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MĚS ÍČN ÍK  VYDAVATELSTV Í  MLADÁ  FRONTA

říká Leopold Bareš,
pražský podnikatel 
roku 2016

Mojí jistotou 
je nejistota, 
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• NEJLÉPE VYBAVENÝ WELLNESS HOTEL V ČR • 9 SAUN 

• 6 VYHŘÍVANÝCH BAZÉNŮ

• KOMFORTNÍ POKOJE • KONGRESOVÉ SÁLY

Hotel Zámek Valeč 
tel. 724 400 497 | e-mail: hotel-valec@vstav.cz

www.hotel-valec.cz
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Prostě to udělejte?  
Příběhy velkých podnikatelů jsou si tak podobné. Ti úspěšní dokážou 
poznat, po čem existuje hlad, čeho se nedostává. A tu potřebu jsou 
schopni uspokojit. Přitom jsou originální, mají představivost, tvůrčí 
schopnosti. Umějí přemýšlet jinak než všichni ostatní.

Dva podnikatelé roku 2016, o kterých v tomto čísle časopisu 
Profit píšeme, takoví jsou. Neotáleli, udělali, co měli. Jak 
Leopold Bareš, tak Miroslav Jelínek si věřili. Dnes mají firmy 
s miliardovými obraty. Ale bylo vše tak prosté?

Jak řekl v rozhovoru první z nich: „Když o tom tak přemýšlím, 
tak abych pravdu řekl, s tím, co vím dnes, bych se do byznysu asi 
pouštěl s mnohem větším respektem, možná vůbec.“ Jen potvrdil, 
že cesta na vrchol je těžká a osamělá. Při jejím zdolávání se 
chybuje, prohrává. Neexistuje formulka, „jak rychle zbohatnout“.

A za pozornost stojí i nekonečná debata o zavádění elektronické 
evidence tržeb, která v Česku stále probíhá a jíž se znovu 
věnujeme. Podle mého názoru není v tomto případě nad pohled 
„zvenku“.

Ivan Mikloš, bývalý ministr financí Slovenské republiky, řekl: 
„Se zavedením registračních pokladen v Česku souhlasím. Dost 
se divím často až emotivním argumentům proti. V zásadě platí, 
že všechna opatření, která zvyšují vymahatelnost práva a snižují 
míru šedé a černé ekonomiky, jsou správná.“  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

• NEJLÉPE VYBAVENÝ WELLNESS HOTEL V ČR • 9 SAUN 

• 6 VYHŘÍVANÝCH BAZÉNŮ

• KOMFORTNÍ POKOJE • KONGRESOVÉ SÁLY

Hotel Zámek Valeč 
tel. 724 400 497 | e-mail: hotel-valec@vstav.cz

www.hotel-valec.cz

André Maurois,
francouzský spisovatel 

„Byznys je 
kombinace války 
a sportu.“ 
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6–8 Česko, Svět

10 Očima podnikatele
David Vojtěch, majitel Autocentra Davo Car

12–32 Téma 
Cestování (Cestování v roce 2017? Do Ománu 
nebo na Karlštejn; Častěji, levněji a doma. Tak 
relaxují Češi; Volání divočiny; Když v kanceláři 
šumí moře; Kuba: O zemi, kde současnost je 
poslední šancí, jak ji poznat)

34–37 Rozhovor
Leopold Bareš, majitel společnosti Sipral

38–39 Příběh úspěchu
Jana a Pavel Prouzovi, Pivovar Lobeč

40–43 Příběh úspěchu
Miroslav Jelínek, Strojmetal Aluminium Forging 

44–45 Příběh úspěchu  
Lukáš Drlík, Levandulový statek v Bezděkově

46–47 Příběh úspěchu 
Eva Masaryková, Exit Game

48–57 Fokus 
EET: ring volný, druhé kolo začíná; Na daňové 
výjimky nestačí písmena abecedy; Máte na to 
právo?

58–59 Kauza
Dvě největší nebezpečí 21. století: Islámský stát 
a segway

60–61 Test 
Dacia Duster 4x4 1,6 SCe 

62 BusinessInfo.cz
Změny v paušálech potěší drobné živnostníky

64–65 Poradna, Daně, Kalendář

66 Jeden den s…
Jiří Fabian, zakladatel technologických 
společností a investor

34 
Rozhovor
Leopold Bareš, majitel firmy 
Sipral a Podnikatel roku 2016 
v Praze, nesnáší podrazy 
a nefér jednání

38 
Příběh 
úspěchu 

Architekt Pavel Prouza 
přesídlil z hlavního města, 
aby zachránil před zkázou 
pivovar v Lobči u Mšena

12 
Téma
Nebývale vzrůstá zájem 
o tuzemské dovolené. Češi 
se dnes bojí cestovat do 
rizikových regionů

58 
Kauza 

Hysterie kolem 
elektrovozítek vrcholí. 
Asociace provozovatelů 
dvoukolek Segway žaluje 
Prahu

4 l Profit
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Č E S KO

Ve střední a východní Evropě je ČR 
dokonce premiantem, více peněz za 
zaměstnance vynakládají pouze ve 

Francii, Švédsku, Itálii, Belgii a Rakousku.  
Díky jednotné sazbě daně z příjmů ve 
výši patnácti procent je v České republice 
čistý příjem lépe placených zaměstnanců 
relativně vysoký, firmy ale platí za své 

zaměstnance vysoké odvody do státní 
pokladny. Náklady na práci jsou nejnižší pro 
podniky v Dánsku a na Maltě.

Překvapivě dobře si vedeme v poměru 
čistého příjmu k celkovým nákladům, kde 
je Česká republika v EU na čtvrtém místě za 
Maltou, Polskem a Lucemburskem. Z evrop-
ských zemí je na tom lépe ještě Švýcarsko. 

Vyplývá to z výsledků Evropského platové-
ho průzkumu, v němž společnost Deloitte 
porovnávala celkové mzdové náklady 
zaměstnavatele a čistý příjem pracujících ve 
dvou desítkách evropských států.

„Náklady zaměstnavatele v ČR zabírají 
v Evropě přední příčky, především u za-
městnanců s nižšími příjmy. Ve srovnání 
čistého příjmu je ČR na předních pozicích, 
a to především díky rovné sazbě daně, re-
spektive neexistenci progresivního zdaně-
ní,“ připomíná Lucie Rytířová, manažerka 
z daňového oddělení firmy Deloitte.

A co hraje při srovnávání nákladů na 
zaměstnance zásadní roli? „Je to pojistné 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojiště-
ní, které zaměstnavatel musí hradit za své 
zaměstnance. V mnoha státech toto pojistné 
není zastropováno – například ve Francii – 
nebo je zastropováno jen částečně jako u nás. 
Zaměstnavatele limitují i zákonem stanovené 
minimální mzdy,“ prozrazuje manažer daňo-
vého oddělení Deloitte Robert Bezecný. 

RED

6 l Profit
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Podnikatelem roku 2016 se 
ve Středočeském kraji stal 
generální ředitel a spoluma-
jitel společnosti Strojmetal 
Aluminium Forging Miroslav 
Jelínek. Vlastního vítěze se 
dočkala i Praha, kde si trofej 
pro EY Podnikatel roku 2016 
odnesl Leopold Bareš, majitel 
společnosti Sipral. V hlavním 
městě i Středočeském kraji byl 
regionální vítěz vyhlášen již 
podvanácté.

Obě oceněné firmy patří 
ve svém oboru k významným 
inovátorům. Strojmetal Alumi-
nium Forging využívá moderní 

technologie při kování hliníku, 
Sipral je předním českým do-
davatelem obvodových plášťů 
budov ze skla a lehkých kovů.

Jméno držitele titulu  
EY Podnikatel roku 2016 České 
republiky bude spolu s vítězi 
v dalších kategoriích vyhlá-
šeno 28. února 2017 v Praze. 
Nejvíce kandidátů na celostátní 
titul má letos česká metropole, 
následují Jihomoravský, Zlín-
ský a Moravskoslezský kraj.

Tuzemský vítěz se zúčastní 
celosvětového finále, které se 
uskuteční od 8. do 11. červ- 
na 2017 v Monte Carlu. 

Středočeským podnikatelem roku  
je inovátor ze Strojmetalu

  Česká republika je mezi prvními pěti  
zeměmi, kde je čistý disponibilní příjem  
na zaměstnance nejvyšší (1. Švýcarsko,  
2. ČR, 3. Malta, 4. Slovensko, 5. Polsko).
  Francie, Itálie, Švédsko, Belgie a Rakous-
ko jsou země s nejvyššími příspěvky do 
systému sociálního zabezpečení.
  Náklady francouzských zaměstnavatelů 
zůstávají v Evropě nejvyšší bez ohledu  
na úroveň příjmů, protože neexistují 
 limity pro platbu příspěvků na sociální 
zabezpečení.
  Zdanění zaměstnanců s vyššími příjmy  
se v EU příliš nemění, sazba je často  
50 i více procent; naproti tomu v ČR je 
zdanění pro tyto osoby cca 24 procent,  
a to včetně solidárního zvýšení daně.

České firmy dusí vysoké 
náklady na zaměstnance
Náklady zaměstnavatelů na práci 
v Česku patří k nejvyšším v Evropské unii
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Č E S KO

Obor se vinou přístupu Ministerstva 
spravedlnosti ČR stává pro 
odborníky neperspektivním. 

V konečném důsledku dojde k rušení dalších 
exekutorských úřadů a bude to mít i dopad 
na kvalitu a výkon práce těch existujících, 
prohlásila nedávno prezidentka Exekutorské 
komory ČR Pavla Fučíková.

Co je příčinou alarmujících slov? Exekuto-
rům vadí především vyhláška ministerstva 
spravedlnosti, která vstoupí v platnost v dub-
nu 2017 a jež snižuje vymahačům odměny. 

Nedávno bylo zrušeno výběrové řízení na 
uvolněný post na Exekutorský úřad v Soko-
lově. Nepřihlásil se totiž žádný zájemce. 

„Nepříznivý trend zavírání exekutorských 
úřadů pokračuje. Před pár dny rezignovali 
další dva kolegové. V roce 2016 skončilo 
nebo svůj mandát složilo celkem 14 soudních 
exekutorů, přičemž v roce 2015 se jednalo jen 
o tři případy,“ zdůraznil viceprezident Exeku-
torské komory ČR Vladimír Plášil.

Podle jeho slov hrozí, že se nakonec sníží 
vymahatelnost práva v Česku. Zatímco dříve 
se do výběrových řízení na obsazení úřadů 
přihlašovali nejméně čtyři uchazeči, dnes je 
situace jiná. Do poloviny tendrů se v uply-
nulých čtyřech letech nepřihlásil nikdo nebo 
pouze jeden zájemce. 

EK ČR eviduje 22 dlouhodobě neob-
sazených úřadů. A řada z nich se potýká 
s existenčními problémy. Na vině je prý také 
neexistující místní příslušnost exekutorů, po 
níž představitelé komory dlouhodobě volají. 
Ministerstvo otálí s přijetím příslušného 
zákona.

„Místní příslušnost by přinesla systém, 
podle kterého budou exekutorům přidělo-
vány případy náhodným výběrem, tedy bez 
ovlivnění zadavatelem exekuce,“ vysvětluje 

člen Exekutorské komory ČR Petr Polanský. 
Takový systém už dnes funguje takřka 

v celé Evropě. „Posledním mohykánem, kde 
si exekutory k vydobývání svých nároků 
najímají a podmínky jejich práce diktují 
velkododavatelé exekucí (tedy správci či 
majitelé portfolií pohledávek), je – nepočítá-
me-li Albánii – Česká republika,“ doplňuje 
Polanský.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Zvýší investice do inovací 
konkurenceschopnost?
Ekonomický růst využívají tuzem-
ské firmy k investicím a inova-
cím. Nakupují nové technologie 
s cílem nabídnout nové produkty, 
proniknout na atraktivní trhy 
a zvýšit svoji konkurenceschop-
nost.

