběžně zavádějí nové 
funkce. „Naší ambicí není nahradit účetní, 
ale být na hraně daňové evidence. Většinu 

našich funkcí totiž běžný účetní software 
nenabízí,“ říká druhý spoluzakladatel Lukáš 
Konarovský. 

A dodává: „Fakturoid slouží živnostníkům 
a podnikatelům, kteří svá data předávají ex-
terním účetním ke zpracování. Ti je mohou 
vyexportovat přímo z aplikace, což snižuje 
chybovost. Program provede i naprostého 
laika fakturací tak, aby byla udělána správ-
ně. Třeba při první fakturaci do zahraničí 
vás robot přímo při psaní faktury navede, co 
máte ještě doplnit, případně vás odkáže na 
článek.“ 

Kvalita je nejlepší marketing
Vše začalo v roce 2008, když se Lukáš  
s Janem potkali na Twitteru a začali brzy 
spolupracovat. Spojil je obdiv ke Stevu 
Jobsovi a produktům jeho firmy, smysl pro 
humor, pro byznys i pro opatrnější finanční 
plánování. V době spuštění Fakturoidu byly 
online programy v Česku relativní novinkou. 

Za celou dobu společné práce nezažili,  
že by měli na něco protichůdný názor,  
a na ladění detailů se dokážou domluvit bez 
zvyšování hlasu. „Věci si vždy vyříkáme, 
vyslechneme argumenty, necháme problém 

Z fakturace legrace
Fakturoid, program zajišťující online 
fakturaci a účetnictví, díky intuitivní a snadné 
obsluze zpříjemňuje účtování mnoha 
živnostníkům a malým firmám

34 l Profit
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očima začátečníka a dělat věci tak, aby mě 
samotného bavilo je užívat,“ vysvětluje Jan 
Korbel. Samozřejmostí je i dokonalý systém 
uživatelské podpory, jejíž úroveň je v našich 
krajích zpravidla tristní. Uživatel na robo-
tově chatu okamžitě dostane na své otázky 
srozumitelnou odpověď.

Robot bez kanceláře
Firma, jejíž chod zpočátku zajišťovali pouze 
tvůrci Fakturoidu, v současnosti čítá sedm 
lidí. Všichni se obejdou bez kanceláře a ne-
ustálého dohledu. Sami majitelé se osobně 
vídají maximálně jednou měsíčně a firmu 
řídí z Prahy a Heřmanova Městce pomocí 
videokonferencí, telefonu a firemního ko-
munikačního systému. 

„Je to vlastně taková informační revoluce, 
stejně jako svého času probíhala revoluce 
průmyslová,“ přirovnává Jan. „Tehdy však 
byli lidé jen nahraditelná kolečka u strojů, 
dnes firma stojí na osobnostech.“

Nové uchazeče hodnotí především podle 
kreativity průvodního dopisu, výběrové 
řízení rovněž probíhá prostřednictvím 
videokonference. 

„Máme vysoké nároky, důležitá je flexi-
bilita a schopnost práce na dálku – z per-
manentního home office má totiž spousta 
lidí ze začátku strach,“ pokračuje Lukáš. 
„Osvědčilo se nám, když kolegové poznají 
práci ve firmě ze všech stran. Pokud pro-
gramátor občas dělá zákaznickou podporu, 
mnohem lépe pochopí potřeby klientů.“

Zatímco řada podnikatelů si zakládá na 
tom, že pracuje i v noci a o dovolené, Lukáš 
tvrdí, že podle něj kreativní práce přesahují-
cí 40 hodin týdně nemá smysl. „Jsme hodně 
liberální a vyzkoušeli jsme sami na sobě, že 
makat 12 hodin denně je kontraproduktiv-
ní. Nejsme pásová výroba, u nás si všichni 
mohou práci flexibilně nastavit, aby se dala 
skloubit s rodinným životem. Šest dobrých 
hodin denně považuji za suprovou hodnotu 
a za nejlepší ochranu proti vyhoření.“ 

JANA ŠULISTOVÁ

uležet a pak se k němu vrátíme,“ popisuje 
rozhodovací procesy Jan.

Oba jsou velmi empatičtí k pocitům 
běžného uživatele počítačových programů 
a jejich dalším pracovním nástrojem je skvěle 
zvládnutá čeština. Psaní blogu považují za 
důležitou součást své marketingové strategie. 
Například propracovaný článek o fakturaci 
do zahraničí přivede na stránky Fakturoidu 
tři tisíce lidí měsíčně. Dalším marketingo-
vým nástrojem je úcta k uživatelům. 

„Při vymýšlení programu je potřeba zapo-
menout na vše, co vím, dívat se na problém 
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Za letošní listopad 
klienti Fakturoidu 
vyfakturovali 
788 763 519 korun, 
vystavili 
63 690 faktur a přidali 
24 406 kontaktů 
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Jak šel čas s robotem

Nápad se zrodil o vánočních svátcích 2008 
a Fakturoid ožil o rok později, na Štědrý 
den 2009, kdy se už dopoledne začali 
registrovat první uživatelé. Služba získala 
zvláštní cenu poroty v anketě Křišťálová 
Lupa 2010 a koncem roku 2011 bylo jasné, 
že své tvůrce uživí. 

K 1. dubnu 2016 vznikla firma 
Fakturoid navazující na původní sdružení 
živnostníků. Díky konzervativnějšímu 
přístupu majitelů k finančnímu plánování 
se firma rozvíjí bez investorů. Tržby 
meziročně rostou o 60 až 70 procent. 
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Rok 2016 patří v české ekonomice 
k rekordním od doby vzniku 
samostatného státu po rozdělení 

Československa. I když růst hrubého 
domácího produktu nedosahuje loňských 
4,6 procenta a měl by se pohybovat kolem 
2,5 procenta, hospodářství stále roste 
solidním tempem. 

A projevuje se to i na číslech. Přebytek 
státního rozpočtu stoupl ke konci října na 
98,3 miliardy korun, a vytvořil tak nejlepší 
říjnový výsledek od vzniku České republiky. 
Před rokem, v říjnu 2015, přitom rozpočet 
vykázal schodek 29,1 miliardy korun. 

Zatímco ministerstvo financí vidí za 
výsledkem především lepší výběr daní, 

ekonomové upozorňují na neschopnost státu 
připravit a financovat velké investice do 
infrastruktury, především do nových dálnic 
a rychlé železnice.  Nižší výdaje tak v tomto 
ohledu nejsou přínosem, ale zpomalují 
další rozvoj ekonomiky, kde nedokončená 
základní dopravní síť je pro firmy stále větší 
konkurenční nevýhodou.  

Kromě státní kasy patří k vítězům letošní-
ho roku také zaměstnanci. Ve třetím čtvrtletí 
letošního roku klesla míra nezaměstnanosti 
na pouhá čtyři procenta. Práci si ve třetím 
čtvrtletí hledalo 213 tisíc lidí, což je o 44 tisíc 
méně než ve stejném období loni.

„Míra zaměstnanosti byla na rekordně vy-
soké úrovni 72,2 procenta, nejvýše od roku 

1993. Práci mělo téměř 5,2 milionu lidí, což 
je ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím 
o 91 tisíc více. Mezi pracujícími převažují 
zaměstnanci, tvoří bezmála 83 procent. 
Zvýšil se počet těch, kteří mají smlouvu na 
dobu neurčitou. Přibylo také podnikatelů 
bez zaměstnanců,“ uvedl Dalibor Holý, ře-
ditel odboru statistiky trhu práce a rovných 
příležitostí Českého statistického úřadu.

Nejrychlejší milion
Dobrá kondice ekonomiky se odráží i na 
peněženkách zaměstnanců. Průměrná 
hrubá měsíční mzda vzrostla o 3,9 procenta 
na 27 297 korun, reálné platy se zvýšily 
o 3,7 procenta. „Růst mezd lze považovat za 

36 l Profit

Vítězové a poražení roku 2016
Kromě automobilek se vezou 
na vlně zájmu zákazníků také zbrojaři. 
Naopak se nedaří stavbařům, 
kteří doplácejí na selhání státních úředníků 
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zdravý a je reakcí na korunu, která stagnuje, 
dává exportérům polštář, a ti mohou přidá-
vat. Má to pochopitelně negativní dopad na 
konkurenceschopnost, ale nijak dramatic-
kou. Ekonomika potřebuje vyšší průměrné 
mzdy. Jsme kvůli nim stále moc chudou 
ekonomikou, která málo investuje a málo 
spoří na stáří,“ podotýká Vladimír Pikora ze 
společnosti NextFinance. 

Tuzemské hospodářství tradičně táhne 
automobilový průmysl. Daří se především 
mladoboleslavské Škodě, která již v listopadu 
překonala počet jednoho milionu vozů doda-
ných zákazníkům od počátku roku. Výrobce 
toho dosáhl zhruba o měsíc dříve než v roce 
2015. Letošní rok tak je již třetím v řadě, kdy 

Škoda prodala více než milion vozů. Zájem 
roste především o superby. Zatímco loni jich 
bylo za leden až říjen dodáno 61 900, letos za 
stejné období 115 tisíc exemplářů, což před-
stavuje nárůst o 85,2 procenta. 

Osobní vozy však nejsou jediným českým 
zbožím, které jde ve světě na dračku. Mezi-
národní situace přeje i zbrojařům. Mezi těmi 
tuzemskými vyniká skupina Czechoslovak 

Group (CSG) podnikatele Jaroslava Strnada. 
Ta byla letos nejaktivnějším investorem 
v tuzemsku, když uskutečnila celkem pět 
transakcí. V jejich rámci mimo jiné získala 
tradiční české značky jako Avia nebo Prim. 
Až za ní skončil čínský gigant  CEFC se čtyř-
mi významnými transakcemi. 

Firmy, které se staly součástí Strnadova 
impéria, se prosazují na domácích i za-
hraničních trzích. Jeho zbrojařská firma 
Excalibur International podepsala v minu-
lých dnech smlouvu s Indonésií na dodávku 
tater, pandurů a mostních vozidel za desítky 
milionů dolarů. Celkový objem zakázky 
by tak měl podle informace deníku Právo 
přesáhnout miliardu korun. 
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Osobní vozy však 
nejsou jediným českým
zbožím, které jde 
ve světě na dračku. 
Mezinárodní situace 
přeje i zbrojařům.
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Výrazný nárůst prodejů plánuje kopřiv-
nická Tatra, která je rovněž součástí CSG. 
Zatímco loni vyrobila 858 vozidel, letos už 
v říjnu překonala hranici tisíce automobilů 
a na konci roku by jich měla vyprodukovat 
plánovaných 1300. Pokud se jí to podaří, 
bude to její nejlepší výsledek od předkrizo-
vého roku 2008. 

Znovuzrození Avie
Příští rok by se měla produkce CSG 
v oblasti nákladních automobilů rozrůst 
o stovky vozů obnovené značky Avia. Tu 
Jaroslav Strnad letos koupil od indic-
ké společnosti Ashok Leyland Motors, 
která v roce 2013 produkci v pražských 
Letňanech ukončila a přenesla ji do Indie. 
V závodě v Přelouči, kde by se výroba 
měla rozjet, zpočátku najdou práci desítky 
zaměstnanců. 

Druhý dech chytila také další firma, kte-
rou Jaroslav Strnad před časem zachránil. 
Job Air Technic (JAT) nedávno oznámila, že 
na letišti v Mošnově na Novojičínsku postaví 
druhý hangár na opravy letadel za 250 mi- 
lionů korun. Počet zaměstnanců plánuje 
zvýšit ze současných 202 až na čtyři stovky. 
Letos by měla dosáhnout tržeb 450 milionů, 
pro příští rok plánuje tržby 500 milionů 
korun.

Zatímco automobilky a zbrojaři zažívají 
zlaté časy, na opačném konci pelotonu se po-
tácejí v krizi stavbaři. Obor se i přes krátký 
nádech po odeznění ekonomické recese pere 
s dlouhodobým poklesem. 

Na vině je podle odborníků především 
fatální neschopnost státu nastartovat rozvoj 
především dopravní infrastruktury. Napří-
klad u veřejných stavebních zakázek bylo 
konkrétním dodavatelům v období od ledna 
do srpna roku 2016 zadáno 2870 stavebních 
zakázek v celkové hodnotě 52,4 miliardy ko-
run. „To v obou sledovaných kritériích před-
stavuje v meziročním srovnání významný 
pokles o 27,3, respektive 36,5 procenta,“ 
vypočítává Mário Červenka, ředitel develo-
perské společnosti O.M.C. Invest.  