Loni zaujalo Česko v žebříčku 
konkurenceschopnosti 31. příčku. 
„Česká republika má potenciál 
být v první dvacítce nejkonku-

renceschopnějších zemí světa,“ 
domnívá se prezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Jaroslav 
Hanák. 

Výzkum a inovace ve firmách 
chce podpořit i stát, který na 
aplikovaný výzkum ve státním roz-
počtu přidal 700 milionů. Celkem 
tak na programy podpory aplikova-
ného výzkumu z Technologické 
agentury České republiky  
a z Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR půjde 4,1 miliardy korun.

Výzva vládě: Řešte  
pomalé přijímání Ukrajinců
Zástupci podnikatelských svazů 
vyzvali vládu, aby pomohla 
řešit nedostatek pracovníků na 
českém trhu práce. Ve společ-
ném dopise vládu upozornili, 
že by měla zrychlit přijímání 
ukrajinských uchazečů o práci 
a podpořit české podniky a eko-
nomiku. 

Firmám chybějí tuzemští 
uchazeči o práci a vládní projekt na 

legální přijímání Ukrajinců v praxi 
nefunguje: Kvóta je vyčerpaná do 
června a vyřízení pracovní karty 
pro jednoho zájemce trvá až šest 
měsíců.

„Vyzýváme proto vládu ČR, 
aby urychleně přijala návrh na 
navýšení personální kapacity 
ministerstev vnitra a zahraničí 
za účelem zrychlení vyřizování 
vyššího počtu žádostí o zaměst-
nanecké karty,“ napsali zástupci 
byznysu vládě. 

Hází vláda exekutorům klacky pod nohy?
Politika ministerstva spravedlnosti vede  
k výraznému úbytku exekutorů, říkají bez obalu zástupci 
Exekutorské komory ČR 

02/2017 l 7

FO
TO

: 
Č
TK

02_11_PT_02.indd   7 10.2.2017   13:06:18



S VĚ T

Web 24/7 Wall St analyzoval data 
zaměstnanosti z období let 2006 
až 2015 a ukázal na 25 nejrychleji 

zanikajících oborů. Zaměstnanost v každém 
z nich klesla přinejmenším o 43 procent, 
u dvou nejpostiženějších dokonce o více než 
80 procent. 

Zánik často tradičních oborů ovlivňu-
jí tři faktory. Levnější náklady na práci 
v rozvíjejících se zemích způsobují, že stále 
více amerických firem outsourcuje výrobní 
operace. Například v Číně je minimální 
měsíční mzda v textilním průmyslu nižší 
než 150 dolarů. Zadruhé zaměstnanost 
ve výrobě, v americkém zpracovatelském 
průmyslu výrazně snižuje robotizace, 
exponenciální nárůst nových technologií. 
A k nižší zaměstnanosti v mnoha oborech 
přispěly i makroekonomické podmínky. 
Zde jsou některé z nejpostiženějších profesí 
a odvětví: 

Zedníci: –43,5 %
Počet lidí zaměstnaných na stavbách klesl ze 
čtvrt milionu na méně než 142 tisíc. V roce 
2006 byla zahájena stavba dvou milionů 
rezidenčních projektů. V roce 2009, během 

recese, však už bylo postaveno pouze  
554 tisíc nových domů. Nyní však stavebnic-
tví oživuje. 

Domácí hospodyně: –46,4 %
Lidé starající se o domácnosti, domovníci, 
údržbáři, pečovatelky, zahradníci, majordo-
mové, pokojské, služebné, chůvy a kuchaři 
už nejsou tak žádaní. Během desetiletí 
jejich počet poklesl téměř na polovinu, na 
282 538. Je to připisováno změně myšlení 
dnešních Američanů. 

Tištěná média: –47,2 %
Z 361 tisíc na 190 tisíc se zřítil počet lidí 
zaměstnaných v tištěných médiích. Stále 
více Američanů upřednostňuje televizi nebo 
internet. Trh tištěných médií se dnes konso-
liduje. Malí vydavatelé se spojují nebo jsou 
pohlceni velkými hráči na trhu. 

Fotolaby: –60,2 %
Dnes má většina Američanů mobilní telefo-
ny s vestavěným digitálním fotoaparátem. 
Lidé už dnes nepotřebují vyvolávat filmy. 
Počet zaměstnanců v odvětví tak klesl na 
pouhých 10 431.

Oděvní průmysl: –66,9 %
Čínskou konkurenci americký textilní prů-
mysl nevydýchal. V roce 2013 bylo dovezeno 
do Ameriky šatstvo za 80 miliard dolarů, 
zatímco opačným směrem do zahraničí 
putovalo jen za šest miliard.  

Knihovny a archivy: –80 %
Internet téměř vymazal knihovny a ar-
chivy. Informace, které byly k dohledání 
dříve pouze v nich, jsou dnes všude. Podle 
výzkumného centra Pew pouze polovina 
dospělých Američanů užívala v roce 2000 
internet. V roce 2015 to už bylo 84 procent. 

Půjčovny videí a CD: –89 %
Kdysi nezbytná součást téměř každého 
amerického města končí. Místo návštěv půj-
čoven dnes lidé streamují, využívají služeb 
například Netflixu nebo Hulu. Během  
deseti let zůstalo v odvětví z původních  
128 tisíc lidí jen méně než 15 tisíc. V roce 
2004 byly půjčovny Blockbuster na více než 
devíti tisících místech. V roce 2013 řetězec 
zavřel posledních tři sta. 

JAM

Včera na výsluní, dnes živořící 
Web 24/7 Wall St sestavil žebříček 
pětadvaceti nejohroženějších profesí 
a odvětví ve Spojených státech

8 l Profit

Don t́ touch! Říkají ženy 
na skútrech
V jedenapůlmilionové kambodžské 
metropoli mají neobvyklou atrak-
ci. V Phnompenhu přecpaném 
bicykly, mopedy a motocykly vozí 
turisty na skútrech krásné dívky 
z malé firmy The Moto Girl Tour. 
Umějí anglicky, jsou oblečené 
v přiléhavých rudých tričkách 
a těsných džínech a kromě husté 
dopravy zápolí i s předsudky. 

Vlámaly se totiž do čistě mužské-
ho světa.  

„Každý si myslí, že jsme ,špatné‘ 
ženy. Že snad provozujeme něco 
jako sex. Ale to není pravda,“ řekla 
zpravodaji BBC šestadvacetiletá 
Renou Čea. Tahle dívka je vysoká 
jen 145 centimetrů, váží  
40 kilogramů a turisty vozí na 
skútru značky Vespa. A dodala, 
že vyžadují dodržování naprosto 
jasného pravidla. „Zákazníci se nás 

nesmějí dotýkat. Při jízdě se musí 
držet držadla za zadním sedadlem.  

Kde je hodně světla,  
nechybí silný stín
Absurdistán není tak daleko, v ital-
ském městečku Conegliano vybírají 
radní daň za stín. Majitelé obchodů 
zde musí platit za stín, který vrhají 
jejich vývěsní štíty nebo cedule 
na veřejný chodník před jejich 
podniky. Už dva roky se výše daně 

nemění – 200 eur (5500 korun). 
Nyní se však rozhodli bránit. 

„Nejde o peníze, ale o princip,“ 
řekl listu The Guardian Luca Ros, 
který se postavil do čela sdružení 
vlastníků malých obchodů. Byro-
kratický aparát města přirovnal 
natvrdo k mafii, poplatek nazval 
výpalným. A reakce radnice? Ta se 
zatím chová podobně jako mnohé 
jiné na celém světě v obdobných 
případech. Mlčí. FO
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Lidé už neházejí autobazary do jednoho pytle
Zákazníkům je potřeba k prodeji auta nabídnout 
i komplexní návazné služby, říká David Vojtěch, 
majitel Autocentra Davo Car

OČ IMA PODNIK ATELE

  Auto není výhodná investice
Z naší každodenní praxe vyplývá, že většina 
našich klientů považuje za příliš staré auto 
vůz starší zhruba dvanácti až čtrnácti let. 
Z pohledu našich partnerů pro financo-
vání nákupu ojetých vozů jsou to vozy 
starší deseti let. Ty naprostá většina těchto 
partnerů neumožňuje financovat. Více 
než stáří vozidla bývá impulzem ke změně 
vozu narůstající počet najetých kilometrů. 
S nimi se zvyšuje obava z investic nutných 
k údržbě a opravám vozidla. Auto nikdy 
není výhodná investice, ale dobře lze dnes 
koupit rok až dva roky starý vůz s nízkým 
kilometrovým nájezdem. V tento moment 
se jedná o výraznou úsporu v ceně vozu. 
Jeho stav je totiž srovnatelný s obdobím, 
kdy byl nový. S každým dalším rokem stár-
ne a klesá jeho tržní cen, a to i v případě, 
že ho nepoužíváte. Kupující platí výrazně 
nižší cenu, než zaplatil majitel při pořízení 
nového auta.

  Pověst se zlepšuje
Minulo období, kdy lidé házeli všechny 
autobazary do jednoho pytle. Éra 90. let je 
nenávratně pryč a nároky klientů stou-
pají. Kauzy o přetáčení kilometrů a stále 
častěji i o podvodech s bouranou karoserií 
jsou evergreenem hlavně díky médiím. 
V realitě se v dnešní době setkáváme spíše 
s případy, kdy vozidla jsou předmětem exe-
kučních řízení a prodávající se snaží tuto 
skutečnost zamlčet a vůz co nejrychleji 
prodat. Běžný zákazník v těchto případech 
nemá možnost vozidlo prověřit v takovém 
rozsahu, aby se vyhnul následkům z toho 
plynoucím. Solidní prodejce nabízí služby 
a lustrace, které si není schopen kupující 
vlastními silami zajistit. Vše tak začíná 
a končí se spolehlivým a proškoleným 
personálem. Kvalitní pracovníky je však 
čím dál obtížnější sehnat. To, že nesídlíme 
v Praze, ale v malých Olbramovicích u Vo-
tic, je pro nás v tomto směru paradoxně 

výhodou. Pracovníky sháníme přes osobní 
vazby a v podstatě je dobře známe, i když 
mnozí dojíždějí.

  Komplexnost služeb 
je důležitá
Tak, jak se postupem let mění přirozeně trh, 
mění se i nároky klientů. Ti si zvykli na fakt, 
že k většině námi prodávaných vozů mohou 
získat záruku srovnatelnou se zárukou 
na zcela nový vůz. Klient tu má možnost 
natankovat kvalitní palivo nebo využít 
služeb našeho servisu, který je na úrovni 
autorizovaného servisu jak vybavením, tak 
sortimentem nabízených služeb. Auto si 
může umýt v centru, které je vybaveno eko-
logickými a k vozu šetrnými technologiemi. 
Pro stovky věrných zákazníků máme systém 
slev a bonusů vzájemně provázaných třeba 
i s čerpáním pohonných hmot a službami 
našeho autoservisu. 

  Luxus lze hledat i v bazaru
Klient, který si jde koupit použitý vůz, 
mnohdy přichází do autocentra utratit 
částku převyšující cenu nového vozu nižší 
kategorie. Očekávání však mívá stejná, 
jako by si kupoval skutečně nový vůz. Je to 
pochopitelné, protože tito zákazníci vědí, co 
chtějí, a plně si uvědomují, že i koupě pou-
žitého vozu se zárukou jim zajistí mnohdy 
komfort a spolehlivost prémiové značky na 
vyšší úrovni než nový vůz nižší třídy, na 
kterém výrobce šetřil, aby stlačil prodejní 
cenu na konkurenceschopnou úroveň v dané 
třídě. V dnešní době se ve větších autobaza-
rech vytváří nově segment prémiových vozů 
vyšších tříd.

Nás k tomu přirozenou cestou přivedly 
požadavky klientů, které jsme neuspoko-
jili standardní nabídkou našeho skladu. 
Naštěstí si můžeme dovolit mít luxusní vozy 
skladem, a nikoli jen na fotkách. Je důleži-
té, aby si do vozu zákazník mohl sednout, 
takzvaně si ho naživo osahat. 

Klient, který si jde 
koupit použitý vůz, 
mívá stejná očekávání, 
jako by si kupoval 
skutečně nový vůz.
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Unikátní cesty do exotiky

Objevujte s námi svět i sami sebe.

Zprostředkováváme jedinečné zážitky a setkání 
s jinými kulturami, které otevírají nové obzory a 
obohacují životní cestu nás všech.

Setkáváme se blíže s místními obyvateli – lépe 
tak lze pochopit místní zvyky a hodnoty 
a porovnat je s tím, jak žijeme my.

Ve všech destinacích vás po celou dobu 
doprovází česky mluvící průvodce.

Spolupracujeme s kvalitní sítí místních průvodců, 
která umožňuje hlubší poznání místní kultury.

Jsme specialisté na pořádání seminářů osobního 
rozvoje v zahraničí s kvalitními českými lektory.
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Po pádu socialismu se českým 
turistům otevřel celý svět. Lidé se po 
čtyřicetileté éře omezeného cestování 

vydávali do míst, o kterých předtím 
často celá desetiletí jen snili. Vzdálenost 
cílové destinace od domova se stávala 
přímou úměrou kvality dovolené i prestiže 
cestovatelů.

Tento trend změnila až mezinárodní 
situace posledních let. Po teroristických 
útocích na turistická letoviska v mnoha ze-
mích se čeští turisté při plánování dovolené 
přestali orientovat jen podle atraktivity 
cílové destinace a její cenové dostupnosti. 
Hlavním kritériem se stal pojem, který byl 
ještě před nedávnem téměř samozřejmý: 
bezpečnost.  

Změnu v návycích domácích turistů ilu-
stroval zájem o dovolené v loňské sezoně. 
Lidé kvůli obavám z teroristických útoků 
výrazně omezili nákupy letních dovole-
ných v zemích severní Afriky a v Turecku. 
Naopak skokově vzrostl zájem o tuzemské 
dovolené, ale i některé zahraniční des-
tinace, které byly dlouhou dobu stranou 
hlavního zájmu turistů.

Bulharská renesance
Do popředí zájmu turistů se tak dostaly 
nejen Španělsko, Řecko nebo Itálie, ale 
například i Bulharsko. Zlaté písky a další 
letoviska navázala na nostalgii socialistické 
éry, kdy patřily k jedněm z mála míst, kam 

se návštěvníci z tehdejšího Československa 
mohli jakžtakž dostat. Kombinace výhod-
ných cen a minimálních bezpečnostních ri-
zik pomohla k renesanci zájmu tuzemských 
návštěvníků o tuto jihoslovanskou zemi.     

Za poslední oázy bezpečnosti si však 
turisté musejí připlatit. Podle zkušeností 
Asociace cestovních kanceláří loni v hlavní 
sezoně vzrostly ceny do nerizikových zemí 
až o třicet procent. Dalším problémem byla 
vytíženost letů do těchto letovisek, takže 
ani zaplacení ubytování nebylo pro některé 
návštěvníky zárukou toho, že se přímo a bez 
problémů dostali na místo.

Také proto v letošním roce roste zájem 
o cestování po Evropě, kam vedou pravi-
delné železniční či autobusové linky. „Lidé 
chtějí více poznávat evropské metropole na 
otočku – ráno vyrazí tam a večer jsou zase 
doma. Chtějí objevovat nová místa, hlavní 
města zdaleka nestačí. Rovněž chtějí ušetřit 
jak peníze, tak čas. A dopravu i s ubytová-
ním pořizují nejraději najednou online ně-
kolika kliknutími,“ říká Pavla Lauermanno-
vá z autobusového dopravce Eurolines.cz.

„Cestování na otočku je každým rokem 
oblíbenější, proto tomuto trendu přizpůso-
bujeme řadu spojů. Do mnoha měst jezdíme 
několikrát denně a vždy míříme až do 
centra, takže odpadá zbytečný čas strávený 
dopravou odněkud z periferie. Hitem jsou 
určitě Drážďany, kam dorazíte za pouhé dvě 
hodiny a zastávka je přímo vedle pěší a ná-
kupní zóny,“ dodává Pavla Lauermannová.

12 l Profit
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Cestování v roce 2017? 
Do Ománu nebo na Karlštejn
Cestovní kanceláře hlásí rostoucí 
zájem o domácí dovolené, naopak cesty 
do rizikových regionů se propadají
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Hledání nových šampionů
Ztráta mnoha tradičních turistických desti-
nací, jako je Turecko, Egypt nebo Tunis, nutí 
cestovní kanceláře hledat nové a bezpečnější 
cíle pro české turisty. Mezi ně se zařadila 
například jihoamerická Kolumbie. Cestovky 
lákají především na rozmanitost této země od 
písečných pláží přes historická města až po 
vysoké hory. Ve srovnání se Severní a Střední 
Amerikou zde navíc panují příznivější ceny. 
„Pokud se turisté nechtějí v zemi zdržet déle 
než 90 dní, vízum potřebovat nebudou. Před-
ložit však musejí pas s platností minimálně 
šest měsíců. Úředník může požadovat také 
předložení zpáteční letenky nebo prokázání, 
že má turista dostatek finančních prostředků 
na pobyt v zemi,“ říká Michal Tůma z ces-
tovní agentury Invia, která je jedničkou na 
českém trhu v oblasti prodeje dovolené přes 
internet.

Mezi další země, kam se cestovní kanceláře 
snaží přilákat více českých turistů, patří také 
Finsko nebo ostrov Dominika v Karibiku. 
Mezi nové cíle by se mohla zařadit i Etiopie. 
„Letecké společnosti v roce 2017 posilují 
spoje do Etiopie, cestování do země je tak 

mnohem pohodlnější a kratší. Let z Prahy 
může trvat pouze 12 hodin. Též v rámci země 
lze pak snadno využít místních krátkých 
přeletů,“ dodává Michal Tůma.

I když mezinárodní terorismus posledních 
let souvisí především s radikalizací obyvatel 
z arabských zemí, přesto se některé destinace 

z této oblasti těší rostoucímu zájmu turistů. 
Patří mezi ně například Omán, země s vyhlá-
šenými trhy s kořením, parfémy nebo šperky.

Výrazně roste také zájem o dovolenou ve 
Spojených arabských emirátech, který byl 
loni dvakrát větší než v roce 2015. „Spojené 
arabské emiráty jsou populární zejména 
kvůli cenové dostupnosti, prvotřídním 
službám a kvalitním možnostem koupání. Od 
září navíc dochází k posílení přímých letů do 
Dubaje. Zájemci se tak na dovolenou dopraví 
z Prahy a nově i z Ostravy, a to za několik 
hodin,“ doplňuje Michal Tůma. Jedním 
z možných důvodů vyšší oblíbenosti destinací 
je také to, že zájezdy zlevnily. Dovolené do 
Spojených arabských emirátů byly loni 
v průměru o 800 korun na osobu levnější než 
rok předtím.

Loňský nedostatek bezpečných destinací 
během hlavní sezony mění také návyky turis-
tů. Výrazně například roste zájem o včasné 
rezervace dovolených. Od říjnového spuštění 
prodeje si letní dovolenou do poloviny ledna 
koupilo o 82 procent více osob než loni ve 
stejném období.

First minute zájezdy volí nejčastěji rodiny 
s dětmi nebo lidé, kteří potřebují dovolenou 
dopředu naplánovat. Mezi nejpopulárnější 
destinace tak tradičně patří Řecko, jež tvoří 
28procentní podíl na prodeji všech zájezdů, 
následované Bulharskem a Chorvatskem,“ 
popisuje Michal Tůma. Pětici nejpopu-
lárnějších destinací poté doplňuje Itálie 
a Španělsko.

Doma nejlépe
Zatímco snahy o hledání náhrady za opuště-
né zahraniční destinace se potkávají s větším 
či menším úspěchem, jednoznačným vítězem 
v souboji o přilákání českých turistů jsou 
tuzemské lokality. Z trendu domácích dovole-
ných těží památky, ale i další cíle tuzemských 
turistů.

Zatímco domácí turistika loni podle cestov-
ních kanceláří zvýšila objem o 15 až 20 pro- 
cent, zahraniční zájezdy o přibližně stejné 
procento poklesly. Některé cestovní kanceláře 
přitom zaznamenaly výrazně razantnější zvý-
šení zájmu o tuzemské dovolené. Například 
Invia loni v porovnání s rokem 2015 prodala 
o 40 procent domácích zájezdů víc.

Raketový nárůst návštěvnosti zazname-
nává v posledních letech například zábavně-
-naučný park Mirakulum ve středočeských 
Milovicích. Přestože vznikl teprve před pěti 
lety, loni už ho navštívilo téměř přes tři sta 

Nové cíle 
cestovních 
kanceláří

  Finsko
 ostrov Dominika
 Etiopie
 Omán
  Spojené arabské 
emiráty
 Kolumbie

Nejoblíbenější  
zahraniční  
destinace

 Řecko
 Bulharsko
 Chorvatsko
 Itálie
 Španělsko

Nejoblíbenější  
domácí  
cíle

 Český Krumlov
  Kutnohorská 
kostnice
  Chrám sv. Barbory 
v Kutné Hoře
  Hluboká nad 
Vltavou
 Karlštejn

Destinace, 
u nichž klesá 
zájem turistů

 Egypt
 Turecko
 Tunis

›

Zatímco ještě 
před několika lety 
rozhodovali o cílech 
dovolené českých 
turistů především jejich 
finanční možnosti, 
preference výrazně 
změnily mezinárodní 
situace a vzestup 
terorismu.
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tisíc návštěvníků a spolu s kutnohorskou 
kostnicí a s Karlštejnem se zařadil mezi nej-
navštěvovanější cíle ve středních Čechách.

„Základem je samozřejmě nabídnout 
hostům prvotřídní kvalitu. I když se 
návštěvníci v poslední době více orientují 
na tuzemské cíle, neustále nás porovnávají 
s tím, co viděli jinde v Evropě nebo ve světě. 
Proto bychom v této konkurenci neobstáli, 
pokud bychom nepřinášeli něco, co jinde 
nenajdou,“ konstatuje zakladatel Mirakula 
Jiří Antoš. O tom, že jeho koncept zábavní-
ho parku založeného na přírodních prvcích 
oslovuje zájemce po celé Evropě, svědčí 
například zájem cestovních kanceláří z Bel-
gie nebo švédských zooparků, které chtějí 
ve stylu Mirakula zatraktivnit prostředí pro 
své návštěvníky.

Vedle špičkové kvality jsou druhou pod-
mínkou úspěchu neustálé inovace. V Mira-
kulu například loni otevřeli lesní městečko, 
výrazně zvýšili nabídku občerstvení, pro 
letošní sezonu chystají další novinky včetně 
rozšířeného vodního světa.

Památky praskají ve švech
Rekordy v roce 2016 lámaly také tuzemské 
památky. Loňská sezona na státních hradech 
a zámcích byla nejúspěšnější od vzniku České 
republiky. Do konce října stovku památek ve 
správě Národního památkového ústavu (NPÚ) 
navštívilo 5,4 milionu lidí. Díky tomu vzrostly 
také výnosy ze vstupného, které se v porovnání 
s rokem 2015 zvýšily o deset procent.

Díky velké návštěvnosti získali památkáři 
ke konci loňského října na vstupném zhruba 

420 milionů korun. Za celý rok 2016 ústav 
získal přibližně o 50 milionů více než za rok 
2015.

Na zvýšené návštěvnosti se podle 
ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové výrazně 
projevila nejen mezinárodní situace, ale 
také investice, které za pomoci evropských 
zdrojů památky pomáhaly rekonstruovat. 
V nedávné době tak prošly obnovou napří-
klad špitál Kuks, zámky Valtice či Veltrusy. 
Památkáři přitom chtějí v obnově památek 
z evropských zdrojů pokračovat a loni podali 
šest žádostí o evropské dotace v celkovém 
objemu 620 milionů korun. Peníze by chtěli 
získat například na obnovu hradu Pern-
štejn, zámků Náchod, Slatiňany a Vimperk, 
kláštera Kladruby u Stříbra a selského dvora 
U Matoušů v Plzni.