Ruce přitom mají svázané i soukromí 
investoři, kteří tak nemohou výpadek státních 
peněz pro stavaře vykrýt. „Důvod je jediný – 
nepřátelská legislativa, která blokuje jakoukoli 
smysluplnou výstavbu včetně důležitých infra-
strukturních projektů. Připravit větší bytový 
dům a získat všechna povolení trvá i více než 
pět let. U velkých liniových staveb, jako jsou na-
příklad dálnice či železnice, trvá příprava ještě 
mnohem déle. Právě přípravu těchto důležitých 
dopravních tahů stát v minulosti velmi podce-
nil, na což stavebnictví nyní stále doplácí,“ říká 
generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti Ekospol Evžen Korec. 

Propouštějí stavbaři i doly
To se podle něj projevuje nejenom na propa-
du celého oboru, ale také na prodražování 

staveb. Cena nového bytu kvůli liknavosti 
úřadů a špatné legislativě vzroste zhruba 
o deset procent. U bytu za 3,5 milionu korun 
tak kupující zaplatí o 350 tisíc korun více. 
U veřejných dopravních staveb v hodnotách 
miliard korun jsou pak finanční ztráty ještě 
podstatně vyšší. 

Nespokojenost firem potvrzuje i zpráva 
Doing Business 2016 vypracovaná Světovou 
bankou. „Meziroční propad o tři příčky ze 
127. na 130. místo v indikátoru ‚vyřízení 
stavebního povolení‘ je vážnou brzdou eko-
nomického růstu a nejvyšší prioritou k ře-
šení,“ reagoval na zprávu ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek.

K poraženým letošního roku patří rovněž 
těžařský průmysl. Od května je v úpadku 
společnost OKD, která v minulých dnech 
oznámila ukončení těžby černého uhlí ve 
ztrátovém Dole Paskov k 31. březnu příš-
tího roku. Tam nyní pracuje na 1600 lidí, 
společnost jich chce co nejvíce převést do 
fungujících šachet na Karvinsku, zhruba 
tři stovky jich budou pracovat na technické 
likvidaci dolu. 

Okolo 500 zaměstnanců by mělo dostat 
výpověď a odejít s odstupným ve výši až 
sedminásobku měsíčního platu. Právě kvůli 
odstupnému pro propuštěné zaměstnance 
firma nezavřela ztrátový důl již dříve. Stát jí 
proto již před časem půjčil na 700 milionů 
korun, které podmínil reorganizací společ-
nosti. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Skončí spanilá jízda? 
Zatímco nyní tuzemské firmy 
hořekují nad nedostatkem pracovníků, 
podle ekonomů již v příštím roce 
může začít nezaměstnanost růst
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Přeplněná státní pokladna, historicky 
nejnižší počet lidí bez práce, obchody 
praskající ve švech. Ekonomická idyla 

roku 2016 dává zapomenout na poslední 
vzpomínky na ekonomickou recesi, která 
vykolejila hospodářství v roce 2008. 

Jenže uprostřed rozesmátých oslav 
aktuálně skvělých výkonů ekonomiky lze 
již tu a tam zaslechnout varování, že se 
o poklesu hospodářství začne brzy mluvit 
znovu.  „Ekonomika je tažena poptávkou ze 
zahraničí. Budoucnost světové ekonomiky 
přitom není růžová,“ varoval hlavní ekonom 
společnosti Next Finance Vladimír Pikora. 

Solidní růst
Nicméně při pohledu na makroekonomic-
ké předpovědi se zatím nezdá, že by české 
podniky a zaměstnance čekalo brzy nějaké 
dramatické utahování opasků. „Růst domácí 
ekonomiky v příštím roce odhaduji mezi 
dvěma až 2,5 procenta. Spolehnout se mů-
žeme především na spotřebu domácností, 
méně na investice a nejméně na zahraniční 
obchod,“ uvedl Miroslav Novák, analytik 
společnosti Akcenta CZ.

Hlavním motorem růstu české ekonomiky 
podle něj bude v roce 2017 spotřeba domác-
ností. „V letošním roce se jedná o nejstabil-
nější složku růstu HDP a příští rok nebude 
výjimkou. Opírám se o následující před-
poklady. V letošním roce i nadále probíhal 
pozitivní vývoj na pracovním trhu – došlo 
k dalšímu poklesu nezaměstnanosti a rostla 
průměrná i mediánová mzda. Vyšší reálné 
příjmy se promítly do růstu maloobchod-
ních tržeb,“ konstatuje Miroslav Novák. 

Podle něj důvěra spotřebitelů zůstává na-
dále velmi vysoká i přes mírný listopadový 
pokles. „Zatím tedy nic nenasvědčuje tomu, 
že by měla spotřeba domácností v nejbližší 
době zpomalit,“ dodal Miroslav Novák. 

V dobrý vstup do příštího roku věří také 
tuzemské firmy. „V listopadu se důvěra 
v české ekonomice dále zvyšovala, a dostala 
se tak až na úrovně dosahované naposledy 
před první recesí v roce 2008. Na rozdíl od 
předchozích měsíců se na zlepšení důvěry 
podíleli především podnikatelé,“ konstato-
val Petr Dufek, ředitel makroekonomických 
analýz v ČSOB.

Optimismem hýří především firmy z klí-
čové části české ekonomiky. „V průmyslu se 
důvěra dostává na nejvyšší úroveň za téměř 
šest let, a to jak díky příznivému hodnocení 
současného vývoje, tak i díky optimistickým 

vyhlídkám firem pro nejbližší tři měsíce,“ 
upozornil Petr Dufek.

Výborná nálada do budoucna panuje také 
v obchodě. „Ostatně jaká jiná by mohla být, 
když vezmeme v úvahu, jak rychle a vlastně 
i nepřetržitě rostou tržby v maloobchodě. 
Spotřebitelé jsou ochotni stále více utrácet 
s tím, jak klesá nezaměstnanost a naproti 
tomu se zvyšují reálné mzdy. A nikoli jen ty 
průměrné, na které dosáhne jen málokdo, 
ale především ty mediánové – ať už napříč 
jednotlivými sektory, kvalifikacemi či vě-
kem zaměstnanců,“ zdůraznil Petr Dufek.

Podniky chystají investice  
Méně čitelné jsou podle ekonomů v roce 
2017 investice. „Růst ekonomiky byl v letoš-
ním roce poznamenán poklesem vládních 
investic, které jsou navázány na fondy EU. 
Do určité míry lze to samé říci o soukro-
mých investicích, z nichž část je rovněž 
navázána na evropské dotace. Pokud vyjdu 

z listopadových dat Českého statistického 
úřadu, tak podniky ve zpracovatelském 
průmyslu, to je v páteřním odvětví domácí 
ekonomiky, plánují v příštím roce meziročně 
investovat zhruba o sedm procent více než 
letos,“ zmínil Miroslav Novák. 

„V souhrnu tak v příštím roce očekávám 
kladný příspěvek investic do růstu domácí 
ekonomiky, a to jak díky vyšší investiční 
aktivitě podniků, tak i díky pomalu se 
rozjíždějícím projektům v rámci nového 
programového období. Investiční boom jako 
v roce 2015 nás však rozhodně nečeká,“ 
doplnil Miroslav Novák. 

Největší neznámou pro rok 2017 je podle 
odborníků zahraniční obchod. „Česká 
republika jako malá otevřená ekonomika se 
zvyšujícím se podílem exportu motorových 
vozidel je stále těsněji spjata s hospodář-
ským vývojem v eurozóně a situací v němec-
kém průmyslu. K růstu domácí ekonomiky 
v posledních letech výrazně přispěla právě 
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produkce automobilů a růst poptávky po 
motorových vozidlech v zemích EU,“ uvedl 
Miroslav Novák. 

Slabší výsledky očekávají také další 
ekonomové. „Už jsme si zvykli, že tahounem 
českého růstu je zpracovatelský průmysl 
a zejména automobilky. Jenže předstiho-
vé indikátory naznačují, že růst českého 
průmyslu bude zpomalovat. To se následně 
projeví v tom, že ochota firem nabírat nové 
zaměstnance už nebude tak vysoká. Míra 
nezaměstnanosti už nebude výrazně klesat, 
naopak může začít růst. To pocítíme v klesa-
jících tržbách v maloobchodě. Stavebnictví 
nebude po letošním poklesu v dobré kondici 
ani v příštím roce,“ shrnul analytik Next 
Finance Jiří Cihlář.

Dluhy nevyléčí další zadlužování
V letošním roce přitom experti očekávají, 
že vývoz dosáhne vrcholu. „Přes všechna 
úskalí a problémy českých exportérů najít 
v některých oborech kvalifikované dělníky 
míří letošní bilance zahraničního obcho-
du k novému historickému rekordu přes 

170 miliard korun,“ konstatovala Helena 
Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. 
Historicky největší převaha vývozu nad 
dovozem by neměla být jediným rekordním 
zápisem letošního roku. „Nadějně se jeví 
i vyhlídky na dosažení nového rekordu 
v exportu, kdy poprvé v historii by mohla 
být překročena magická hranice čtyř 
bilionů korun,“ doplnil místopředseda 

Asociace exportérů Otto Daněk. Ovšem 
již čísla o exportu zveřejněná v listopadu 
ukazují na drobné zaškobrtnutí českého 
exportního sprintu ve druhé polovině roku. 
Například zářijový přebytek byl sice vyšší 
než v loňském roce, nicméně nebylo to 
dáno větší výkonností českého exportu. Ten 
totiž naopak meziročně klesl o 1,6 procen-
ta. Lepšímu přebytku totiž pomohl slabší 
dovoz, který klesl meziročně o 3,1 procenta. 
I tak ekonomové předpovídají, že by export 
na konci roku mohl rekordních hodnot 
dosáhnout. 

„Příští rok bude v tomto směru o pozná-
ní slabší a úspěchem bude, pokud se čistý 
vývoz do růstu HDP nepromítne záporně,“ 
předpověděl Miroslav Novák. Vlivů, které 
se promítnou do výsledků českého vývo-
zu v příštím roce, přitom bude celá řada. 
„V roce 2017 bude o úspěchu českého vývozu 
rozhodovat i způsob ukončení současného 
kurzového závazku České národní banky,“ 
upozornila Helena Horská. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

42 l Profit

FO
TO

: 
ar

ch
iv

FOKUS

Nezávislý fi nanční web
s 20letou tradicí

Finanční produkty online – snadno a rychle

Havarijní 
 pojištěníKreditní 

   karty

Hypotéky
Povinné   ručení
Povinné 

Havarijní  pojištění

Kreditní    karty

Hypotéky Povinné   ručení

vždy něco navíc!

 

Povinné   ručení
Havarijní 

 pojištěníKreditní 
   karty

Hypotéky
Povinné 
  ručení

Nejvýhodnější fi nanční produkty na jednom místě

Kreditní 
   karty

Havarijní 

 pojištění

Kreditní 
   karty

Hypotéky

Povinné 
  ručení

finance_210x280.indd   1 30.11.2016   11:16:50

IN
Z
ER

C
E 

  
 A

16
10

07
06

8

Míra nezaměstnanosti 
už nebude výrazně 
klesat, naopak může 
začít růst. To se 
následně projeví v tom, 
že ochota firem nabírat 
nové zaměstnance už 
nebude tak vysoká.

›

 Skeptické předpovědi 

   Ne všechna rozhodnutí budou mít příští 
rok v rukou čeští bankéři. Pro výši 
exportu a tím i pro výkon celé tuzemské 
ekonomiky bude rozhodující situace na 
světových trzích. Někteří ekonomové 
varují, že právě rok 2017 by mohl být 
zlomový. 

   Diana Choyleva z Lombard Street 
Research například upozorňuje, že 
centrální banky se v minulých letech 
snažily řešit dluhovou krizi především 
děláním dalších dluhů, a předpovídá 
proto na rok 2017 kalamitu. Rozkolísání 
trhů může přinést i budoucí vývoj kolem 
některých slabých evropských bank nebo 
případné zpomalení americké ekonomiky. 

   Například Jeffrey Frankel z Harvardovy 
univerzity považuje za pravděpodobné, 
že během prezidenství Donalda Trumpa 
dojde k recesi. Nejen proto, že americká 
ekonomika již roste poměrně dlouho, ale 
také kvůli tomu, že většina recesí od velké 
hospodářské krize v USA podle něj začala 
za republikánských prezidentů. 

RECESE JE NUTNÁ.  
Jeffrey Frankel se děsí  
prezidentství Donalda Trumpa.
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Pozor! Blíží se Vánoce 
Předvánoční období bývá občas prezentováno jako idylická 
doba plná večírků a výměn luxusních dárků. 
Ale to je velká mýlka. Mnozí podnikatelé se ho děsí.  

Při pohledu na plánovací kalendář 
připomínající přetopený kotel se 
i jindy vítané rozptýlení v podobě 

večírku totiž může proměnit v další 
povinnost zvyšující stres. Vyhovět všem 
pozvánkám znamená méně času na rodinu, 
na vánoční přípravy, mnohdy i na vlastní 
práci. 