I když přesné údaje o počtu návštěvníků 
evidují památkáři teprve několik let, přesto 
je podle nich možné loňský zájem označit za 
rekordní. Zatímco v roce 2013 si památky 
přišlo prohlédnout 4,25 milionu návštěvní-
ků, v roce 2015 to již bylo 5,087 milionu lidí 
a loni rekordních 5,4 milionu. Nejvíce podle 
památkářů rostla návštěvnost jihomorav-
ských Valtic, které loni od ledna do října 
navštívilo přes 125 tisíc návštěvníků, zatímco 
v roce 2015 to za stejné období bylo 48 tisíc 
návštěvníků.

Nejvyšší návštěvnost zaznamenávají tra-
dičně Český Krumlov a zámek Lednice, které 
patří na seznam UNESCO. Loni překonaly 
hranici 400 tisíc návštěvníků. Čtvrtmiliono-
vou návštěvnost měly také Hluboká a Karl-
štejn, mezi vyhledávané cíle turistů patřily 
i Kroměříž, Konopiště, Valtice, Bouzov, 
Pernštejn, Sychrov, Kuks nebo Trosky.

Mezi rekordmany v návštěvnosti přitom 
patří i řada historických objektů, které 
památkáři nespravují. Týká se to především 
některých církevních staveb. Například 
kutnohorskou kostnici si loni prohlédlo více 
než 370 tisíc turistů, chrám sv. Barbory 
v témže městě pak 312 tisíc turistů.

Češi doma šetří
Rostoucí návštěvnost tuzemských pa-
mátek přitom nezpůsobuje pouze strach 
z cest do zahraničí, ale také bohaté do-
provodné programy, na které se správci 
historických objektů v posledních letech 
zaměřují. Více návštěvníků loni přilákaly 
také české hory. Například do Špindlero-
va Mlýna loni v červenci přijelo o deset 
procent více turistů než před rokem.

TÉMA

16 l Profit

  Minulý rok trávilo v tuzem-
sku dovolenou 48 procent 
Čechů, zatímco o rok dříve 
to bylo 32 procent. Do cizi-
ny loni zamířilo na 16 pro-
cent obyvatel Česka, o šest 
procent méně než v roce 
2015. Dalších 15 procent na 
dovolenou vůbec nevyjelo.

  Do tuzemské dovolené v roce 
2016 investovali turisté 
v průměru 3025 korun 
na osobu, u zahraničních 
pobytů to bylo zhruba 
čtyřikrát více, 12 232 korun 
na osobu. V obou případech 
přitom náklady na dovolenou 
zlevnily. U domácích pobytů 
z 3040 korun v roce 2015, 
u zahraničních  
z 12 908 v předchozí sezoně. 

  U zahraničních zájez-
dů klesaly ceny nejvíce 
v oblastech, které začaly 
být považovány za méně 
bezpečné. Z desítky nejpo-
pulárnějších turistických 
cílů českých návštěvníků 
se to loni týkalo především 
Turecka, kam průměrná 
cena zájezdu klesla  
o 1933 korun na  
14 548 korun na osobu.

Výrazně roste také
zájem o dovolenou ve 
Spojených arabských 
emirátech, který byl 
loni dvakrát větší než 
v roce 2015.
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Výsadní postavení domácí dovolené 
dokládají nejenom informace z cestovních 
kanceláří a data o návštěvnosti památek, ale 
i průzkum agentury STEM/MARK. Podle  
něj loni trávilo v tuzemsku dovolenou  
48 procent Čechů, zatímco o rok dříve to bylo 
32 procent. Do ciziny loni zamířilo na 16 pro-
cent obyvatel Česka, o šest procent méně než 
v roce 2015. Dalších 15 procent na dovolenou 
vůbec nevyjelo.

I přes pozitivní trend mohou tuzemští 
hoteliéři a restauratéři svým kolegům v za-
hraničí jednu věc závidět. A to výši útraty. 
Zatímco u tuzemské dovolené v roce 2016 
investovali turisté v průměru 3025 korun na 
osobu, u zahraničních pobytů to bylo zhruba 
čtyřikrát více, 12 232 korun na osobu. V obou 
případech přitom náklady na dovolenou zlev-
nily. U domácích pobytů z 3040 korun v roce 
2015, u zahraničních z 12 908 v předchozí 
sezoně. 

U zahraničních zájezdů klesaly ceny nejví-
ce v oblastech, které začaly být považovány za 
méně bezpečné. Z desítky nejpopulárnějších 
turistických cílů českých návštěvníků se to 
loni týkalo především Turecka, kam průměr-
ná cena zájezdu klesla o 1933 korun na  
14 548 korun na osobu.

Umakart už nestačí
Cesta k vyšším výdělkům přitom bude pro 
mnohé podnikatele z oblasti cestovního 
ruchu ještě dlouhá a trnitá. Je to vidět 
například v oblasti zimního ubytování na 
horách. I když provozovatelé lyžařských 
areálů investovali v minulých letech do 
zlepšení zázemí stovky milionů korun, 
velká část majitelů horských chat s nimi 
nezvládá držet krok. A tak návštěvníky 
v mnoha penzionech a chatách stále vítá 
letité a poničené vybavení ze sedmdesátých 
či osmdesátých let, na kterém se pode-
psalo řádění několika generací lyžařských 
zájezdů ze středních a základních škol, ale 
třeba i společné sociální zařízení či sprchy 
pro celé patro a další žijící vzpomínky na 
pravěk cestovního ruchu. 

Kromě zlepšování standardu ubytovacích 
zařízení mohou přinést vyšší zisky z tuzem-
ského cestovního ruchu také služby s vyšší 
přidanou hodnotou, jako je zážitková turis-
tika nebo gastroturistika. Ta patří k jedněm 
z nejrychleji se rozvíjejících odvětví cestovní-
ho ruchu.

Jak se tento obor dá provozovat na českých 
horách, ukazují například manželé Kmencovi 
v Kašperských Horách na Šumavě. „Vždy 

jsme se snažili předkládat našim hostům 
prvotřídní kuchyni, protože si jich vážíme 
a dobře víme, jak moc dokáže jídlo ovlivnit 
náladu a pocity, které si spojujeme s daným 
místem. Ale před pár lety jsme si všimli, že 
stoupá počet návštěvníků, kteří k nám přijíž-
dějí za gastronomickými zážitky zcela cíleně. 
Tehdy jsme si s manželem uvědomili, že se 
jedná o nastupující nový trend, který jsme 
dosud znali jen z ciziny, a rozhodli jsme se 
tomu přizpůsobit i naši nabídku,“ vzpomíná 
Sabina Kmecová z hotelu Nebespán v Kaš-
perských Horách.

Manželé původně provozovali hotel 
vstřícný k dětem, ale jak jejich vlastní děti 
odrůstaly, začalo je více lákat právě zamě-
ření na gastronomii. I nadále k nim jezdí 
rodiny s dětmi, ale v povědomí tuzemských 
i zahraničních hostů je šumavský Nebespán 
stále více spojován se zážitkovou gastrono-
mií. Zaměřují se především na francouz-
skou kuchyni z čerstvých surovin. Francii 
uprostřed Šumavy tak reprezentují nejenom 
dezerty v kavárně, ale skvělé paštiky, domácí 
šunka, klobásky a dokonce i čerstvý kravský 
a kozí sýr. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

INZERCE    A171000247
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Častěji, levněji a doma. Tak relaxují Češi
Místní hoteliéři mají radost, že Češi o dovolených 
častěji zůstávají v tuzemsku. Česko je však stále 
oblíbenější destinací i pro zahraniční turisty 

Češi v roce 2016 cestovali do ciziny 
méně a častěji zůstávali doma. 
Počet zahraničních turistů v Česku 

v loňském roce narostl oproti roku 2015 
o několik procent. „Nárůst počtu turistů 
i přenocování v českých hotelích byl vloni 
tažen zejména domácí poptávkou, které 
zdatně sekundovali hosté z Německa, 
Slovenska a Velké Británie. Dynamické 
přírůstky turistů, které se začínají 
významně projevovat i v absolutních 
počtech, zaznamenaly Jižní Korea a Čína,“ 
říká odborník PwC ČR na hotelnictví Jan 
Musil.

Nadšení hoteliéři
Situaci si pochvalují především tuzemští 
hoteliéři. Spanilá jízda majitelů hotelů v Pra-
ze pokračuje už šestým rokem. Na svých 
účtech zaznamenávají každoročně vyšší 
tržby než v předchozím období.

„Hotely loni opět zlepšily svou ekono-
mickou výkonnost. Nejde sice o zopakování 
dvouciferného procentního růstu výnosů na 
pokoj, který jsme zaznamenali v roce 2015, 
ale přesto 2,5procentní zvýšení obsazenosti 
a o téměř tři procenta vyšší ceny znamenají 
oproti loňsku podstatné zlepšení,“ doplňuje 
Musil.

Trendem loňského roku byla nejen opa-
trnost Čechů při cestování kvůli obavám 
z bezpečnosti a větší počet zahraničních 
turistů v Česku, ale paradoxně také výrazně 
vyšší zájem českých penzistů o dražší 

ubytování v cizině. A Češi se pustili také do 
objevování nových destinací.

Cizincům se u nás líbí
Za rok 2016 se zvýšil celkový počet uby-
tovaných hostů v Česku o necelých sedm 
procent, počet přenocování narostl  
o 5,4 procenta. Do tuzemských hotelů 
a penzionů přijelo více domácích (+7,0 %) 
i zahraničních hostů (+6,7 %).

Pokles zájmu o ubytování ze strany hostů 
z Ruska či Japonska (o 15 procent kompenzo-
vala vyšší návštěvnost z jiných zemí. Němců 
se zde vloni ubytovalo o 6,4 procenta více než 
v roce 2015 (nárůst o 113 tisíc hostů). Slová-
ků přijelo o 11,7 procenta více a návštěvnost 
z Polska byla vyšší o 12,1 procenta.

V loňském roce rovněž pokračoval zvýše-
ný zájem turistů z asijských zemí, tedy Číny, 
Jižní Koreje a Tchaj-wanu nebo Izraele.

Preferujeme kratší dovolené
Průzkum, který na konci loňského roku 
uskutečnila agentura Ipsos pro Equa bank, 
ukázal, že asi třetina Čechů preferuje týden-
ní dovolenou a čtvrtina lidí si bere v kuse 
méně než pět dní volna. Pouhá tři procenta 
dotázaných si užívají dovolenou delší než 
dva týdny.

„Dvě třetiny Čechů preferují častější 
a levnější dovolené,“ řekla mluvčí Equa bank 
Markéta Dvořáčková. Za dovolenou utratili 
Češi loni v průměru 14 900 korun. Pouhá 
pětina lidí využívá služeb cestovních kan-

celáří, většina jezdí do světa na vlastní pěst 
nebo se přidá ke známým.

Zhoršená bezpečnostní situace ve světě 
ovlivnila rozhodování více než tří čtvrtin 
Čechů při plánování loňských cest za hrani-
ce všedních dnů. Téměř každý druhý Čech 
strávil volno v tuzemsku nebo na Slovensku.

Pouze čtvrtina cestovatelů zhoršenou 
bezpečnostní situaci ignorovala a při výběru 
dovolených vybírala ze všech nabízených 
destinací. Nejvíce se lidé báli cestovat do 
Turecka, Egypta či Izraele, konkrétně na tu-
reckou riviéru a do Istanbulu, do Tel Avivu 
a egyptské Hurghady.

Zvýší se ceny zájezdů?
Nejoblíbenějšími zeměmi, kam Češi cestují, 
jsou dlouhodobě Španělsko, Řecko, Chorvat-
sko, Itálie, Slovensko a Rakousko. Loni čás-
tečně narostl zájem i o exotické destinace.

„Prodeje v sousedním Rakousku či Ně-
mecku šly prudce nahoru, místa v kvalitních 
hotelech rychle ubývají. Současná situace, 
kdy v bezpečných zemích začíná poptáv-
ka pomalu převyšovat nabídku, umožní 
místním hoteliérům své ceny zvýšit, což se 
logicky promítne do cen zájezdů,“ upozorňu-
je předseda Asociace cestovních kanceláří 
České republiky Viliam Sivek.

Při plánování cest do zahraničí – a to 
zejména letních dovolených – vítězí u Čechů 
břehy Jadranu. Chorvatsko je oblíbené 
a kvůli obavám Čechů z bezpečnosti se jeho 
potenciál nadále zvyšuje. Češi zde objevují 

22 l Profit
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Proč v roce 2017 navštívit právě Tábor?

O zážitky se postarají nejrůznější akce, například festival Táborská setkání, 
při němž se do města navrací Jan Žižka se svou družinou, pouliční rej 
kejklířů a komediantů v rámci festivalu Komedianti v ulicích, festival vína, 
čokoládový festival. Čeká vás i mučírna, střelba z kuše, koncerty pod širým 
nebem, vyhlídkové lety, jízdy na velbloudech, rozhledy do okolí, řada 
pamětihodností, muzeí a expozic a mnoho dalšího.

7. 3. – 8. 4. Táborský festival vína
Nejdelší festival vína a gastronomie ve střední Evropě a také největší 
přehlídka českých, moravských a zahraničních vín na jihu Čech.

6. 5. Otevření turistické sezony
Kulturně -zábavný program, koncerty, prezentace partnerských měst – 
ochutnávky gastronomických specialit, lidová řemesla, výstavy, cyklistický 
výlet, putování za pohádkou, Nordic Walking, outdoorový festival 
Harrachovka a další.

10. 6. Magická barokní noc aneb tajemné legendy ožívají
Zažijete noc plnou kouzel, magie a nečekaných setkání v uličkách, náměstích 
a parcích Starého města.

14.–16. 7. Mighty Sounds
Mezinárodní hudební festival, který každoročně nabízí to nejlepší 
z punk -rocku, rock’n’rollu, punku, reggae, hc, ska a rockability.

4.–6. 8. Komedianti v ulicích Tábora
Mezinárodní festival se zaměřuje na klasické i na současné novodobé 
moderní pouliční umění jak v České republice, tak v zahraničí. Každoročně 
se tedy mohou návštěvníci těšit na české spolky i soubory z ciziny. Ty se 
pak spolu s pořadateli starají o zábavný festivalový mix, v rámci něhož 
nechybí cirkusové umění, klauni, pantomima, loutky, žongléři, akrobati, 
ohňové produkce, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny a hudba 
i zajímavé workshopy.

15.–17. 9. Táborská setkání
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv a veselení 
pod širým nebem? Pak si nenechte ujít další 26. ročník festivalu Táborská 
setkání. Historické centrum Tábora s několika náměstími, křivolakými 
uličkami i bohatou zelení za městskými hradbami ožívá na tři dny dávnou 
historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad městem ujal 
husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti stovkách 
let každoročně symbolicky přebírá slavný hejtman vládu nad Táborem. 
Za rachotu bubnů a světel pochodní ho přitom doprovází zástup jeho 
husitských bojovníků.

13.–15. 10. Festival čokolády
Největší festival svého druhu s cílem zaměřit vaše smysly na čokoládu. 
V programu jsou kuchařské show, ochutnávky, koncerty, workshopy atd.

28. 10. Den republiky v Táboře
Prezentace táborských sdružení, spolků a institucí, dobové tržiště, divadelní, 
hudební a taneční představení.

TÁBOR – KAŽDÝ SI PŘIJDE NA SVÉ

Při svém letošním putování po Čechách opět nezapomeňte zamířit směrem 
na jih do Tábora, města lákajícího návštěvníky svou historií, atmosférou, četnými 

architektonickými památkami a letos i rokem baroka.

www.visittabor.eu

komerční prezentace
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INZERCE    A171000439 nová místa a požadují kvalitnější služby. „Prodej zájezdů byl loni 
vyšší o 20 procent ve srovnání s rokem 2015. Klienti poptávali 
i dražší a kvalitnější ubytovací kapacity. Největší nárůst prodeje 
máme u ostrova Hvar,“ uvádí na stránkách Asociace cestovních 
kanceláří manažer Cestovní kanceláře Kompas Viktor Klimek.

V roce 2015 trávilo svou dovolenou v Chorvatsku více než  
13 milionů zahraničních turistů. Z České republiky sem přicestovalo 
739 231 Čechů. A loni se počet českých turistů ještě zvýšil. Podle po-
čtu přenocování se čeští cestovatelé řadí ke čtvrtým nejpočetnějším 
po turistech z Německa, Slovinska a Rakouska.

Penzisté si oblíbili dražší dovolené
Zatímco ještě donedávna platilo, že má český důchodce hluboko do 
kapsy a na rozdíl od penzistů ze Západu si neužívá dovolené v exo-
tických destinacích či v luxusních hotelech, v posledních letech se 
trend výrazně mění.

Podle statistického úřadu EU (Eurostat) téměř jedna čtvrtina 
v Česku prodaných zájezdů směřuje k seniorům. A ti za ně platí víc 
než běžný klient. Důvodem je zřejmě snaha o co největší komfort 
a komplexní nabídku služeb – včetně služeb delegáta či transferu 
z hotelu na letiště a zpět, kterou mladší Češi tak často nepožadují.

Průměrný turista utratí u cestovní kanceláře v průměru za dovo-
lenou 13 700 korun. Senior pak za nákup zahraniční dovolené vydá 
více než 16 tisíc korun.

Jediné, co se oproti minulosti nemění, jsou výdaje na místě – 
tedy to, co je český důchodce ochoten utratit v zemi, kam vycesto-
val. Výdaje Čechů v penzi představují podle Eurostatu průměrně 
částku 13,7 eura (zhruba 369 korun) na osobu a den. Lucemburští 
či rakouští důchodci utratí denně na dovolené za hranicemi  
120 respektive 107 eur. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Nejvíce hostů
  Německo – 461 tisíc 
návštěvníků (nárůst  
o 6,8 %)
  Slovensko – 157 tisíc 
návštěvníků (nárůst  
o 8,4 %)
  Velká Británie – 130 tisíc 
návštěvníků 
(nárůst o 8,2 %)

Nejvyšší nárůst oproti  
4. čtvrtletí 2015
  Čína – 49,1 %
  Jižní Korea – 36,5 %

Počet nocí v hromadných 
ubytovacích zařízeních 
9,8 milionu (nárůst  
o 8,5 % oproti stejnému 
období roku 2015)

Počet turistů  
v hromadných 
ubytovacích zařízeních
3,9 milionu (nárůst o 9,8 %)

Zahraniční návštěvníci v ČR 
(4. čtvrtletí 2016)

Zdroj: ČSÚ

›
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Proč v roce 2017 navštívit právě Tábor?

O zážitky se postarají nejrůznější akce, například festival Táborská setkání, 
při němž se do města navrací Jan Žižka se svou družinou, pouliční rej 
kejklířů a komediantů v rámci festivalu Komedianti v ulicích, festival vína, 
čokoládový festival. Čeká vás i mučírna, střelba z kuše, koncerty pod širým 
nebem, vyhlídkové lety, jízdy na velbloudech, rozhledy do okolí, řada 
pamětihodností, muzeí a expozic a mnoho dalšího.

7. 3. – 8. 4. Táborský festival vína
Nejdelší festival vína a gastronomie ve střední Evropě a také největší 
přehlídka českých, moravských a zahraničních vín na jihu Čech.

6. 5. Otevření turistické sezony
Kulturně -zábavný program, koncerty, prezentace partnerských měst – 
ochutnávky gastronomických specialit, lidová řemesla, výstavy, cyklistický 
výlet, putování za pohádkou, Nordic Walking, outdoorový festival 
Harrachovka a další.

10. 6. Magická barokní noc aneb tajemné legendy ožívají
Zažijete noc plnou kouzel, magie a nečekaných setkání v uličkách, náměstích 
a parcích Starého města.

14.–16. 7. Mighty Sounds
Mezinárodní hudební festival, který každoročně nabízí to nejlepší 
z punk -rocku, rock’n’rollu, punku, reggae, hc, ska a rockability.

4.–6. 8. Komedianti v ulicích Tábora
Mezinárodní festival se zaměřuje na klasické i na současné novodobé 
moderní pouliční umění jak v České republice, tak v zahraničí. Každoročně 
se tedy mohou návštěvníci těšit na české spolky i soubory z ciziny. Ty se 
pak spolu s pořadateli starají o zábavný festivalový mix, v rámci něhož 
nechybí cirkusové umění, klauni, pantomima, loutky, žongléři, akrobati, 
ohňové produkce, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny a hudba 
i zajímavé workshopy.

15.–17. 9. Táborská setkání
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv a veselení 
pod širým nebem? Pak si nenechte ujít další 26. ročník festivalu Táborská 
setkání. Historické centrum Tábora s několika náměstími, křivolakými 
uličkami i bohatou zelení za městskými hradbami ožívá na tři dny dávnou 
historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad městem ujal 
husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti stovkách 
let každoročně symbolicky přebírá slavný hejtman vládu nad Táborem. 
Za rachotu bubnů a světel pochodní ho přitom doprovází zástup jeho 
husitských bojovníků.

13.–15. 10. Festival čokolády
Největší festival svého druhu s cílem zaměřit vaše smysly na čokoládu. 
V programu jsou kuchařské show, ochutnávky, koncerty, workshopy atd.

28. 10. Den republiky v Táboře
Prezentace táborských sdružení, spolků a institucí, dobové tržiště, divadelní, 
hudební a taneční představení.

TÁBOR – KAŽDÝ SI PŘIJDE NA SVÉ

Při svém letošním putování po Čechách opět nezapomeňte zamířit směrem 
na jih do Tábora, města lákajícího návštěvníky svou historií, atmosférou, četnými 

architektonickými památkami a letos i rokem baroka.

www.visittabor.eu

komerční prezentace
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Olomoucké tvarůžky zná v naší zemi téměř každý, ale jen 
málokdo ví, že tento původně domácí selský sýr vyráběný 
na Hané, který proslul svou nezaměnitelnou chutí a  typickou 
vůní, má více než pětisetletou historii. Olomoucké tvarůžky 
jsou totiž jediným původním českým sýrem a  v  minulosti se 
jimi dokonce i platilo. A v malém hanáckém městě Loštice, kde 
se Olomoucké tvarůžky dodnes vyrábějí, je tomuto sýrovému 
skvostu věnováno celé muzeum.

Muzeum Olomouckých tvarůžků, otevřené v  Lošticích roku 
1994, významně přispělo k  popularizaci tohoto sýru, avšak 
umístění uvnitř výrobního závodu omezovalo jeho rozvoj.  
Společnost A. W. tedy vybudovala a slavnostně otevřela nové 
Muzeum Olomouckých tvarůžků v červnu 2014. Je bezbariéro-
vé, forma individuálních prohlídek dá každému možnost výbě-
ru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností. V moder-
ně pojatých expozicích je představena historie Olomouckých 
tvarůžků od nejstarších pramenů do současnosti. Návštěvníci 
mohou vidět v chodu i  takové stroje, jako je historická stlou-
kačka na bedýnky nebo formovací stroj. Zájemci o  rozšířený 
výklad a podrobné informace mají v muzeu k dispozici tři místa 
vybavená počítačem s programem Panorama. Všechny expo-

náty mají popisky v českém jazyce, v každé místnosti je možno 
načíst pomocí QR kódů základní informace o konkrétní expo-
zici. Pro cizojazyčné návštěvníky jsou k dispozici tištěné texty.  
Prohlídka trvá přibližně hodinu a  končí vstupem do podni-
kové prodejny  A. W. spol. s r. o., která nabízí nejen kompletní  
sortiment Olomouckých tvarůžků, ale i  spoustu dalších sýro-
vých specialit a lahůdek z tuzemska i zahraničí.

Bližší informace o  muzeu najdete na www.tvaruzky.cz a  na 
Facebooku.

Tak se přijeďte poučit, pobavit a ještě si pochutnat!