Psychologové, psychiatři i pracovníci linek 
důvěry v předvánoční době pravidelně za-
znamenávají, že zvýšený stres napadá rodin-
né vztahy a přispívá k syndromu vyhoření. 
Domácí napětí se přenáší do práce a spolu 
s tlakem na výkon ovlivňuje zdraví. 

Tělo se nejprve hlásí o odpočinek zdánlivě 
banálními infekcemi, jejichž přecházení čas-
to nese komplikace. Blikání kontrolek život-
ních funkcí však zaniká v lesku vánočních 
pozlátek a tělu bývá vyhověno mnohdy až 
na razantní signál ke zpomalení. Výsledkem 
může být trvalé poškození zdraví a dlou-
hodobé vyřazení z pracovního procesu. 
Předvánoční období je tedy skvělým testem 
time managementu, síly vůle a schopnosti 
říkat „ne“. 

Hmotnost úměrná pozici
Večírky a další společenské akce kromě 
harmonogramu a rodinných vztahů zatěžují 
i trávicí systém konzumací velkého množ-
ství jídla v pozdních večerních hodinách 
a nekonečnou řadou přípitků. Za spoustou 
nadměrných kilogramů se kolikrát neskrývá 
ani tak vánoční hodokvas, jako spíš akce, 
které mu předcházely. Je potřeba také myslet 
na to, že stres přispívá k většímu ukládání 
tuku - zejména při nepravidelné životosprávě. 

K zajímavému závěru dospěl tým psycho-
logů z australské University of Adelaide při 
výzkumu prováděném na vzorku 500 osob 
různého pracovního zařazení. Vysledovali, 
že objem pasu roste úměrně tomu, jaká 
odpovědnost na lidech leží v práci. 

Osoby, které vykonávaly kontrolu nad 
druhými, měly vyšší hmotnost než podříze-
ní pracovníci. Zjednodušeně by se dalo říct, 
že čím více energie věnujete organizování 
druhých, tím méně jí zbude na dohled nad 
vašimi návyky.

Nečekejte na předsevzetí
Blížící se konec roku mává klamnými sliby 
novoročních předsevzetí. Máte v plánu 
skoncovat s nadváhou, kouřením a večer-
ní vyhaslé usínání před televizí nahradit 
během? 

Skvělé, ale i tak není radno prožívat závěr 
roku jako období, kdy je vše dovoleno a pak 
budete hodní. Přísloví „Neodkládej na 
zítřek, co můžeš udělat dnes“ je v případě 

omezení nezdravých návyků zcela na místě. 
Podle Jana Dvořáka, ředitele počítačové 
školy Gopas, je to sice mýtus, kvůli němuž si 
řada lidí zbytečně zadělává na vyhoření, ale 
to platí jen u dostihu za dokonalým splně-
ním pracovních povinností. 

I malý pohyb pomáhá
Lidé se od pravěku příliš nezměnili. Naši 
předkové se stresových hormonů zbavili 
útokem, nebo útěkem. Původně výhod-
né tělesné reakce se v současnosti stávají 
problémem, málokdo totiž může po náročné 
poradě vyběhnout do parku, spíš sáhne po 
další kávě, cigaretě či zákusku. 

Pro řadu manažerů je vměstnání sportov-
ních aktivit do nabitého programu obtížné. 
Pohyb však neznamená jen permanentku do 
„fitka“, osobního trenéra nebo přípravu na 
maraton, do životního stylu ho lze zařadit 
postupně a bezbolestně. 

Místo hodin strávených v zácpě v autě 
použít MHD a vystoupit o zastávku dřív, 
nahradit eskalátory a výtahy chůzí po 
schodech. Sezení občas přerušit protahova-
cími nebo dechovými cviky, ranní či večerní 
sestava doporučená rehabilitačním lékařem 
nezabere více než čtvrt hodiny. 

Zajímavé tipy, jak snížit nápor sedavého 
zaměstnání na pohybový aparát, najdete 
například na www.infinity-method.com/
prevence.htm. Efekt takových změn na-
stupuje pozvolna, ale pokud vydržíte, bývá 
mnohem trvalejší než výsledky nárazových 
náročných tréninků. 

JANA ŠULISTOVÁ
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Lze ho použít i při třídění pozvánek. Na 
ty nejdůležitější a naléhavé si vyhradit 
večer; na důležitých, méně naléhavých 
se mihnout; méně důležité a naléhavé 
pozvánky delegovat; a za nedůležitá 
a nenaléhavá pozvání poděkovat 
s omluvou, případně pozvánkou na 
firemní akci či drobnou pozorností.
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

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

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

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

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

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

FOKUS
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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Řeč je o dvou nových zákonech, 
které měly do konce roku nahradit 
zastaralý zákon o odpadech. Ale 

může se stát, že je nenahradí, jejich příprava 
na ministerstvu životního prostředí vázne 
a první opožděný pokus o předložení zákonů 
vrátila ministerstvu zpět v těchto dnech 
Legislativní rada vlády. Oba důležité zákony 
– o odpadech a o výrobcích s ukončenou 
životností – tak pravděpodobně letos mít 
nebudeme. 

Je to velká škoda, protože starý zákon 
o odpadech, který mají obě dvě nové normy 
nahradit, je už hodně zastaralý. Především 
v něm ale chybí mnoho důležitých ustano-
vení, která by odrážela současné požadavky 
Evropské unie.  

Musíme se proto ptát, kde se příprava 
tak důležitých norem zasekla. Předkla-
datel zákona – Ministerstvo životního 
prostředí ČR – v zákoně nevypořádal 
některé klíčové připomínky jak dotče-
ných subjektů (jako například zástupců 
výrobců), tak i řady organizací a dalších 
ministerstev.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
totiž do zákona prosadilo pod tlakem odpa-
dových firem i ustanovení výrazně diskri-
minující výrobce, respektive jimi založené 
kolektivní systémy. Nový zákon jim totiž 
ponechává zodpovědnost za celý životní 
cyklus spotřebičů včetně recyklace, ale v klí-
čové části tohoto cyklu jim bere možnost 
kontrolovat celý proces, a dokonce jim bere 
možnost podílet se na recyklaci vlastních 
výrobků. 

Zdá se tak, že je MŽP pod tlakem lobbis-
tických skupin, zejména ze strany odpadář-
ských a šrotařských firem, které si chtějí do 
zákona propašovat a tím pojistit svůj vlastní 

46 l Profit46 l Profit

FOKUS /  DUEL

Ministerstvu se 
s odpadovými zákony nedaří
Začíná to připomínat frašku v hlavní roli s ministerstvem 
životního prostředí a tlakem odpadových firem

byznys. Těmto firmám by samozřejmě 
vyhovovalo, kdyby si ceny za recyklaci 
lednic, praček i televizí mohly účtovat 
i nadále bez jakékoli kontroly nákladů 
a kvality provedení. Už proto, že obrat v této 
oblasti se odhaduje v řádu stovek milionů 
korun ročně.

Výrobci elektrospotřebičů se ale 
oprávněně obávají zbytečně zvýšených 
nákladů na recyklaci, které by jako 
správní hospodáři museli promítnout 
do ceny svých výrobků. Citelně by tak 
vzrostly výsledné ceny v obchodech, na-
příklad u chladicích spotřebičů o stovky 
korun za každý kus. 

Zástupci MŽP se sice tyto důsledky snaží 
bagatelizovat vyjádřeními, že se jedná o zá-
stupný problém, ale to spíše souvisí s jejich 
neznalostí celého procesu, neuvědomují 
si, jak velký přínos to pro odpadové firmy 
doposud byl. 

Proto se tyto firmy snaží za každou cenu 
tento byznys udržet, aniž by jim výrobci 

mohli konkurovat, neboť výrobcům jde 
především o snížení nákladů, nikoli o zisky 
z recyklace. To je důvod, proč by měli téma 
recyklace sledovat i lidé, kteří si myslí, že se 
jich to nijak netýká. 

Navrhovanou diskriminaci výrobců je 
totiž ještě čas změnit. Jen to by umožnilo 
udržet recyklační příspěvky u domácích 
spotřebičů na příznivé výši. 

RADEK HACAPERKA,.generální ředitel Sdružení 

evropských výrobců domácích spotřebičů (CECED CZ)

Výrobci elektrospotřebičů 
se ale oprávněně obávají 
zbytečně zvýšených nákladů 
na recyklaci.
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Skutečnost je taková, že ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) pro oblast 
zpracování výrobků s ukončenou 

životností usiluje o funkční a dlouhodobě 
udržitelnou rovnováhu, kterou se 
zmiňované odpadové společnosti, ale 
i výrobci, respektive některé kolektivní 
systémy, snaží extrémně vychýlit, byť každý 
z nich zcela opačným směrem.

Na jedné straně je zde požadavek odpa-
dových firem na zcela otevřený a libe-
rální přístup, který by spočíval v tom, že 
sbírat a zpracovávat elektrozařízení může 
každý, kdo získá souhlas od krajského 
úřadu k nakládání s příslušnými odpady. 
Následně by výrobci, respektive jednot-
livé kolektivní systémy, byli nuceni si od 
sběračů či zpracovatelů kupovat data (ze-
jména o množství sebraných elektroodpa-
dů), která potřebují ke splnění zákonných 
cílů. Tento koncept bývá někdy nazýván 
jako „otevřená sběrná síť“. 

MŽP jej ale dlouhodobě odmítá, protože 
takovýto systém by byl krajně netranspa-
rentní, nekontrolovatelný a pro výrobce 
extrémně drahý. Kolektivní systémy by byly 
zcela v područí jiných subjektů, které by si 
určovaly podmínky, za kterých prodají svá 
data výrobcům. 

Vedle toho by se ještě kolektivní systémy 
musely postarat o výrobky, které nikdo sbí-
rat nechce, protože jejich zpracování, a tedy 
i sběr nejsou tolik lukrativní nebo jsou zcela 
prodělečné (například zářivky).

Na straně druhé výrobci požadují takzva-
nou „uzavřenou sběrnou“ síť a zároveň aby 
jim bylo umožněno jimi sebrané výrobky 
i zpracovávat. V praxi to znamená, že výrobce 
určuje, kdo bude elektrozařízení smět sbírat, 
a sebraná elektrozařízení jsou pak navíc 

i zpracovávána v zařízení provozovaném 
výrobci. 

Toto řešení by dle názoru MŽP, ale i dle 
názoru Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže zcela paralyzovalo hospodářskou 
soutěž právě v oblasti zpracovávání odpad-
ních elektrozařízení. 

Není možné, jak uvádí CECED, aby vedle 
sebe dlouhodobě existovali standardní 
zpracovatelé, jejichž příjem je tvořen pouze 
prodejem druhotných surovin ze zpracování 
elektrozařízení, a zpracovatelé vlastnění 
výrobci, kteří mohou navíc tuto činnost 
finančně dotovat z příspěvků vybíraných od 
spotřebitelů při koupi výrobku. 

Nadto je nutné uvést, že jestliže kolek-
tivní systém sám vlastní zpracovatelskou 
linku a tentýž kolektivní systém rozhoduje 
o tom, kdo vůbec smí či nesmí odpadní 
elektrozařízení sbírat, je zjevné, že tento 
kolektivní systém umožní logicky sběr jen 
tomu, kdo sebrané výrobky bude směrovat 
právě na zpracovatelské zařízení daného 
kolektivního systému, aby byly naplněny 
jeho zpracovatelské kapacity. Ostatní zpra-
covatelé pak logicky nemohou takovémuto 
subjektu konkurovat a z trhu dříve či 
později zmizí.  

MŽP proto prosazuje v oblasti zpracování 
výrobků určitý kompromis. Ten je založený 
na existenci uzavřené sběrné sítě (kolektivní 
systém určuje, kdo bude sbírat odpadní elek-
trozařízení), která ale současně již nesmí 
toto sebrané elektrozařízení sama zpracová-
vat – zpracování pak bude zajištěno exter-
ními zpracovateli, kteří na trhu již existují, 
a to na základě kvalitativních požadavků 
kladených na tyto zpracovatele (např. normy 
CENELEC, WEEELABEX). Nutno dodat, že 
tento systém již v ČR fungoval do roku 2012. 

Snaha některých sdružení vyděsit 
veřejnost hrozbou navýšení ceny výrobků 
v obchodech je naprosto účelová. Většina 
kolektivních systémů v oblasti elektrozaříze-
ní (ale platí to i pro oblast baterií a pneuma-
tik) totiž nemá dnes vlastní zpracovatelská 
zařízení ani nejsou personálně s určitými 
zpracovateli propojeni. Zároveň o toto ani 
neusilují. Změna se proto dotkne jen mino-
ritní části kolektivních systémů, pro ostatní 
nedojde k žádné změně. 