Výprava za tvarůžkovou vůní…

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

Muzeum Olomouckých tvarůžků, Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

• individuální prohlídky

• interaktivní prvky

• celoroční provoz

• retro kino

KOMERČNÍ PREZENTACE
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INZERCE    A171000519

Ještě před několika lety jezdili turisté 
v Česku hlavně za památkami nebo 
k vodě. Jak však společnost bohatne 

a zároveň stále více lidí žije ve městech 
bez přímého kontaktu s přírodou, rostou 
počty návštěvníků mířících za zvířaty. 
V České republice přitom v poslední 
době vznikly rezervace či návštěvnická 
centra s atraktivními druhy, za kterými 
by ještě nedávno museli turisté jet až do 
Skandinávie, Polska nebo Velké Británie.
Rostoucí zájem o zvířata potvrzuje loňská 
návštěvnost tuzemských zoologických za-
hrad. Jejich branami v roce 2016 prošlo  

6 212 695 turistů, což představuje historický 
rekord.

Ďábel i panda velká
Svoji nejvyšší návštěvnost v dějinách si loni 
připsalo hned pět tuzemských zoologických 
zahrad: Děčín, Hodonín, Chomutov, Jihlava 
a především Praha. Zoo v metropoli si loni 
prohlédlo 1 448 353 návštěvníků. Turisty 
tam lákaly nejenom atraktivní expozice, ale 
také mnoho mláďat. K poslednímu dni roku 
2016 se Zoo Praha mohla chlubit 1323 na-
rozenými či vylíhlými mláďaty za tento rok 
od celkem 229 druhů savců, ptáků a plazů. 

Mezi nejsledovanější přírůstky patřila dvě 
slůňata, která přišla na svět v dubnu a v říj-
nu. „Druhé, navíc stoprocentně pražské slů-
ně v jednom roce, to je chovatelský úspěch, 
o kterém jsme donedávna nemohli ani snít,“ 
uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pražská zoo, která se v roce 2015 stala 
čtvrtou nejlepší zahradou na světě, pro 
návštěvníky chystá řadu dalších novinek. 
V srpnu loňského roku pražští radní schvá-
lili plán rozvoje zoologické zahrady v Troji 
s rozpočtem 840 milionů korun. Ten počítá 
nejen s novým pavilonem goril, který vznik-
ne v části zahrady, která není ohrožována 

Volání divočiny
Zvířata patří v Česku 
k nejatraktivnějším cílům 
pro turisty. Do zoologických
zahrad přijelo loni více než šest milionů 
návštěvníků, nejvíce v historii

TÉMA
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záplavami, ale také s novým areálem pro 
lední medvědy nebo expozicí australských 
zvířat včetně atraktivních ďáblů medvědovi-
tých, známých také jako tasmánští čerti. Vr-
cholem investičních aktivit by měl být výběh 
pro pandy velké, které by se měly v dalších 
letech stát největším lákadlem zahrady.

Zubři místo tanků
Nejen zoologické zahrady loni lákaly turisty 
za zvířaty. K novým cílům pro návštěvníky 
se zařadila přírodní rezervace v bývalém 
vojenském prostoru Milovice. Jen dvacet 
minut cesty autem od Prahy tam lidé mohou 

na 160 hektarech vidět tři druhy velkých 
kopytníků, které po tisíce let obývaly Evro-
pu. Zubry, divoké koně a zpětně šlechtěné 
pratury. Lokalita se stala dokonce prvním 
místem na světě, kde se všechny tři druhy 
objevily společně v jedné rezervaci. Loni se 
navíc, rovněž ve světové premiéře, podařilo 
všechny tři druhy na jednom místě také 
rozmnožit. 

I díky tomu projekt získal mimořádnou 
celosvětovou publicitu. Opakovaně se o něm 
psalo v New York Times a Washington Post, 
referovaly o něm BBC, Fox News, Der Stan-
dard, Science a další prestižní média na pěti 
kontinentech. Kromě desítek tisíc turistů se 
do bývalého vojenského prostoru jezdí dívat 
také špičkoví vědci z řady světových univer-
zit. Projekt totiž ukazuje, jak stáda zvířat 
dokázala během krátkého času přeměnit 
dříve zanedbané pozemky v biologicky mi-
mořádně cenné území. Na místa, která ještě 
před několika měsíci zarůstala náletovými 
dřevinami a agresivními druhy trav, se díky 
velkým kopytníkům vrátila řada ohrože-
ných druhů rostlin a živočichů. Návštěvníci 
mohou „v přímém přenosu“ sledovat, jak 
se území, kde po roce 1968 bývala největší 
posádka sovětské armády v tehdejším Čes-
koslovensku, mění v ráj divokých zvířat.

Svoji turistickou budoucnost má území 
teprve před sebou. Zatím u rezervací chybějí 
parkovací místa i další potřebná infrastruk-
tura pro návštěvníky.

Za vytím vlků
Naopak velmi dobře připravená jsou 
návštěvnická centra v Národním parku 
Šumava. U Srní mohou turisté od roku 
2015 v tříhektarovém výběhu pozorovat vlčí 
smečku.

„Vlk je zvíře, kterému jsme my lidé od 
pradávna ubližovali. Když se podíváme do pří-
běhů, pohádek, povídek, tak je vlk vykreslován 
jako tupé zvíře, které nás ohrožuje, a proto se 
ho musíme bát. A abychom byli ochráněni, mu-
síme vlka vyhubit. Bohužel se nám to povedlo, 
ale pozitivní je, že se k nám vlk vrací a nejen 
sem na Šumavu,“ konstatoval ředitel Správy 
Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Nad výběhem vede 300 metrů dlouhá dře-
věná lávka. „S oblibou říkám, že pokud bych 
byl vlkem, určitě bych si vybral přesně tohle 
místo ke svému životu. Je tu všechno, hustý 
i rozvolněný les, mýtina i množství skalna-
tých úkrytů,“ připojuje vedoucí Návštěvnic-
kého centra Srní Jiří Kec.

„Měsíc v úplňku prodlužuje dobu šero-
svitu a v tuto dobu jsou vlci velmi čilí, proto 
často vyjí. I naše smečka umí spustit ,var-
hanní koncert sta píšťal‘, zapojí se i mladá 
vlčata. Sdělují světu, že jsou opět na Šumavě 
doma,“ dodává Jiří Kec.

Dalším lákadlem Šumavy je návštěvnické 
centrum u Kvildy, kde se na devíti hektarech 
pohybují jeleni evropští. Ti loni přilákali  
115 342 turistů, zatímco vlci u Srní  
188 730 lidí. Celkem si tak loni atraktivní 
druhy zvířat na Šumavě přijelo prohlédnout 
304 072 návštěvníků.

Míst, kam budou návštěvníky lákat uni-
kátní živočišné druhy, by v Česku mělo do 
budoucna přibývat. Například divocí koně 
by se letos měli objevit v Národním parku 
Podyjí, kde budou pomáhat s péčí o přírod-
ně cenná vřesoviště a druhově bohaté louky. 
Na Šumavě by zase k výběhům s jeleny 
měly přibýt i výběhy pro rysa nebo divoká 
prasata. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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  K poslednímu dni roku 
2016 se Zoo Praha mohla 
chlubit 1323 narozenými či 
vylíhlými mláďaty za tento 
rok od celkem 229 druhů 
savců, ptáků a plazů. Mezi 
nejsledovanější přírůstky 
patřila dvě slůňata.

  V Milovicích, jen dvacet 
minut cesty autem od 
Prahy, mohou lidé na 
160 hektarech vidět tři 
druhy velkých kopytníků, 
které po tisíce let obývaly 
Evropu. Zubry, divoké koně 
a zpětně šlechtěné pratury.
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TAIWANÍ THAJSK TTATTAAATATATATTAAAAAAIIIII
KAMBODŽA

bolívie

Holandskem na kole
jedeme bojovat s větrný mi mlý ny a čichat k tulipá nům 
cena: 10 900 Kč

Z pestré nabídky vybíráme:

Maroko, Vysoký Atlas a Sahara
pěšky přes Vysoký Atlas a putování s velbloudí karavanou 
dunami Sahary / cena: 26 300 Kč + letenka  
Zahrnuje berberskou, marockou a nomádskou plnou penzi!

Prázdniny ve Skotsku
hvězdicové výlety do přírody i za historií s ubytováním 
ve vybavených karavanech / cena: 23 900 Kč

Indonésie
pohoda na pláži i poznávání památek Bali a Lomboku
cena: 23 400 Kč + letenka / V ceně i masáž, vstupy a další 
zážitky.

Kompletní nabídku zájezdů na kolo, hory nebo za poznáním hledejte na kudrna.cz
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Když v kanceláři šumí moře
Mnozí čeští podnikatelé žijí 
jako „digitální nomádi“. Tito cestovatelé 
pracují přes internet a nezáleží, kde zrovna jsou

V   azemích jako Thajsko nebo Vietnam 
pro ně vznikají sdílené kanceláře, 
kde si mohou pronajmout stůl, 

techniku, nebo dokonce konferenční 
prostory. 

Jen si to zkuste představit. Sedíte v al-
tánku v tropické zahradě, kousek za plotem 
šplouchají mořské vlny. Popíjíte chlazený 
koktejl a přes internet domlouváte obchod 
s klientem na druhém konci planety. Stačí 
pár hodin online, pak zaklapnete notebook 
a jdete surfovat. Tak vypadá váš běžný 
pracovní den.

Jen naivní sen? Už ne
Pro tisíce takzvaných digitálních nomádů se 
podobný životní styl stává realitou. Umožnil 
to hlavně nástup vysokorychlostního  
internetu, který začíná být dostupný už  
i v méně rozvinutých zemích Asie nebo Jižní 
Ameriky.

Oblíbenou lokalitou jsou pro e-nomády 
například Kanárské ostrovy, především me-
tropole Las Palmas. Ostrovy jsou součástí 
Evropské unie a nabízejí dobré připojení 
k internetu.

Klíčovou zemí světa pro tuto komunitu 
je ale v současnosti Thajsko. A její Mekkou 
severothajské město Čiang Mai.

Na zimu do teplých krajin
Nomádi využívají toho, že jsou v zemích 
jako Thajsko životní náklady výrazně nižší 
než v Evropě nebo v Severní Americe. Výraz 
nomád zároveň naznačuje, že tito lidé se čas 

od času přemísťují z místa na místo. Nový 
životní styl patří hlavně k mladší generaci, 
která spojuje byznys s cestováním.

„Provozuji webový zásilkový obchod. Na 
to, abych pokryl své výdaje na život a cesto-
vání, mi stačí pracovat přes internet v prů-
měru čtyři hodiny denně,“ říká Angličan 
James Bates v jedné z mnoha internetových 
kaváren v Bangkoku.

Takový život je samozřejmě přístupný 
hlavně profesím a oborům, které si vystačí 
s internetem. Zatím proto láká především 
provozovatele webových aplikací, programá-
tory, tvůrce stránek.

Částí komunity jsou ale i tažní ptáci 
z podstatně širšího okruhu oborů. Patří 
sem i ti, kteří přijíždějí ze severu do tro-
pických oblastí za teplem během zimních 
měsíců, chvíli zde pobudou a na jaře se 
zase vracejí domů. Mezi těmi můžete najít 
třeba i majitele domů, obchodů, fotografy či 
překladatele.

Vyzkoušet život digitálního nomáda na 
vlastní kůži odjel do Thajska i český mikro-
podnikatel Vojtěch Semecký, který otestoval 
několik sdílených kanceláří. Ten říká, že by 
podnikatelé měli dopředu zvážit praktické 
detaily.

„Hodně začínajících nomádů má obavu 
z toho, jak budou komunikovat se zákaz-
níky, jak bude fungovat roaming, jak se 
projeví časový posun, jaké bude připojení. 
Také řeší, jestli to zákazníkům vůbec sdělit, 
nebo předstírat, že jsou normálně doma. 
Tyhle starosti mi odpadají, protože nedělám 

zakázky. Pracuji výhradně na vlastních pro-
jektech,“ vysvětluje Vojtěch Semecký.

Stačí turistické vízum?
Toulání s prací po světě dlouho limitovala 
nedostupnost solidního internetového při-
pojení v jižních zemích. To se ale především 
v Asii mění raketovým tempem.