Pokud jde o dlouhou dobu projedná-
vání návrhů, tak aktuálně jsou řešeny 
připomínky vznesené některými členy 
Legislativní rady vlády, které se obvykle 
týkají některých dílčích bodů, nikoli však 
zásadních koncepčních změn. Doba pro-
jednávání je daná rozsahem obou zákonů. 
Je dále nutné uvést, že v oblasti sběru 
a zpracování výrobků s ukončenou život-
ností je nepřeberné množství zájmových 
skupin, jejichž připomínky nelze současně 
vypořádat. To je ostatně i důvod, proč 
byl nakonec z návrhu vypuštěn institut 
koordinačního centra.

Zjednodušeně lze říci, že potřebu vzniku 
koordinačního centra většina zainteresova-
né veřejnosti s MŽP sdílela, ale nešlo již najít 
shodu, jaké kompetence by tato instituce 
měla mít a jak by měla fungovat. Proto 
byla část koordinačního centra z návrhu 
vypuštěna, přičemž diskuse k této věci bude 
v budoucnu pokračovat v návaznosti na nové 
předpokládané povinnosti spojené s bližším 
definováním požadavků na systémy rozší-
řené odpovědnosti výrobce, o nichž se dnes 
diskutuje při návrzích změn evropských 
odpadových směrnic. 

JAROMÍR MANHART,.ředitel odboru odpadů MŽP  

12/2016 l 47

Nepodléháme tlaku lobbistů!
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
naprosto odmítá tvrzení, že podléhá tlaku 
lobbistických zájmů odpadových společností
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Průměrné stáří aut na českých silnicích 
je patnáct let. Ačkoli automobilový 
průmysl a prodej nových modelů 

po několika letech stagnace či propadů 
stále rostou, zájem o ojeté vozy nepolevuje. 
Asociace prodejců použitých automobilů – 
autobazarů (APPAA) odhaduje na základě 
svých analýz, že zatímco nových vozů bylo 
v roce 2015 registrováno 190 tisíc, ojetin se 
prodalo téměř 400 tisíc. 

Statistiky registrací hovoří dokonce  
o 700 tisících ojetých vozů, což APPAA 
vysvětluje jako zdvojení administrativních 
převodů, které dělají autobazary při výkupu 
vozu do svého vlastnictví před prodejem 
třetí osobě. Zákazníci už ale nejsou tak 
důvěřiví, zvlášť když touto sférou dlouhodo-
bě hýbou otázky původu prodávaných aut 
a počet najetých kilometrů. Obojí je totiž 
problematické.

Prověřený původ 
Noční můrou při koupi ojetého vozu je 
možnost, že pochází z trestné činnosti, 
lidově řečeno že si koupíte kradené auto. 
Když ho potom policie objeví nebo se to 

zjistí na technické prohlídce, budete mít 
potíže. Rizik je ale mnohem víc. Například 
opravená auta po velkých bouračkách, vozy 
poskládané z různých dílů nebo s neodbor-
ně provedenými zásahy a neoriginálními 
náhradními díly. 

Jan Dryák ze společnosti Cebia, která 
prověřuje původ ojetých aut, o tom ví své: 
„Ze západoevropských zemí se běžně vyvá-
žejí vozidla, která byla vyřazena z registru 
například z důvodu totální škody. Třeba 
v sousedním Německu je ročně zbaveno 

registrace přibližně osm milionů aut, ale 
jen cca tři miliony jsou reálně vyřazeny 
z provozu.“ 

Takové vozy pak překupníci prodávají 
zejména v sousedních státech. Zákazníkům 
pak hrozí, že si koupí neprověřené auto, 
svařené z několika „totálek“. Nemluvě o au-
tech, která třeba prošla povodněmi, jež dnes 
nejsou v Evropě žádnou vzácností.

Velké autobazary potvrzují, že je pro ně 
spolehlivější prodej aut, která mají český 
původ, nejlépe po prvním či druhém maji-
teli. Například síť autobazarů AutoPoint má 
takových vozů v nabídce až 80 procent, po 
prvním majiteli jich je 70 procent. Stejné je 
to i se stářím prodávaných ojetin. V autoba-
zarech AAA Auto stoupá poptávka po autech 
starých maximálně osm let, jen asi deset 
procent nabízených aut jsou ojetiny nad 
patnáct let, a to ještě velkou část z nich tvoří 
vozy vykoupené na protiúčet při pořízení 
novějšího auta.

Zákazník už dnes mnohem častěji 
vyžaduje i servisní historii, jak potvrzuje 
společnost Auto ESA, která analyzovala 
informace od zákazníků ve svých autobaza-

48 l Profit

Trh ojetin se mění
Prodej ojetých automobilů je byznys, 
kterému se u nás daří. Průměrný věk 
registrovaných aut je stále velmi vysoký 
a možnost koupit vůz za polovinu i méně 
původní ceny Čechy pořád láká

48 l Profit
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Nové auto už při 
prvním ujetém 
kilometru ztrácí 
část hodnoty. Při koupi 
ojetiny ale potřebujete 
víc zkušeností
a informací.
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rech. Vyplývá z toho, že při nákupu ojetiny 
chceme vědět, kdo s autem jezdil, jaké mělo 
závady, jak byly opraveny nebo zda není vůz 
po havárii. Do prověřování původu a histo-
rie patří také právní stav – jestli není auto 
předmětem zástavy, exekuce nebo neukon-
čeného soudního sporu. Prověření požaduje 
více než polovina zájemců o starší vůz.

Kolik má najeto?
Že tachometr prodávaného auta vždy ne- 
ukazuje skutečný počet najetých kilometrů, 
není žádná novinka. Tento problém je již delší 
dobu předmětem snah různých subjektů 
o přesnější a přísnější úpravu zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích. Úprava 
tachometru, která sníží najeté kilometry, 
a ojetinu tak zdánlivě technicky omladí, čímž 
zvýší její cenu na trhu, je dnes špatně doka-
zatelná a postižitelná. Přitom takzvaných 
stočených aut je na trhu pořád hodně, i když 
názory na přesnější odhady se liší. Mluví se 
o čtvrtině mezi nabízenými ojetinami, obje-
vují se i zprávy o čtyřiceti procentech. 

Velký posun by měla přinést novela, která 
má v případě schválení platit od května roku 

2018. Ta totiž kromě nutných oprav a výměn 
tachometrů vysloveně zakazuje manipulaci 
s počtem ujetých kilometrů a zásah do poči-
tadla trestá pokutou až půl milionu korun. 

Zatím zákazníkovi nezbývá než důvěřovat 
prodejci a snažit se zjistit vlastními silami, 
kolik nabízené auto opravdu najezdilo. 
Pomáhají k tomu různé databáze specializo-
vaných společností, hodně se dá odvodit ze 
servisní knížky a svou roli kontrolora hrají 
i některé autobazary.  Za hodně rizikový se 
považuje nákup přes soukromou inzerci od 
neznámého prodejce nebo vlastní dovoz ze 
zahraničí.

I toho se ale týká chystaná novela, která 
takový obchod pro soukromníka zjedno-
duší. Pokud totiž projde navrhované znění, 
nemusel by už soukromý dovozce s autem 
znovu na technickou kontrolu v ČR a stačil 
by doklad z jiného státu Evropské unie. Na 
první pohled to vypadá, že pravidla se tím 
vlastně zase uvolňují, ve výsledku by měl ale 
být dopad pozitivní. Pokud totiž budou vý-
sledky technické kontroly uznávány ve všech 
zemích EU a dojde ke sjednocení pravidel 
pro její provádění, sítem dovozních regulí by 
neprošla řada aut, která se dnes na český trh 
dostávají. Ročně se přitom do České republi-
ky doveze na 150 tisíc ojetin. 

JOSEF ŽÍDEK 
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O jaké ojetiny  
je největší zájem? 

   Podle statistik společnosti AAA Auto je 
mezi nejprodávanějšími dlouhodobě 
tuzemská značka Škoda s modely Octavia 
a Fabia, následují Passat a Golf od 
Volkswagenu a Ford Focus. 

   Průměrně mají auta nabízená na českém 
trhu najeto kolem 150 tisíc kilometrů a je 
jim necelých deset let. 

   Cena, za kterou se nabízejí, je průměrně 
187 tisíc korun. 

   Zajímavý trend, který připomíná 
podobnou situaci na trhu nových vozů, 
zaregistrovali v bazarech AutoPoint, 
kde výrazně narostla poptávka po 
SUV a velkoprostorových rodinných 
automobilech. Zájem o ně totiž stoupl 
skoro o 35 procent. 

   Zákazníci se také víc zajímají o odkup 
svého starého auta na protiúčet.
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Horší start elektronické evidence 
tržeb (EET) si ministr financí 
Andrej Babiš asi nemohl představit. 

Těsně před ostrým rozjezdem změny, která 
údajně měla po dlouhých letech omezit 
daňové úniky a vytvořit rovné a spravedlivé 
konkurenční prostředí mezi tuzemskými 
podnikateli, se kolem celého systému 
rozpoutal chaos. Zmatení jsou podnikatelé 
i zákazníci. 

Na vině přitom nejsou odpůrci EET, na je-
jichž házení klacků pod nohy si Andrej Babiš 
v minulosti opakovaně stěžoval. Nejistotu do 
fungování evidence tržeb vnesly jeho vlastní 
výroky, když slíbil vyjmout z přicházející 
povinnosti internetové e-shopy i drobné 
živnostníky využívající danění paušálem 
a zároveň dosahující ročních příjmů do 
250 tisíc korun. 

Do EET by se tímto způsobem promítlo 
ohlášené rozšíření takzvané paušální daně, 
které by mělo platit od příštího roku.

Výjimky ničí EET
Nečekané prohlášení poškodilo přede-
vším ty, kteří se evidence tržeb dosud 
zastávali jako jistého systému vedoucímu 
k domnělému transparentnímu daňové-
mu prostředí. Znepokojení nad návrhy 
tak vyjádřila například Komora daňových 
poradců. „Nestabilní právní prostředí, 
kdy se zákon po svém schválení parla-
mentem fakticky mění nikoli formou jeho 
novely, ale formou výkladu daňové správy, 
nebo dokonce pouhým tiskovým prohlá-
šením ministra financí, jde proti principu 
právního státu. Nelze mít důvěru ve stát, 
kde o zdanění nerozhoduje parlament 
svým zákonem, ale ministr financí svou 

tiskovou zprávou,“ uvedla Petra Pospí-
šilová, prezidentka Komory daňových 
poradců ČR. 

Ministr financí podle ní podcenil, kolik 
času a prostředků již podnikatelé vynaložili 
na to, aby se připravili na schválenou verzi 
EET. Resort tak projevil výrazný nedostatek 
citu pro podnikatelské prostředí. 

Především malé a střední firmy si opa-
kovaně stěžují na to, že jim politici neustále 
mění pravidla hry. Zatímco nadnárodní kor-
porace i obří tuzemské firmy si se změnami 
dokážou poradit díky armádám právníků, 
které zaměstnávají, drobní živnostníci 
i malé firmy se musejí s každou změnou 
komplikovaně a často draze vyrovnávat. 
Stabilita prostředí je tak pro ně mnohem 
důležitější než neustálé snahy politiků něco 
„vylepšovat“.  

Situace je podle daňových poradců o to 
horší, že již jednou došlo k faktické změně 
pravidel pro evidenci tržeb, protože na 
základě pokynu ministra financí vydala 
daňová správa výkladová pravidla, která 
jsou podle odborníků v rozporu se zněním 
zákona. 

„V této souvislosti považuje komora za 
nezbytné uvést, že tato výkladová pravidla 
nebyla podrobena řádnému připomín-
kovému řízení, které by mohlo odstranit 
přetrvávající výkladové nejasnosti,“ doplnil 
daňový poradce a představitel vedení komo-
ry Martin Kopecký.

Kromě neohlášené změny na poslední 
chvíli poškodila zavedení elektronické evi-
dence tržeb samotná úvaha o výjimkách pro 
některé skupiny podnikatelů. Ministerstvo 
totiž od počátku rozsáhlejší výjimky odmí-
talo s tím, že smyslem zákona je nastavit 
údajně rovné podmínky pro všechny.

Z těchto důvodů například nebyly z elek-
tronické evidence tržeb vyjmuty úhrady 
platební kartou, přestože je lze zpětně 
kontrolovat. Nedávná snaha ministerstva 
financí postupně vyjmout některé činnosti 
i živnostníky z elektronické evidence tržeb je 
podle daňových poradců cestou k absolutní 
nepředvídatelnosti právní regulace. Ani 
podnikatelé, ani daňoví poradci tak nyní ne-
tuší, jaké povinnosti z elektronické evidence 
tržeb vyplývají.

Poradci: nepředvídatelný chaos
Odborníci zároveň upozorňují, že minister-
stvo financí prezentovalo EET jako nástroj 
daňové správy, který by mohl narovnat da-
ňové prostředí v České republice. Základní 
podmínkou ale podle odborníků je, že tento 
nástroj bude uplatňován stejně vůči všem 
daňovým subjektům. 