V Thajsku začaly vedle klasických inter-
netových kaváren vyrůstat i specializované 
sdílené kanceláře a komunity, které slouží 
digitálním nomádům jako kompletní záze-
mí. Typický hub má samozřejmě především 
dobré vysokorychlostní připojení, obvykle 
ale půjčuje i počítačovou techniku a nabízí 
ubytování a stravu.

Podnikatel si může pronajmout místo 
v takové sdílené kanceláři na jediný den, ale 
i na celý rok. Úřady v Thajsku jsou tolerant-
ní. „Pokud jste digitální nomád a provozuje-
te svůj byznys na internetu, můžete to dělat 
i na základě turistického víza,“ potvrdil 
v rozhovoru pro portál CityNews Chiang 
Mai pracovník imigračního úřadu Rutphong 
Sanwanangkun.

Digitální nomádství bude nabývat na 
popularitě úměrně tomu, jak se bude zdoko-
nalovat komunikační technika. Předloni se 
v Berlíně odehrál první celosvětový kongres 
digitálních nomádů DNX Global a letos 
v květnu se v německé metropoli sejdou zno-
vu. Možná nastává malé digitální stěhování 
národů. 
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T r a n s s i b i ř s k á  m a g i s t r á l a

TAIWANÍ THAJSK TTATTAAATATATATTAAAAAAIIIII
KAMBODŽA

bolívie

Holandskem na kole
jedeme bojovat s větrný mi mlý ny a čichat k tulipá nům 
cena: 10 900 Kč

Z pestré nabídky vybíráme:

Maroko, Vysoký Atlas a Sahara
pěšky přes Vysoký Atlas a putování s velbloudí karavanou 
dunami Sahary / cena: 26 300 Kč + letenka  
Zahrnuje berberskou, marockou a nomádskou plnou penzi!

Prázdniny ve Skotsku
hvězdicové výlety do přírody i za historií s ubytováním 
ve vybavených karavanech / cena: 23 900 Kč

Indonésie
pohoda na pláži i poznávání památek Bali a Lomboku
cena: 23 400 Kč + letenka / V ceně i masáž, vstupy a další 
zážitky.

Kompletní nabídku zájezdů na kolo, hory nebo za poznáním hledejte na kudrna.cz
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Club Amigo Atlántico 

Guardalavaca ***

All Inclusive  cena od  29 990 Kč

Rozlehlý hotelový resort se nachází v oblasti Playa Pe-

squero-Guardalavaca, přímo u široké pláže s jemným 

bílým pískem. V areálu je k dispozici mimo jiné 5 restau-

rací s obsluhou, deset barů, 4 bazény, rovněž nabídka 

masáží a salon krásy, rodiny s dětmi jistě ocení hotelový 

miniklub. Resort je vhodný pro klienty všech věkových 

kategorií, pro páry i rodinné dovolené. Naším tipem na 

výlet je návštěva oblíbeného mořského delfi nária Bahía 

de Naranjo, které se nachází pouhých 5 km od hotelu.

Barceló Solymar ****

All Inclusive  cena od 38 990 Kč

Příjemný, živější, dobře vedený hotel s kvalitními služ-

bami se rozkládá v udržované zahradě přímo u velmi 

krásného úseku pláže s bílým pískem. Výhodná poloha 

na rozhraní „Starého“ a „Nového“ Varadera s dosahem 

nákupních možností a také rozsah i kvalita poskytovaných 

služeb, činí z tohoto resortu oblíbený cíl turistů z celého 

světa. Hotel je propojený se sousedním hotelem Arenas 

Blancas, je možno využívat služby obou hotelů a to včetně 

restaurací. Část Solymar doporučujeme především párům 

či mladší klientele.

Villa Tortuga  ***

All Inclusive  cena od 33 490 Kč
Příjemný rozlehlý prázdninový areál leží v udržované 

zahradě u krásného úseku pláže a nabízí dobré zázemí 

jak pro odpočinkovou dovolenou na pláži, tak i k poznání 

Kuby. Doporučujeme klientům, kteří ocení pěkné koupání 

i blízkost centra za cenově výhodných podmínek.

Ochutnejte 

Cuba Libre na plážích 

ostrova Kuba!

Vyberte si z naší výhodné 
nabídky hotelů 

a poznejte více 
ze zdejšího životního stylu!

Profit_Kuba_210x260na spad.indd   1 1.2.2017   16:05:27
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O zemi, kde současnost 
je poslední šancí, 
jak ji poznat…
Kouzlo nedávné historie, 
romantická Havana a téměř 
panenský Holguín – nyní je čas zažít 
kouzlo původní Kuby, než zmizí 
pod vlivem amerických investorů

Na Kubu se letos, po smrti diktátora 
Fidela Castra, prostě musíte 
podívat. Zjistit, zda a jak se začíná 

měnit, ohřát se na jejích nádherných 
plážích, zaposlouchat se do opojných 
rytmů zdejší hudby a ochutnat skvělý rum 
i jemné doutníky – to nezklame žádného 
cestovatele. Při návštěvě nevynechejte 
Havanu, které se tu přezdívá „Paříž 
Karibiku“. Dalším místem na cestovatelově 
mapě je Holguín (čte se Olgin). 

Město parků 
Holguín je hlavním městem jedné z nej-
romantičtějších provincií Kuby. Nachází 
se ve východní části ostrova, přibližně 
680 kilometrů od Havany a 100 kilometrů 
od Santiago de Cuba. Oblast je proslulá 
množstvím krásných bělostných pláží 
a tyrkysovým mořem, zachovalou přírodou, 
půvabnými městečky s řadou významných 
míst a stálým teplým počasím. Tato část 
ostrova – stále příliš neovlivněná velkým tu-
ristickým ruchem – však nabízí velmi dobře 
vybavené resorty. 

Samotné město Holguín je známé také pod 
přezdívkou „kubánské město parků“. Název 
má podle španělského kolonizátora kapitána 
Garcíi Holguína, jenž sem roku 1545 připlul 

a sám se zde usadil. Kryštof Kolumbus se při 
své první plavbě roku 1492 vylodil v Baracoe, 
která náleží právě do této oblasti, a údajně 
prohlásil: „Nejkrásnější místo na světě, 
bujnost tropické zeleně, průzračnost vody 
a ptáci, již zpívají tak sladce…“

Tato zem v poslední době dostála sice 
mnoha změn, přesto zatím pro turisty 
zůstává autentická. Zdejší trh se postup-
ně uvolňuje, avšak pro cestovatele je tato 
změna viditelná například v tom, že tu jezdí 
dokonce více starých automobilů nežli dříve. 
Je ale nevyhnutelné, že během krátkého 
času Kuba ztratí svou autenticitu vlivem 
přílivu investorů.

Kam zamířit?
Dalším místem, které je třeba navštívit, je 
proslulá pláž v oblasti Varadero. Ta je syno-
nymem pro krásnou dovolenou u moře a má 
pro to všechny předpoklady. Poloostrov Hi-
cacos se jako prst natažený směrem k Floridě 
odděluje ze severního pobřeží Kuby necelých 
100 km východně od Havany. Severní strana 
poloostrova je lemována přes 20 km dlouhou 
pláží z bělostného korálového prachového 
písku a azurovým mořem. Podél pláže leží 
hotely tohoto nejlepšího a nejznámějšího 
kubánského turistického letoviska. 

Jde o výkladní skříň, v níž si turisté 
ze všech zemí světa užívají nádherného 
dovolenkového prostředí. Jako turistická 
zóna nemá letovisko jasně vyhraněné 
centrum, ale jsou zde i parky a místa, 
kde je soustředěný prodej rukodělných 
suvenýrů, restaurace a zábavní parky, 
prvotřídní golfové hřiště, delfinárium 
i malá ukázka tropické přírody na okol-
ních ostrůvcích. Celkový obraz doplňují 
nádherné vily z 20. a 30. let minulého 
století, kdy bylo Varadero jakousi obdo-
bou amerického Palm Beach a oblíbeným 
místem dovolených milionářské sme-
tánky. Dnes jsou vily rodiny Du Pontů 
honosnými restauracemi nebo součástí 
hotelových komplexů.

Zkuste i výlet…
Při dvoudenním autobusovém výletu z Va-
redera můžete obdivovat krásy koloniálních 
měst Trinidadu a Cienfuegos a zároveň di-
vokou přírodu pohoří Sierra de Escambray. 
Udělejte si čtyřkilometrovou nenáročnou 
procházku kolem vodopádu, kde se můžete 
i vykoupat. Cestou zpět pak navštivte pa-
mátník Che Guevary v městě Santa Clara. 

RED

32 l Profit

TÉMA

FO
TO

: T
om

áš
 N

ov
ák

12_33_PT_02.indd   32 10.2.2017   13:12:54



Club Amigo Atlántico 

Guardalavaca ***

All Inclusive  cena od  29 990 Kč

Rozlehlý hotelový resort se nachází v oblasti Playa Pe-

squero-Guardalavaca, přímo u široké pláže s jemným 

bílým pískem. V areálu je k dispozici mimo jiné 5 restau-

rací s obsluhou, deset barů, 4 bazény, rovněž nabídka 

masáží a salon krásy, rodiny s dětmi jistě ocení hotelový 

miniklub. Resort je vhodný pro klienty všech věkových 

kategorií, pro páry i rodinné dovolené. Naším tipem na 

výlet je návštěva oblíbeného mořského delfi nária Bahía 

de Naranjo, které se nachází pouhých 5 km od hotelu.

Barceló Solymar ****

All Inclusive  cena od 38 990 Kč

Příjemný, živější, dobře vedený hotel s kvalitními služ-

bami se rozkládá v udržované zahradě přímo u velmi 

krásného úseku pláže s bílým pískem. Výhodná poloha 

na rozhraní „Starého“ a „Nového“ Varadera s dosahem 

nákupních možností a také rozsah i kvalita poskytovaných 

služeb, činí z tohoto resortu oblíbený cíl turistů z celého 

světa. Hotel je propojený se sousedním hotelem Arenas 

Blancas, je možno využívat služby obou hotelů a to včetně 

restaurací. Část Solymar doporučujeme především párům 

či mladší klientele.

Villa Tortuga  ***

All Inclusive  cena od 33 490 Kč
Příjemný rozlehlý prázdninový areál leží v udržované 

zahradě u krásného úseku pláže a nabízí dobré zázemí 

jak pro odpočinkovou dovolenou na pláži, tak i k poznání 

Kuby. Doporučujeme klientům, kteří ocení pěkné koupání 

i blízkost centra za cenově výhodných podmínek.

Ochutnejte 

Cuba Libre na plážích 

ostrova Kuba!

Vyberte si z naší výhodné 
nabídky hotelů 

a poznejte více 
ze zdejšího životního stylu!
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 Spolupracovali jste s nejlepšími 
architekty světa, třeba s Frankem Gehrym, 
Jeanem Nouvelem, Richardem Meierem, 
českými hvězdami Evou Jiřičnou, Josefem 
Pleskotem, Jakubem Ciglerem. Co bylo 
nejdůležitější? Umět jim naslouchat?
Když děláme velké projekty, tak pro nás je 
extrémně důležité pochopit záměr archi-
tekta. Klienta. Pak můžeme tento záměr 
naplnit. To znamená, musíme naslouchat. 
Chceme naslouchat. Když děláme s velký-
mi esy, s velkými architekty, tak tam je to 
opravdu o sdělování požadavků. O to složi-
tější je, když se jedná o multikulturní pro-
středí a spolupráce probíhá poprvé. A my 
tím, že se snažíme projekty nastavovat, šít 
na míru, já tomu říkám – jako když krejčí 
šije kabát na míru –, se snažíme přizpůso-
bit těm podmínkám. Když má někdo jedno 

rameno delší, tak to trošku upravíme. Vše 
je o zkušenostech. Ty buď získáváme sami 
z dokončených realizací, nebo se rozhlíží-
me, jak to dělají ostatní, a porovnáváme. 
Nejsme ti, kteří by kopírovali, ono to ani 
moc nejde, vždy každé řešení je šité na míru 
nějakému projektu a náš je vždy jiný. 