„Pokud ministerstvo financí tento princip 
nepředvídatelně a chaoticky postupně 
opouští, aniž by ho řádně zdůvodnilo, pak 
komora musí vyslovit svůj nesouhlas s tímto 
postupem,“ zdůrazňuje Petra Pospíšilová. 

50 l Profit

EET: zmatek na poslední chvíli
Návrh na výjimky pro některé skupiny
 podnikatelů představený ministerstvem 
financí vyvolal nedůvěru  

50 l Profit
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podle odborníků je, 
že tento nástroj bude 
uplatňován stejně 
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FO
TO

: 
To

m
áš

 N
ov

ák

36_53_PT_12.indd   50 6.12.2016   16:19:55



Postup ministerstva nechápou ani ti, kteří 
připravují systém pro EET. „Návrh na tuto 
změnu přichází příliš pozdě. V podmínkách 
EET se řada subjektů dosud orientuje velmi 
nedostatečně a změna pravidel týden před 
spuštěním celého systému všechno vrhá do 
ještě větších zmatků,“ konstatuje Michal 
Wantulok ze společnosti Dotykačka.

Ministerstvo financí přitom nepředsta-
vilo žádný silný argument, proč s návrhem 
razantních změn přišlo v ten nejméně 
vhodný okamžik. „Reagujeme tím na stále 
častější ohlasy podnikatelů, pro které je 
paušální zdanění přijatelné a žádoucí řešení. 
Důvodem je výrazný úbytek administrativy, 
úspora času, nákladů a v neposlední řadě 
možnost lepšího plánování finančních toků,“ 
řekl generální ředitel Generálního finanční-
ho ředitelství Martin Janeček. 

„Tento institut promítáme do zákona 
o evidenci tržeb v souvislosti s právě finali-
zovaným daňovým balíčkem pro rok 2017,“ 
upřesnila náměstkyně pro daně a cla Alena 
Schillerová.

Michal Wantulok přitom upozornil, že 
místo snahy na poslední chvíli zvýhodnit 
některé skupiny podnikatelů mělo minister-
stvo financí řešit skutečné problémy, které 
rozjezdu EET předcházely. 

Ještě několik dní před startem systému 
podle Michala Wantuloka stále zbývalo 
zhruba deset tisíc podnikatelů, kterých se 
týká již první vlna a kteří stále ignorovali 

jakékoli přípravy na evidenci tržeb. Ne 
vždy přitom muselo jít o úmysl. Někteří 
živnostníci totiž mají zmatek v tom, pro jaké 
činnosti mají oprávnění, a často netuší, že 
fakticky provozují takový druh podnikání, 
který EET podléhá. 

Zákazníci potřebují dvě účtenky 
Důvěrou v kvalitní přípravu EET otřáslo 
i prohlášení České obchodní inspekce (ČOI). 
Ta upozornila, že úředníci ministerstva 
financí nedokázali ohlídat, aby na účtenkách 
z EET byly všechny důležité údaje pro pří-
padnou budoucí reklamaci výrobků. Zákaz-
níci by tak podle ČOI měli po obchodnících 
vyžadovat nejenom účtenku z EET, ale také 
klasický doklad o zakoupení zboží, který by 
mohli uplatnit při reklamacích.       

Podle ČOI rozsah odpovědnosti za vady 
prodávajícího stanoví občanský zákoník 
u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. 
Při koupi použitého spotřebního zboží se 
prodávající může se spotřebitelem dohod-
nout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. 
Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za 
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vady je však třeba vyznačit v dokladu o zakoupení stejně jako pří-
padné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen. 

„Oproti tomu doklad k elektronické evidenci tržeb dle zákona 
o evidenci tržeb nemusí tyto informace obsahovat. Proto spotřebite-
lům doporučujeme, aby na vystavení dokladu o zakoupení se všemi 
náležitostmi stále trvali a nespokojili se jen s účtenkou vyplývající ze 
zákona o evidenci tržeb,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Pouze v případě, kdy obchodník nad rámec zákona uvede údaje 
potřebné pro reklamace přímo na účtence pro EET, nebude muset 
vydávat samostatný doklad o zakoupení zboží. 

Podobný nedostatek přitom před časem řešily i České dráhy. Jíz-
denky totiž neobsahovaly některé údaje potřebné pro jejich uplatně-
ní v daňovém přiznání a lidé museli u pokladen vyžadovat speciální 

doklad. Po kritice tohoto nedostatku České dráhy podobu jízdenek 
změnily, takže nyní již obsahují všechny důležité položky. 

Ve zmatcích posledních dní před spuštěním elektronické evidence 
tržeb zanikla řada závažných témat, které s nástupem nového systé-
mu souvisejí. Ukázalo se například, že vysoký počet poskytovatelů 
nabízejících pokladní řešení nemusí být výhodou. Menší firmy totiž 
mají omezené kapacity a náporu posledních žadatelů během listopa-
du často nestíhaly vyhovět. 

„Více než pětiprocentního podílu dosahují pouze dvě firmy: jeden 
mobilní operátor a naše společnost. Ostatním dodavatelům obvykle 
připadá něco kolem jednoho procenta nebo méně. Tradiční posky-
tovatelé mají omezenou kapacitu, pokud jde o přijímání nových zá-
kazníků, protože se soustředí na časově náročná individuální řešení 
každému na míru,“ přibližuje Michal Wantulok. 

Dodavatelé pokladen: nestíháme
„Řada podnikatelů nechala přípravu na EET na poslední chvíli 
a nyní jsou rozčarovaní z administrativy i z toho, že narážejí na 
odmítnutí některých dodavatelů. Sami jsme to vyzkoušeli a kon-
taktovali jsme tři zavedené firmy poskytující pokladní řešení. Ve 
dvou nám rovnou řekli, že dodat a instalovat pokladny v listo-
padu v žádném případě nestíhají, u jedné to bylo velmi nejisté,“ 
popsal Michal Wantulok situaci dva týdny před startem evidence 
tržeb. 

Zároveň se někteří snažili vymýšlet finty, s nimiž by bylo možné 
EET alespoň částečně obejít. „Naši zástupci v terénu registrují desít-
ky nápadů ve spektru od zcela legálních variant až po ty protizákon-
né,“ uvedl Pavel Friedrich, jednatel společnosti One Pub, která pro 
gastronomii vyvinula komplexní systém Rychlá pokladna. 

Nejnovějším kontroverzním nápadem je podle něj fyzické oddě-
lení prodeje jídla a pití od výdeje účtenek do jiných místností. Řada 
hostů podle něj nebude vážit cestu do jiné místnosti, aby si vyzvedla 
účtenku, a hostinský ji tak nebude vůbec vystavovat. Podle Pavla 
Friedricha je však podobný postup protizákonný. „Hostinský je totiž 
dle zákona povinen účtenku vystavit kdykoli při platbě v hotovosti, 
ale třeba i kartou či stravenkami,“ dodává Pavel Friedrich.

Zmatky vyvolané návrhy ministra financí na změny na poslední 
chvíli opět vrátily do hry snahy zastavit elektronickou evidenci 
tržeb úplně. Zatímco původně s ní měli problém ti, kdo údajně 
podvádějí na daních, chaos minulých dní znejistěl další podnikatele 
a zákazníky. Snad z normy nakonec nevznikne nepovedený paskvil 
plný výjimek jako ze zákona omezujícího kouření nebo bodového 
systému pro řidiče. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Dvousettisícové město Oulu na 
severu Finska je vysokoškolákům 
zaslíbené. Žije jich tady téměř  

60 tisíc. Není tedy divu, že v něm 
narazíte na každém kroku na stovky kol 
opřených o stojany. S podivem je však to, 
že je minus deset, od Botnického zálivu 
mrazivě fouká a had cyklistů v ulicích 
a na vyčištěných parkových cestách 
neslábne.  

Neuvěřitelné obrazy 
Ve městě však nemá cenu se příliš zdržo-
vat. Tedy pokud nechcete ochutnat kahvi, 
místní kávu. Na mnoho památek zde totiž 
nenarazíte. To pravé Finsko je na severu 
jinde, je třeba vyrazit podél zamrzlého 
zálivu. 

Už sama jízda po zdejších zasněžených 
silnicích je zážitek. Je třeba ale hned říci, 
že v zimě se tu příliš nerozjedete. A ne-
pokoušeli jsme se o to ani my, byť jsme 
měli k dispozici nejnovější čtyřkolku od 
Fordu, model Kuga (při prezentaci tohoto 
vozu ve Finsku). Každou chvíli na vás 
totiž jukne sloup s radarem. Není divu, 
že nabudete brzy dojmu, že jsou Finové 
nejdisciplinovanější řidiči. Více než osm-
desátikilometrovou rychlost nepřekročí 
nikdo. A ono je to jen dobře. 

Ve Finsku se silnice nesolí ani nesy-
pou, pouze pluhují. Když se pak proti 
vám v protisměru rychle blíží kamion, 
který za sebou „táhne“ obří neproniknu-

telná oblaka zvířeného sněhu, tak to není 
nic příjemného. Při vzájemném míjení 
totiž vjíždíte do absolutního bílého 
temna. 

Hlavní cesta z Oulu směrem na jih k Vaase 
vede povětšinou lesem, takže pokud se chce-
te pokochat pohledem na rozlehlou ledovou 
plochu, je třeba odbočit. 

Dřevěné domy vyvedené v typické 
červeni, majáky, těch je v zálivu padesát, 
kamenné kostelíky se střídají v rychlém 
tempu – nestačíte žasnout nad krásou zdej-
ší krajiny. Přitom je to placka, ale to vůbec 
nevadí. Sedmdesát tisíc ostrovů a ostrůvků 
vytváří neopakovatelné obrazy nyní jakoby 
zamrzlé ve skle. 

V létě je tu prima jezdit na kola a v zimě 
na běžkách. V zdejších borovicových lesích 
je vyznačen nespočet tratí. Anebo se tu 
nyní do přírody vyráží se sněžnicemi. Ti 
pohodlnější samozřejmě volí sněžné skútry.

Po mrazivém dni pak přijde vhod sauna 
nebo koupel v bazénu. Třeba v takovém, 
který je na cestě do Vaasy v Kalajoki, 
v hotelu Kylpylahotelli Sanoi. Uprostřed 
ničeho tu najednou narazíte na menší 
nápodobu aquaparku Čestlice… 

JAROSLAV MATĚJKA. 
(matejka@mf.cz)

Jízda přímo ledová 
Ten zachumlaný cyklista jedoucí proti mně 
vypadal jako skleněnka. Stačilo do něho cvrnknout 
a určitě by se rozpadl na tisíc kousků
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ZASTAVENÍ. Pohled z restaurantu Strandis 
Larsmo na břehu Botnického zálivu. Zde doporučuji 
vybrat si z nabídky některou uzenou rybu. Při její 
přípravě používají tradiční metody.
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Egypt je rájem pro odpočinek, 
poznání i potápění
Rozlehlé pláže s blýskavým zlatobílým pískem, 
blankytné mořské vody, romantické pobřeží 
zdobené palmami a hotelovými paláci…

Rudé moře v Egyptě je jedním 
z nejčistších, nejslanějších 
a nejteplejších moří na světě. 

Naleznete v něm nádherné korálové útesy 
s pestrobarevným spektrem nevídaného 
množství různorodých podmořských 
rostlin a živočichů. Egypt nabízí 
cestovatelům komfort za velmi přijatelné 
ceny a s možností all inclusive i snadnou 
dosažitelnost mnoha úchvatných památek. 
Svou nespornou pozitivní roli sehrává i fakt, 
že tento ráj je od Evropy jen pár hodin letu.

Ať už zvolíte pobytovou dovolenou, po-
znávací zájezd či dovolenou s dětmi, užijete 
si. Jste vyznavači šnorchlování a vodních 
sportů? Lákají vás aquaparky a vodní 
hrátky? A co jízda v poušti – například na 
čtyřkolkách či v terénních vozech? Či na 
velbloudech? Anebo máte rádi golf? Egypt je 
země, kde si splníte své sny.

Potápění v Rudém moři
Rudé moře patří mezi nejproslulejší a nej-
navštěvovanější potápěčská místa na světě. 
Tradiční oblastí s dlouhou tradicí potápění 
je Hurghada. Jsou zde dlouhé pláže z jem-
ného písku i korálové útesy podél břehů – to 
nejkrásnější ale naleznete při výpravě lodí. 
Zatím málo objevenou, přesto vynikající 
potápěčskou lokalitou je Marsa Alam. Málo 
navštěvované křišťálově čisté moře skrývá 
nádherný podmořský svět srovnatelný s vy-
hlášenými lokalitami v Sharm El Sheikhu.

Můžete zde absolvovat kurzy potápění, 
které jsou pořádány podle nejrozšířenějšího 

výcvikového systému na světě PADI. Úspěš-
ný absolvent získá mezinárodní potápěčskou 
licenci. A co je důležité – probíhají v čes-
kém nebo anglickém jazyce. V nabídkách 
naleznete rovněž potápěčské programy pro 
certifikované potápěče. Zahrnují dva ponory 
denně ze břehu s každodenním návratem do 
potápěčského centra a následným transfe-
rem do hotelu. Avšak i ti, kdo chtějí potápění 
pouze zkusit, nepřijdou zkrátka. Program 
pro nepotápěče jim umožní zapůjčit si 
výstroj, vyslechnou si výklad a následují dva 
ponory v doprovodu zkušeného instruktora.

Stále oblíbenější výlety
Pro rostoucí množství turistů je nepředsta-
vitelné celou dovolenou strávit jen u bazénu 
či u moře. Oživením pobytu i možností 
poznání dané země jsou fakultativní výlety. 
Oblíbeným výletem z Hurghady je plavba na 
ostrov Giftun, z Marsa Alam pak na ostrov 
Hamata. Na obou naleznete krásné pláže 
a při cestě se skvěle potápí a šnorchluje.

Překrásný a velmi žádaný je celodenní 
výlet za památkami egyptské historie do 
Luxoru. Přivstanete si a pak vás čeká cesta 
přes poušť do nilského údolí. V Luxoru 
navštívíte nejprve západní břeh Nilu – Údolí 
králů, Memnonovy kolosy, chrám královny 
Hatšepsut a alabastrové dílny. Po obědě, 
jenž je v ceně výletu, se pak můžete těšit 
na prohlídku východního břehu – chrámu 
v Karnaku a institutu papyru.

Lákavý je i dvoudenní výlet, kdy první den 
navštívíte chrám v Edfu a Velkou asuánskou 

přehradu. Druhý den zamíříte na západní 
břeh Násirova jezera a prohlédnete si chrám 
Abú Simbel. Navštívíte i Núbijské muzeum 
v Asuánu a chrám bohyně Eset na ostrově 
Philae. Dobrodruzi zase jistě ocení výlet 
do pouště. Vyzkoušíte si jízdu v džípech, 
projížďku na čtyřkolkách i na velbloudech. 
Součástí výletu bývá i oběd, popřípadě veče-
ře v beduínském stylu.

Zážitek úplně jiného druhu vám poskytne 
návštěva parku miniatur, kde spatříte na 
jednom místě modely staroegyptských chrá-
mů, pyramid, historických, avšak i součas-
ných budov z celého Egypta. To vše uvidíte 
v měřítku 1 : 25. Během okamžiku tak prak-
ticky procestujete celý Egypt od Alexandrie 
až po Abú Simbel. Park se nachází poblíž 
Hurghady v oblasti Makadi Bay a výlet lze 
spojit například s návštěvou Grand Aquaria 
či nedalekého delfinária.

Jak naplánovat dovolenou
Abyste byli spokojení, věnujte čas přípravě 
na dovolenou. Volte cíl zájezdu teprve v zá-
vislosti na tom, co chcete dělat v době svého 
volna. Chcete být uprostřed městského 
ruchu, na dosah restaurací či diskoték, nebo 
chcete mít klid a nevadí vám, že centrum je 
dál? Máte v plánu při dovolené sportovat – 
pak hledejte hotel, který sport nabízí  
nebo v jehož okolí je dostupný. Cestujete  
s dětmi – potom se jistě hodí aquapark u ho-
telu. Páry zase ocení například wellness. 

RED
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Sluce v zimě, dlouhé pláže, čisté moře a ubytování s All Inclusive!
Hurghada                                  *****
Prima Life Makadi Resort & Spa

Hurghada                                    ****
Mirage New Hawaii

Marsa Alam                                ****
Magic Tulip Beach Resort

Extra All Inclusive cena od 11 790 Kč All Inclusive  cena od 9 190 Kč All Inclusive   cena od 10 690 Kč

Zemi faraonů dnes navštěvují turisté, toužící po slunci 
a potápění v křišťálově čisté vodě Rudého moře 
či po poznání tajemství, záhad a slávy starověkých 
památek. Baví vás šnorchlování, vodní sporty, láká vás 
jízda v poušti, třeba na čtyřkolkách či v terénních vozech? 
Rádi objevujete kouzlo jiných kultur a chcete na vlastní 
oči spatřit historické i architektonické skvosty? 
Dovolená v Egyptě nabízí mnoho skvělých zážitků!

Tento hotelový komplex je situován na pláži v Makadi Bay, 
asi 30 km jižně od Hurghady. Záliv Makadi se pyšní nej-
krásnějšími plážemi oblasti Hurghady, na své si zde při-
jdou zejména milovníci pěkného koupání. Hotel poskytuje 
rozmanité vyžití pro sportovně založené klienty a děti.

Jednoduše zařízený hotel leží přímo na písečné pláži s pa-
noramatickým výhledem na moře. Na pláži se nachází 
potápěčské centrum, bar a  hřiště pro volejbal. Rodiče 
jistě ocení jak příjemné zázemí pro své děti, tak pozvolný 
vstup do moře. 

Menší komplex, zasazený na krásné písčité pláži, kterou 
má společnou se svým sesterským hotelem Royal Tulip 
Beach Resort. Tento hotel s  přátelskou atmosférou je 
vhodnou volbou ke strávení relaxační odpočinkové dovo-
lené a pro milovníky kitesurfi ngu.
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Sluce v zimě, dlouhé pláže, čisté moře a ubytování s All Inclusive!
Hurghada                                  *****
Prima Life Makadi Resort & Spa

Hurghada                                    ****
Mirage New Hawaii

Marsa Alam                                ****
Magic Tulip Beach Resort

Extra All Inclusive cena od 11 790 Kč All Inclusive  cena od 9 190 Kč All Inclusive   cena od 10 690 Kč

Zemi faraonů dnes navštěvují turisté, toužící po slunci 
a potápění v křišťálově čisté vodě Rudého moře 
či po poznání tajemství, záhad a slávy starověkých 
památek. Baví vás šnorchlování, vodní sporty, láká vás 
jízda v poušti, třeba na čtyřkolkách či v terénních vozech? 
Rádi objevujete kouzlo jiných kultur a chcete na vlastní 
oči spatřit historické i architektonické skvosty? 
Dovolená v Egyptě nabízí mnoho skvělých zážitků!

Tento hotelový komplex je situován na pláži v Makadi Bay, 
asi 30 km jižně od Hurghady. Záliv Makadi se pyšní nej-
krásnějšími plážemi oblasti Hurghady, na své si zde při-
jdou zejména milovníci pěkného koupání. Hotel poskytuje 
rozmanité vyžití pro sportovně založené klienty a děti.

Jednoduše zařízený hotel leží přímo na písečné pláži s pa-
noramatickým výhledem na moře. Na pláži se nachází 
potápěčské centrum, bar a  hřiště pro volejbal. Rodiče 
jistě ocení jak příjemné zázemí pro své děti, tak pozvolný 
vstup do moře. 

Menší komplex, zasazený na krásné písčité pláži, kterou 
má společnou se svým sesterským hotelem Royal Tulip 
Beach Resort. Tento hotel s  přátelskou atmosférou je 
vhodnou volbou ke strávení relaxační odpočinkové dovo-
lené a pro milovníky kitesurfi ngu.
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Na míru si ho muži nechávají ušít kvůli 
prestiži, ale i proto, že jim zkrátka 
konfekce nepadne. Jaké bude vaše 

první seznámení s novodobým krejčím?
„Nejlepší je dát na doporučení svého 

kamaráda nebo známého, kteří už mají 
s šitím obleku na míru nějakou zkušenost,“ 
říká Antonín Wierer ze společnosti Blažek. 
Ta kromě konfekce nabízí i šití „made to 
measure“, tedy způsob výroby obleku, kdy se 
vychází z předem připravených střihů, které 
se doladí přesně podle vašich měr. Proto 
se s tímto postupem můžete setkat i pod 
názvem „měřenka“.

První krok
Jinak ale vše probíhá podle přání zákazníka. 
Především si musíte vybrat látku a vzor. Pro 
letošní podzim a zimu je to podle Martiny 
Stočesové, která má měřenku u značky na 
starost, flanel, a to jednobarevný v odstí-
nech hnědé, béžové a královsky modré nebo 

s dezénem kára či geometrických tvarů  
s 3D efektem. 

Především by to ale měl být flanel jemný, 
odlehčený, který sice působí teple, ale není 
tak těžký, jak bývalo u tohoto typu látky 
v minulosti zvykem. Když už jste se rozhodli 
pro oblek na míru, pak by měla být látka 
především kvalitní. 

„Používáme látky výhradně od italských 
výrobců, nejčastěji je to Loro Piana, což je 
světová špička,“ vysvětluje Antonín Wierer. 
Tato společnost nakupuje nejkvalitnější vlnu 
na aukcích v Austrálii, kde byste za nejdražší 
balík vlny zaplatili stejně jako za luxusní 
sportovní auto. 

Zákazník vše řídí
Pak si z manuálů vyberete střih. Aktuální 
sezona přeje štíhlé siluetě, kalhoty se nosí bez 
manžet, sako na dva knoflíky a s dvěma roz-
parky a opět je v módě vestička. „Zákazník 
si od začátku sám přímo s krejčím navrhuje 

celý oblek, vybírá základní siluetu, klopu, 
hodinkovou kapsu, rovné nebo šikmé kapsy, 
knoflíky, barvu podšívky, proštepování, 
rozparky. První schůzka trvá minimálně dvě 
hodiny,“ upřesňuje Martina Stočesová. 

Součástí je přesné a podrobné změření, kdy 
musí krejčí vědět, jaké máte míry nejen vesto-
je, ale i když si chcete v obleku sednout nebo se 
pořádně narovnat a nadechnout. Nerozhodný 
zákazník může prvním výběrem strávit až 
čtyři hodiny, zato ale v salonu zůstávají vaše 
kompletní míry, takže u dalšího obleku už to 
půjde mnohem jednodušeji. Navíc na míru se 
šijí nejen obleky a košile, ale třeba i sportovní 
saka a kalhoty, pláště či bundy.   

Podle rozměrů pak vyzkoušíte vzorová saka 
a krejčí přímo na vás špendlí úpravy a znovu 
vše přeměřuje. Tímto způsobem ušetříte nejen 
peníze, ale také čas a nejméně dvě zkoušky. 
Oblek made to measure totiž můžete mít 
hotový už za pět týdnů, kdežto je-li bespoke, 
tedy konstruovaný a šitý od základu jen na 
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Oblek na míru: prestiž i nutnost
Dobře padnoucí oblek by měl být pro 
podnikatele samozřejmostí, ať ho obléká 
denně, nebo jen na významné schůzky 
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vás, budete ho mít až tak za dva či tři měsí-
ce. Cenově je rozdíl také citelný. Měřenku 
dostanete ve výborné kvalitě za částku kolem 
dvaceti tisíc, z jemné špičkové vlny tak za 
pětadvacet. Za takovou cenu kvalitní bespoke 
oblek nepořídíte.

Pět obleků
Podle odborníků byste pro denní nošení měli 
mít v šatníku minimálně pět obleků a alespoň 
jednou za sezonu, tedy za šest měsíců, dva 
z nich vyměnit za nové. Šestý oblek by měl být 
jen na večer. K tomu potřebujete tak deset košil 
na střídání a do příslušných obleků. Tři obleky 
by měly být celoroční, dva letní nebo zimní. 
Někdo si ale nechá šít zakázkový oblek jen na 
výjimečnou příležitost – svatbu, promoci, dů-
ležitou obchodní událost. I tuto informaci byste 
měli krejčímu sdělit. Podle toho vám poradí 
s výběrem střihu i látky, abyste si v takovém 
případě vybrali oblek, který vám déle vydrží 
a nepodlehne moc rychle módním změnám.

A co máte dělat v případě, že s výsled-
kem nejste spokojeni? „Drobné úpravy 

děláme ještě na hotovém obleku, než jej 
předáme zákazníkovi,“ ujišťuje Wierer. 
Pokud jste s čímkoli nespokojeni, řekněte 
to hned. Dobrý krejčí by to měl zčásti po-
znat i sám, ale vaše pocity těžko uhodne. 

Dobrý salon vás nenechá odejít s oblekem, 
v němž se necítíte dobře. Jinak ale máte na 
ušitý oblek dvouletou záruční dobu jako  
u každého jiného zboží, které můžete re-
klamovat. „Musíte však počítat s tím, že i ta 
nejkvalitnější látka se mačká nebo se častým 
nošením prodře, to je u přírodního materiálu 
zcela přirozené,“ uzavírá Wierer.    

JOSEF ŽÍDEK

INZERCE    A161007267

Oblek made to measure
můžete mít hotový
hodně rychle, už za pět
týdnů.
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Pohodlné, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče s loketní a bederní 
opěrkou a variabilním sklonem 

opěradla mne nadchlo. Uchvátilo mne nejen 
svojí prostorností, ale i tím, že správnou 
pozici jsem v něm zaujal téměř okamžitě. 

Během testu jsem si v jediném okamžiku 
nepřipadal, že řídím užitkový vůz, spíše 
SUV.

Horší to však bylo na dvojsedadle spo-
lujezdce. To nebylo takhle pohodlné ani 
z poloviny. Jako kdyby Expert už dopředu 
signalizoval: Tohle není žádný autobusek, 
ale pracovní nástroj.  

Koukat jen kupředu?
Zvenku působí Expert postavený na zcela 
novém podvozku přikrčeným dojmem, ale 
uvnitř poskytuje skvělý výhled a nebývale 
místa. Interiér je vystlán „obligátně“ tvrdý-
mi, zato odolnými plasty. Nabízí nespočet 
odkládacích ploch. 

Dokonce tu byla možnost zřídit mobilní 
kancelář. Stačila k tomu jen drobná promě-
na sklápěcí loketní opěrky v malý stoleček. 
Za to palec nahoru. A bodoval i příplatkový 
head-up displej (11 tisíc korun). 

Méně nadšený jsem však byl z designu 
přední části vozu (inspirovali se snad ame-
rickou značkou GMC?), ale to byla samo-

zřejmě věc názoru. Někdo z něj může být 
naopak nadšený. 

Mírně kritizovat se dala i „první“, vyšší 
cena užitkového vozu, který se nově ob-
jevil na trhu v roce 1995. A opravdu silné 
napomenutí si zasloužila nevelká venkovní 
zrcátka. Tady se šetřilo na nepravém místě. 
Zvláště když jsem řídil auto s dělicí plecho-
vou přepážkou. 

Jezdí za hubičku 
Vyhovoval mi i větší volant; nejenže se dobře 
držel, ale dodával mi také pocit sebevědomí. 
Dvoulitrový vznětový motor BlueHDi totiž 
překvapoval tahem na branku. Sto dvacet 
dva koně bylo znát, když jsem prošlápl pedál 
akcelerátoru až na podlahu. 

V tu chvíli se však „pokazila“ spotřeba. Už to 
nebylo inzerovaných 5,5 l/100 km (ano, za tak 
málo auto opravdu jelo, a to aniž bych si hrál 
na mistra světa v úsporné jízdě), ale rázem 
jsem se dostal na (pořád ještě velmi dobrých) 
7,2 litru. S palivovou nádrží o objemu 69 litrů 
tak máte šanci projet polovinou Evropy.  

Moderní motory BlueHDi používají 
systém SCR (Selective Catalytic Reduc-
tion) zabudovaný před filtr pevných částic 
s aditivem. Díky tomu splňují normu  
Euro 6. Nádržka aditiva AdBlue o objemu  
22,4 litru umožňuje dojezd 15 tisíc kilo-
metrů. 

Peugeot se tak v propagačních mate- 
riálech věnovaných modelu Expert pyšní 
oprávněně jeho velmi nízkými provozními 
náklady. K těm přispívá i příznivý servisní 
interval (40 tisíc kilometrů nebo dva roky).

Hrboly: žádný problém
Co mne při jízdě vedle nízké spotřeby dále 
uchvátilo, bylo, jak Expert zdolával přejezdy 
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Silně návykové
S Peugeotem Expertem jsem v jednom zátahu 
ujel 500 kilometrů. Pak jsem dlouho hledal správný 
posez v jiných autech. Takový to byl komfortní zážitek

TE S T

Peugeot Expert 2,0 BlueHDi
(L2, furgon, výbava Active, Euro 6)

Motor: vznětový, 1997 cm³ 
Nejvyšší výkon: 90 kW (122 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 13,3 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 1674 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3100 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4959 x 1920 x 1930 mm
Objem nákladového prostoru: 5,8 m³ 
Výška hrany nákladového prostoru: 
544–613 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
6,3/5,1/5,5 l
První cena vozu: 500 000 Kč (1,6 BlueHDi, L1)
Cena testovaného vozu: 620 000 Kč
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nerovností. Čekal jsem „kozu v akci“, podvě-
domě jsem na první příčné nerovnosti vtáhl 
hlavu mezi ramena, ale ono nic. Tlumiče 
s variabilním odpružením v závislosti na 
celkovém zatížení vozidla (AMVAC) praco-
valy spolehlivě. 

Vůz využívá výhod modulární platformy 
EMP2 a ve spojení s novou strukturou karo-
serie je kompaktnější, má nižší hmotnost, je 
lépe ovladatelný. 

Elektrohydraulický posilovač řízení se 
zkrutným stabilizátorem umístěným před 
ozubnici zlepšuje poloměr otáčení, který 
začíná na 11,3 metru. To vám umožní vy-
kličkovat z nejedné prekérní situace. 

A vyzdvihnout musím ještě brzdy s os-
třejším nástupem. Naopak jsem se delší 
dobu seznamoval s pedály, lehce vyosenými 
vpravo.   

Vejde se všude
Furgony Expert jsou nabízeny ve třech 
délkách – Compact (4,6 metru), Standard 
(4,95 metru) a Long (5,3 metru). Já jsem 
testoval prostřední verzi, do které se vejdou 
dvě europalety. 

Nespornou výhodou je i výška vozu (pou-
hých 190 centimetrů), která umožňuje vjezd 
na krytá parkoviště ve městech, v obchod-
ních centrech a domovních garážích. 

A Expert zabodoval systémem Modu-
work umožňujícím převážet po sklopení 
pravého sedáku dvojsedadla k opěradlu 
předměty o délce čtyř metrů. K zahození 
není ani to, že nová zadní náprava s příč-
nými rameny unese užitečné zatížení 
1400 kilogramů a že se zadní dvoukřídlé 
dveře otevírají do 180°. 

Třešničkou na dortu jsou pak boční 
posuvné dveře s handsfree ovládáním. 
Ty se v této kategorii vozů objevují 
poprvé. Ovšem pozor! Za vyšší příplat-
kovou cenu. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Silně návykové
S Peugeotem Expertem jsem v jednom zátahu 
ujel 500 kilometrů. Pak jsem dlouho hledal správný 
posez v jiných autech. Takový to byl komfortní zážitek

ZDRAVOTNICKÁ SKUPINA PODPORUJE 
NEZISKOVÁ ORGANIZACE NADACE AGEL JIŽ PĚT LET PODPORUJE  
HUMANITÁRNÍ AKTIVITY VE ZDRAVOTNICTVÍ  

Účelem nadace je pomáhat těm nejpotřebněj-
ším a zároveň podpořit zájem o přirozenou 
humánní pomoc směrovanou k lidem, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci. Od svého vzniku 
nadace podpořila více než 400 žadatelů celko-
vou částkou přesahující deset milionů korun.

 
ROZVOJ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Kromě všestranné podpory potřebných osob, 
organizací a aktivit zdravotního a sociálního 
charakteru se Nadace Agel podílí na rozvoji 
zdravotní péče, podpoře komplexního rozvoje 
diagnostických a léčebných metod nejen pro 
onkologické pacienty.

KONKRÉTNÍ POMOC
Nedávným počinem byla například podpora 
těžce nemocného chlapce z Loun, který trpí 
svalovou dystrofií. Nadace jej podpořila 60 tisíci 
korunami určenými na pořízení speciálního 
motomedu, který pomůže chlapci rehabilitovat, 
a stabilizovat tak zdravotní stav. Duchennova 

svalová dystrofie má fatální prognózu, takže 
rodina chlapce nyní usiluje hlavně o zpomalení 
průběhu nemoci, k čemuž jim může pomoci 
právě speciální rehabilitační pomůcka, kterou si 
budou moci díky daru pořídit.

DLOUHODOBÁ PODPORA 
Nadace Agel také na podzim převzala patronát 
nad Azylovým domem Gloria, který v Praze na 
Barrandově pomáhá matkám s dětmi v těžké 
životní situaci. Akce proběhla za účasti kar-
dinála Dominika Duky, ředitele Arcidiecézní 
charity Praha Jaroslava Němce, předsedkyně 
dozorčí rady nadace Dušany Chrenekové 
a předsedy dozorčí rady akciové společnosti 
Agel Tomáše Chreneka. 

„Uvědomuji si, že každá pomoc potřebným 
je důležitá a cenná. Čím více jsme poznávali 
činnost Azylového domu Gloria, tím více bylo 
zřejmé, že nejužitečnější bude pomoc dlouho-
dobá. Díky ní se řada investic i aktivit může 
lépe plánovat, a provozovatelé tak získávají 
pro svou záslužnou práci tolik potřebný klid 
a jistotu,“ uvedl při setkání ke stvrzení patro-
nátu Tomáš Chrenek. Nadace Agel Azylovému 
domu Gloria letos poskytla finanční plnění ve 
výši 600 tisíc korun. 

RED

VARIABILNÍ. Francouzská automobilka 
nabízí model Expert nejen jako furgon, ale i jako 
polokombi, kombi (až s devíti místy) a ve verzi 
kabina s platformou.!
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Máte dítě ve školce?  
Na daních ušetříte tisíce
Takzvané školkovné se v roce 2017 zvýší  
o 700 korun na jednoho potomka

Při vyplňování přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 
2016 si mohou rodiče, kteří mají 

děti v mateřské škole, odečíst z daňového 
základu téměř deset tisíc korun a tím 
ušetřit. Na rozdíl od klasické slevy na dítě 
využijí zmíněný bonus i ti, kteří uplatňují 
daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 
2016 bude 9900 korun. Nejvyšší školkov-
né odpovídá výši minimální mzdy v ČR 
k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období. 
A minimální mzdu Sobotkova vláda zvyšuje 
každoročně. 

V roce 2018 potěší stát daňové poplatníky 
znovu. Sleva na dítě v předškolním zaříze-
ní vyšplhá až na 11 tisíc korun. Ty ovšem 
odečtete pouze v případě, že platíte vyšší 
roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok 
například jen osm tisíc, odepíšete z daní 
tuto částku. Zvýhodnění se týká samozřej-
mě jen matek a otců, kteří platí předškolní 

docházku svých dětí do mateřských škol 
nebo jiných dětských skupin. Pokud tedy 
máte například v předškolním věku tři děti, 

jež navštěvují soukromou lesní školku, od 
daňového základu si můžete odečíst až  
29 700 korun.

 Potvrzení jako příloha DAP
„Nárok na slevu ve výši zaplacených a pro-
kázaných příspěvků za umístění dítěte má 
pouze jeden z rodičů – poplatníků žijících 
s dítětem ve společně hospodařící domác-
nosti. V daňovém přiznání musí nárok na 
slevu prokázat potvrzením školky o výši 
vynaložených výdajů poplatníka za umístění 
dítěte v těchto zařízeních v roce 2016,“ pro-
zrazuje Blanka Štarmanová.

V daňovém přiznání je na tuto slevu od 
loňského roku nový řádek 69a s označením 
„sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od 
mateřské školy musíte přidat k růžovému 
tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud 
podáváte přiznání elektronicky, najdete 
formulář na stránkách Finanční správy ČR 
v elektronické podobě.

„V písemném potvrzení má být uvedena 
adresa školky, jméno, příjmení a rodné číslo 
dítěte, dále je zde vyčíslena částka školkov-
ného, datum a podpis zástupce mateřské 
školy,“ říká daňová poradkyně Mazars Ga-
briela Ivanco. Pro OSVČ má tento odpočet 
z daně výhodu oproti tradiční slevě na dítě. 
Tu totiž – v případě, že živnostník stanovuje 
své výdaje paušálem – uplatnit nelze.

Společná nebo střídavá péče
Ve společné domácnosti může slevu uplatnit 
jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná 
nebo střídavá péče rodičů, v těchto přípa-
dech jde totiž o dvě samostatně hospodařící 
domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno 
oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo 
v jejich domácnosti, může si slevu za umístě-
ní potomka uplatnit každý z nich, a to opět 
až do výše 9900 korun. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Příklad

Živnostník J. Novák uplatňuje při přiznání daně 
z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. 
Jeho příjmy dosáhnou v roce 2016  
550 tisíc korun. Po odečtení 60 procent na 
výdaje představuje jeho daňový základ  
220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze 
základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun.

Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské 
škole a ročně za jeho umístění platí 15 tisíc 
korun, může si odečíst z daní školkovné 
v maximální výši 9900 korun. Po odečtení slevy 
na poplatníka 24 840 korun a školkovného 
nezaplatí státu na dani z příjmu ani korunu  
(33 000 - 24 840 - 9900 korun). FO
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Autorské honoráře: letos už bez daňového zvýhodnění
Srážkovou daň už si OSVČ, které berou autorské  
honoráře, z daňového základu neodečtou.  
Poplatníci o tuto výhodu nyní přišli

Dosud si mohly osoby samostatně 
výdělečně činné, které za svou 
činnost pobíraly autorské honoráře 

nižší než deset tisíc korun měsíčně, snížit 
v daňovém přiznání celkový základ o daň, 
již za ně zaplatila redakce či vydavatelství.

Honoráře, které nejsou vyšší než deset 
tisíc měsíčně, vám ti, pro něž práci vykoná-
váte, v Česku automaticky zdaňují patnácti-
procentní srážkovou daní. Pokud externista 
napíše do časopisu za měsíc pět článků po 
1600 korunách, dostane od zadavatele na 
ruku 6800 korun čistého, po odečtení  
15 procent z osmi tisíc, a daňovou povinnost 
vůči státu má splněnou.

Ještě loni ovšem platilo, že příjmy z autor-
ských honorářů do deseti tisíc může autor 
uvést v daňovém přiznání a ve výsledku 
zaplatit nižší daň z příjmů. O tento bonus ale 
daňoví poplatníci přišli.

Příjmy z autorských honorářů do deseti 
tisíc korun měsíčně nadále vykazovat nemu-
síte. Jinými slovy: pokud máte pouze tento 
druh nízkých příjmů, nikdo vás nebude nutit 
odesílat bernímu úřadu růžový tiskopis ani 
odvádět sociální pojištění.

Zdravotní pojištění povinné
Osvobození od odvodů ovšem neplatí ani 
u nízkých příjmů z autorských honorářů 
absolutně, protože zdravotní pojištění je ze 
zákona povinné. 

Stát jej – kromě nezaopatřených dětí, 
důchodců a osob závislých na pomoci dru-
hých – platí pouze za uchazeče o zaměstnání 
v evidenci úřadů práce a za ty, kdo pobírají 
dávky v hmotné nouzi.

I člověk bez zdanitelných příjmů se musí 
přihlásit zdravotní pojišťovně a pojištění 
zaplatit. Odvod v takovém případě předsta-
vuje 13,5 procenta z minimální mzdy, již 
vláda pro rok 2016 zvýšila už na 9900 korun 
měsíčně – tedy 1337 korun. Také v dalších 
letech hodlá Sobotkův kabinet minimum 
zvyšovat a bude se měnit i výše pojištění.

Další změna se týká pouze 
plátců DPH. Ti by ji neměli 
přehlédnout, jinak se nevy-
hnou sankcím. Všechny au-
torské honoráře od roku 2015 
totiž podléhají dani z přidané 
hodnoty, a to včetně těch, jež 
jsou zdaněny srážkovou daní 
z příjmu. Novinka se nijak 
nedotkne autorů, kteří nejsou 
plátci DPH.

Živnosťák nepotřebujete
Srážková daň se nově netýká všech autor-
ských honorářů, ale jen příspěvků autora 
do novin, časopisu, na internetové portály 
a do rozhlasu či televize. V případě honorá-

ře za tzv. neperiodickou 
publikaci (například knihu) 
už za vás nakladatelství tuto 
daň nezaplatí. 

Autor jako osoba samostat-
ně výdělečně činná nepotře-
buje živnostenský list, protože 
jde o činnost podle autorského 
zákona. Musí být ovšem zare-
gistrován k dani z příjmu na 
živnostenském a finančním 
úřadu a také u své zdravotní 

pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. 
Autoři mohou u daně z příjmu uplatňovat 
výdajový paušál ve výši 40 procent. 

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

Podle čeho si vybrat exekutora?
 
JAN P., Most

Před podáním exekučního návrhu stojí 
věřitel před problémem, kterého exekutora 
si má vybrat. Například zda nejbližší-
ho věřiteli, nebo naopak blízko bydliště 
dlužníka. Bude lepší úřad velký, který má 
dostatečnou kapacitu a možnosti, nebo se 
případu bude spíše věnovat malý exekutor-
ský úřad?

Má se snad věřitel podívat do novin, 
o kom se píše? Nebude ale lepší zkusit 
štěstí třeba v internetových diskusích 
a vybrat takový úřad, který je podle názorů 
dlužníků nejdrsnější? Máme zvolit toho, 
o němž věřitelé hlásají, že je nejefektivněj-
ší, nebo ten, který s věřitelem bude dobře 
komunikovat?

Někdo s klienty dobře komunikuje, někdo 
skvěle vymáhá, na někoho je moc stížností 
a jiný podle věřitelů zase nic nedělá. To 

první poznáte hned, to druhé vyhodnotíte 
spíše po několika proběhlých exekucích 
u stejného úřadu. Podle povahy oprávněné-
ho v úvahu připadá i hodnocení reputačních 
rizik soudního exekutora nebo jeho veřejné 
vyjadřování ke straně věřitelů.

V každém případě při výběru exekutora 
dejte v první řadě na doporučení vašich 
dobrých známých. Pozorně si od nich 
vyslechněte, s kým byli, či naopak nebyli 
spokojeni. Pokud nedáte na jejich dopo-
ručení a budete hledat, jak se říká, „na 
vlastní pěst“, zkuste níže uvedený postup.

Před podáním exekučního návrhu 
můžete kontaktovat konkrétní exekutorský 
úřad, probrat vám známou situaci dluž-
níka a domluvit si podmínky spolupráce, 
týkající se například způsobu komuni-
kace mezi vámi a exekutorem v průběhu 

exekuce, výše zálohy na exekuci a smluvní 
odměny. 

Dále hrazení nákladů cestovného, pokud 
přesáhnou horní hranici cestovních výdajů 
proti povinnému, předávání informací 
o majetku dlužníka exekutorovi apod. Sou-
časně se informujte, zda exekutor provádí 
také fyzické zabavování a dražby movitých 
věcí, které mohou vaši šanci na vymožení 
pohledávky zvýšit v případě, že vymáhání 
z kanceláře nebude úspěšné. 

Ne každá exekuce je totiž úspěšná –  
neboť kde nic není, ani exekutor ne- 
bere –, a proto se v neposlední řadě ptejte 
na možnost smluvní úpravy maximální 
výše úhrady nákladů exekutora v případě 
bezvýslednosti exekuce. 

JUDR. LUKÁŠ JÍCHA, soudní exekutor EÚP
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

12. PROSINCE
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

15. PROSINCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  čtvrtletní nebo pololetní  
záloha na daň

DAŇ SILNIČNÍ
  záloha na daň za říjen a lis-

topad 2016, event. splatnost 
jedné zálohy na daň (nejméně 
ve výši 70 procent roční da-
ňové povinnosti) – v případě 
poplatníka daně, je-li provo-
zovatelem nákladních vozidel 
včetně tahačů, nákladních 
přívěsů a nákladních návěsů 
s největší povolenou hmot-
ností 12 a více tun, kterým se 
dle § 6 odst. 10 zákona o dani 
silniční snižuje sazba daně 
o 48 procent

20. PROSINCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

27. prosince
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

  daňové přiznání za listopad 
2016

  daňové přiznání k uplatnění 
nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných 
olejů a ostatních (technických) 
benzinů za listopad 2016 
(pokud vznikl nárok)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za 

listopad
  souhrnné hlášení za listopad
  výpis z evidence za listopad

14. PROSINCE
CENNÉ RADY PRO EXPORTÉRY
V Brně proběhne konzultační den určený pro exportéry.  
Akce se koná od 10 do 12 hodin v sídle OHK v Charbulově ulici. 
Přihlásit se můžete na e-mailu info@ohkbv.cz.

14. prosince
INSPIRACE PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
Debata se uskuteční v Praze v sídle ČSOB Inspirace na  
Jungmannově náměstí 767. Podrobnosti najdete na  
https://www.eventbrite.com.

15. prosince
EET – JAK NA ÚČETNICTVÍ A DANĚ?
Odborný seminář v Hodoníně seznámí zájemce se zákonnými 
pravidly platnými pro EET. O programu více na  
http://www.businessinfo.cz.

6. ledna 
DPH AKTUÁLNĚ. NOVELA PŘINÁŠÍ SADU ZMĚN
Na otázky k nové legislativě odpoví plátcům DPH seminář  
Daň z přidané hodnoty 2017 – aktuálně, který proběhne v sídle 
OHK Hodonín, Kasárenská 4. Zájemci se mohou hlásit na 
http://www.ohkhodonin.cz.

INZERCE    A161006771
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V současné době se v rámci expanze 
společnosti Cleerio pohybuji v Severní 
Karolíně, která má vůči České 

republice posunutý čas o šest hodin. Musím 
tak kombinovat v podstatě dva pracovní 
časy: český a americký, takže mezi sedmou 
a devátou se snažím komunikovat hlavně 
s českým týmem. Mám čas vyřídit nějaké 
e-maily, hovory nebo webinář. Vyžadovalo to 
dokonce změnu i od mého týmu v Čechách. 
Pravidelné porady, které jsme měli vždycky 
v pondělí ráno, se teď musely kvůli mně 
v Čechách přesunout na odpoledne, což je 
pro mne stále v osm ráno. Tak 
někdy kolem desáté se mohu 
teprve začít věnovat Americe. 
Takhle v podstatě vypadá 
každé moje pondělí a pátek.

Někdy mi přijde, že s pře-
sunem do USA jsem se v čase 
posunul zpět nejen o šest ho-
din, ale o šest hodin a pět let. 
V Čechách už má Cleerio po 
pěti letech seniorní tým, co se 
obchodu i produktu týče. Tady 
teprve všechno budujeme. 

Ráno se prostě sebereme 
a objíždíme města i vesnice, 
kde „klepeme“ na dveře rad-
nic. Večer se takhle vrátíme 
třeba po šesti sedmi schůz-
kách. Jezdím s obchodními 
zástupci přímo na schůzky, 
protože potenciální klienti 
mají často spoustu technic-
kých dotazů, které třeba ještě 
obchodník ani není schopen 
z pohledu produktu zodpo-
vědět. Navíc je to neocenitelné z hlediska 
zpětné vazby, kterou tak získávám okamžitě.

Obchodní jednání v Americe mě ze začátku 
opravdu překvapilo. Často nemáme ani 
dopředu domluvené schůzky a prostě zakle-
peme na dveře radnice a zeptáme se: „Kdo tu 
má na starosti mapy?“ Přijde mi, že jsou tam 
všichni hrozně přátelští. Poslechnou si vás, 

a i když třeba používají produkt konkurence, 
poradí vám aspoň, že ve vedlejším městě 
něco podobného pořád řeší. V Čechách jsme 
se ze začátku vlastně museli prát především 
s nezájmem a složitostí dohadování schůzek, 
na které pak spousta lidí ani nedorazila. 
Nebo s typicky vyhýbavými odpověďmi. To 
se v Americe neděje.

Co se řízení samotného týmu týče, tak 
v Čechách jsme kdysi začínali takovým 
doopravdy „organickým“ stylem. Teď už 
samozřejmě používáme například určité 
CRM postupy, kdy si obchodníci detailně 

zaznamenávají každé jednání 
s klientem a to se pak na kon-
ci týdne vyhodnocuje.

Velmi důležitá je tu samo-
zřejmě i okamžitá koordinace 
a sdílení zkušeností z teré-
nu. Obchodní zástupci si 
v průběhu týdne mezi sebou 
volají a informují se navzá-
jem o průbězích jednání. Je 
to hlavně z toho důvodu, že 
třeba v Kalifornii je úplně jiný 
trh než tady v Severní Karolí-
ně. Já vše koordinuji.

Nová je pro mne zejména 
práce s americkým týmem. 
Američané se víc dokážou 
držet strategických instrukcí 
a soustředí se tak lépe na to, 
co se od nich žádá. Je znát, že 
volný trh tu funguje déle. 

Lidé se tu třeba mnohem 
víc identifikují s firmou, 
pro kterou pracují, a nemají 
problém zvedat telefony večer 

nebo o víkendu. Také je tu mnohem rozší-
řenější práce z domova, což se samozřejmě 
týká i mě. Často pracuji z domova, takže 
mám možnost něco udělat a pak se jít třeba 
hned věnovat dětem a vplout do rodinného 
života. To byla jedna z věcí, kterou jsem se po 
prvním návratu z USA při zakládání Cleeria 
v Česku snažil přenést i do českého týmu. 
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Jednání v USA mě překvapilo 
Ladislav Čapek, CEO Cleerio, oceňuje, 
že se Američané mnohem víc 
identifikují se svou firmou

Jednání ve Spojených 
státech mě překvapilo 
Ladislav Čapek, CEO Cleerio, oceňuje, 
že se Američané mnohem víc 
identifikují se svou firmou

JEDEN DEN S . . .

Přijde mi, že 
Američané 
jsou  
mnohem víc 
„vycepovaní“, 
co se týče 
organizace 
práce.
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Moderní elektronický přístupový systém
od renomované značky EVVA!

Mnohostranné bezpečnostní řešení

Klíčem je mobilní telefon

Vhodné od jednotlivých bytových dveří až po rozsáhlá komplexní řešení celých budov.
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