 Skutečné podnikání není o využívání 
šancí, ale o poznání rizika a jeho 
minimalizaci. To řekl Enda O’Coineen, Ir, 
který přijel na počátku 90. let do Prahy 
s několika librami v kapse a odjížděl jako 
multimilionář. Co si o jeho tezi myslíte?
Já to vidím jako obojí. Že to je propojené. 
My využíváme příležitosti, které přicházejí. 
A pokud ta příležitost přijde, u každé auto-
maticky analyzujeme situaci, vyhodnocu-
jeme riziko, do kterého bychom vstupovali. 

To znamená, že když by naskytla šance na 
nějaký nový Empire State Building a na-
dchlo nás to, tak bychom do toho nevlétli. 
Zvažovali bychom rizika, jestli na to máme.

 Nedávno jste vyhráli tendr na fasádu 
dvou mrakodrapů Wardian London 
v britské metropoli. Je to vaše historicky 
největší zakázka přesahující dvě miliardy 
korun. Také tady jste si kladli podobné 
otázky?
Samozřejmě, a mnohem více. Jedná se 
o dvě výškové budovy, jedna je vysoká  
170 a druhá 183 metrů. Ta zakázka se 
skládá ze dvou základních částí. Jedna jsou 
balkony, těch je tam dvanáct kilometrů. 
A pak je tam ještě dvanáct kilometrů stěn, 
které tam montujeme. Většina fasádních 
firem šla do výběrového řízení tak, že si 
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Odvahu máme v genech
Nebojíme se pouštět do nových, 
netradičních řešení. Tím jsme se 
prosadili, říká Leopold Bareš, 
pražský podnikatel roku 2016, 
jehož společnost Sipral se zaměřuje 
na speciální skleněné konstrukce 
na fasádách domů
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najala specializovanou firmu na balkony, 
oni by dodali pouze fasády. My jsme to ale 
pojali jinak. I naším základním byznysem 
jsou fasádní stěny, ale rozhodli jsme se, že 
uděláme všechno sami. Balkonové kon-
strukce jsme nakonec navrhli sami a sami 
je budeme i vyrábět. Nikdy předtím jsme 
je nedělali. Ale vyhodnotili jsme to tak, že 
pro nás z hlediska rizika je určitě výhod-
nější mít vše v jednom balíku. Konstrukce 
balkonů a konstrukce stěn, jejich uchycení, 
montáž, vše se totiž vzájemně ovlivňovalo. 
Kdyby konstrukce balkonu nebyla navržena 
ve shodě s konstrukcí naší stěny, tak by nás 
to v procesu montáže ovlivňovalo a mohlo 
i ohrozit celý projekt. Takže přestože jsme 
přijali dodávkou balkonů větší riziko, tak 
jsem přesvědčen, že v konečném důsledku 
bude nakonec menší.

 Jen potvrzujete, že podnikání je „buď, 
anebo“. Buď trefa do černého, anebo 
průšvih. Jak se s tím tlakem osobně 
vyrovnáváte?
Jedno z mých mott je, že jedinou mou 
jistotou je nejistota. Tak já v podstatě 
vnímám svoje podnikání. Je to i ve 
vazbě na řízení mého životního rytmu. 
Času. Pořád jsme zakázkově orientovaní. 
Proto když se ozve zákazník, okamžitě 
startuji. Neříkám, že zrovna odpočívám. 
Teď jsem na lehátku a za dvě hodiny se 
vám ozvu. Tak to nefunguje. A co se týká 
toho „buď, anebo“. Zakázková výroba je 
nekonečné podstupování rizika. Projekt 
si můžete dobře nastavit a vnější okol-
nosti vám ho mohou totálně zhatit. A to 
nemám na mysli hurikán nebo světovou 
válku. Stačí, aby subdodavatel zklamal, 

nebo se změnily okrajové podmínky a je 
to tady.

 Co máte na mysli?
Například riziko kurzových ztrát. Děláme 
hodně v zahraničí, třeba v Anglii už dvanáct 
let. A když se libra zhoupne ze čtyřiceti na 
dvacet devět korun v průběhu zakázky, tak 
se to sice dá nakonec ustát, ale nemůžete 
to nijak ovlivnit. I proto se snažíme mít 
maximum věcí pod kontrolou. To je hlavní 
důvod, proč jsme se třeba pustili do pre-
fabrikace v naší továrně. Tam i jednotlivé 
elementy montujeme dohromady a tím mi-
nimalizujeme montážní činnost na stavbě. 
Protože na stavbě je pořád spousta dalších 
vlivů, které mohou vše výrazně ovlivnit. Už 
jsem si zvykl na to, že Murphyho zákony 
fungují. Když se vám to začne hroutit na ›FO
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jednom místě, pak na druhém, může to být 
rychle k neukočírování.

 Upřímnost. Čestnost. Schopnost bolestné 
konfrontace. Tohle všechno patří k životu 
podnikatele. Patří to i k vašemu životu?   
Upřímnost a čestnost. To jsou pojmy, které 
se často říkají. Otázka je samozřejmě, jak se 
naplňují. Když to vztáhnu k sobě, k našemu 
byznysu, u nás je to vždy běh na dlouhou 
trať. Na projektu pracujeme rok, dva, tři. 
To znamená, že pokud by tu byla nějaká ne-
čestnost, nepoctivost, tak by se určitě dříve 
nebo později prokázala. Když bych zalhal na 
počátku, tak bych měl po čase určitě velký 
problém. To znamená, že už z podstaty na-
šeho byznysu si to nemohu dovolit. Nikdo si 
to nemůže dovolit. Protože by ho to doběhlo. 
A pro mne osobně je férovost alfou a omegou 
podnikání vůbec. 

 Pokud byste poznal neférové jednání, jak 
byste se zachoval?  
Tak do toho nepůjdu. Energii, kterou mám 
já a můj tým, potřebujeme směřovat na 
pozitivní věci. Ne na souboje. A když se mě 
někdo ptá, který náš projekt byl úspěšný, 
tak je často nehodnotím podle ekonomické 
stránky, ale podle toho, jak jsme tím prošli. 

Jak jsme se k sobě chovali. Projekt, který 
třeba nevydělal peníze, ale byla to férová 
hra, pro mne má mnohem větší význam než 
takový, na kterém bychom vydělali desít-
ky procent, a přitom by to byl podraz za 
podrazem.

 Můžete takový projekt zmínit? Kdy jste 
z toho měli nakonec všichni dobrý pocit?
Určitě ano. Jeden z našich nejkomplikova-
nějších byl projekt Nadace Louis Vuitton. 
Hned na začátku, po výběrovém řízení, jsme 
se všichni potkali na společenské večeři. 
Byli tam jednotliví dodavatelé, generální 
dodavatel, všichni, kdo měli s tím projektem 

co do činění. A tam se všichni v podstatě 
spontánně přiznali, že vlastně nevědí, jak 
všechno dopadne. Nikdo neměl s něčím 
takovým zkušenosti. A všichni si uvědomili, 
že na sobě budou extrémně závislí. To byl 
sňatek na pět let, ze kterého se nedalo odejít. 
Když by jeden odešel, tak by to mělo fatální 
dopad na celý projekt.

 A žádný zádrhel nenastal?
Ale ano. A vlastně jsme ho málem způso-
bili my. Hned zpočátku nám totiž jeden 
z našich dodavatelů řekl, že zakázku špatně 
odhadl a špatně ji spočítal. Chtěl více peněz. 
Namítli jsme: Věděli jste, do čeho jdete. 
Nepřijímáme to. Ten dodavatel nás ale 
svým způsobem začal v podstatě vydírat. 
Že nedodá, zpozdí dodávky. Dokonce se tak 
i začal chovat. Prezentovali jsme to kliento-
vi. A ten nakonec řekl, že tedy zaplatí více. 
Pomohl nám situaci vyřešit. Proto říkám, 
že zakázka je týmová hra. Každý je v ní 
důležitý. Přirovnávám to k tomu, když máte 
osmiveslici, také musejí všichni tahat jed-
ním směrem. Kdyby někdo tahal opačně, tak 
by se všechno zbortilo. V našem byznysu se 
může stát, že něco neodhadnete nebo špatně 
spočítáte, zvláště když se jedná o složité 
projekty, i nám se to stalo. Důležitá je však 
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Když bych zalhal na 
počátku, tak bych měl 
po čase určitě velký 
problém. To znamená, 
že už z podstaty našeho 
byznysu si to nemohu 
dovolit.

›

Studium na Fakultě stavební Českého 
vysokého učení technického ukončil 
v roce 1985. V roce 1991 založil firmu 
Sipral (silikonové produkty a aplikace). 
V listopadu 2015 odstoupil z pozice 
ředitele a firmu od té doby vede Radim 
Koštial a management, který byl u vzniku 
firmy od začátku. Leopold Bareš dnes řídí 
firmu z pozice předsedy představenstva 
a nadále se věnuje design a business 
developmentu. 

Leopold Bareš (55)
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forma, jakou prezentujete situaci a jakou si 
vícenáklady obhajujete, jak se chováte.

 Když koukám na vaši postavu, vy jste 
náhodou nevesloval?
Ne, já jsem hrál hokej. To je týmová hra, kde 
se jeden bez druhého neobejde.

 K životu podnikatele patří i důvěra. Ta 
se získává v čase. Je to vlastně proces. 
Komodita. Souhlasíte?
Absolutně. Jak už jsem řekl, jsme běžci na 
dlouhé trati. A máme vyzkoušené, že se 
k nám klienti vracejí, protože jsme uspěli. 
Což je součást důvěry. Když nám někdo dá 
důvěru a rozhodne se, že s námi chce rea-
lizovat projekt, tak je to pro mne ohromný 
morální závazek. Ještě se nám nestalo, že 
bychom z nějakého projektu odešli. Vždycky 
jsme každý dodělali. A někdy i se ztrátou. 
A není to jen z důvodu smluvních podmínek, 
ve kterých jsou často zahrnuty gigantické 
sankce. A tím se jakoby nahrazuje ta forma 
důvěry. Prostě forma nátlakové hry.

 Asi je ta nátlaková hra různá v různých 
zemích. Hodně aktivní jste ve Velké Británii, 
Francii. Liší se podnikání v těchto zemích od 
toho v Česku? 

V České republice je hodně často zvykem, 
že smlouva má dvacet stran. Z toho deset 
stran jsou penalizace, které na vás chce mít 
dodavatel. A penalizuje úplně za všechno. 
Protože on má pocit, že toto je ta forma, 
jak vás k něčemu donutí. Na to já vždycky 
říkám, že to tak nepotřebuji. Buď nám 
důvěřujete, nebo ne. V zemích, které jsou 
„kultivovanější“, je forma vzájemných sank-
cí vyvážená. Ale primárně je tam vše posta-
vené na důvěře. Z našeho byznysu se nedá 
jen tak odejít. Přepřáhnout. Naší vnitřní 
politikou je proto být absolutně otevření. 
To znamená nic nezatajovat. O problémech, 
když se objeví, hovořit. Protože když se 
problém sdělí, tak ho druhá strana může 
s vámi řešit. Nejhorší je strach, když nevíte, 
co se děje.

 Dnes máte firmu s 200 zaměstnanci. Byl 
jste vy sám někdy zaměstnanec?
Dva roky, z čehož jsem rok dělal v Pražské sta-
vební obnově. Byl jsem absolvent vysoké školy 
s platem zhruba polovičním, než který měli 
zedníci, o které jsem se staral. Moje práce spo-
čívala v tom, že jsem jim vydával pytle cementu 
a cihly. Po roce jsem zjistil, že to není pro mne, 
a v roce 1987 jsem nastoupil do něčeho podob-
ného JZD Slušovice. Do přidružené stavební 
výroby JZD Horní Branná, která fungovala na 
podobných principech jako moravské družstvo. 
A tam jsem najednou dostal možnost být sobě-
stačný, nezávislý. Dostal jsem na starost stavbu, 
mohl jsem ji řídit. Byl jsem sám sobě pánem. 
Dělal jsem tehdy hromady chyb, ale dobře že 
tak. Bez chyb se neposouváte dopředu. Učil 
jsem se tam až do revoluce.

 Pak jste začal podnikat. Jaká je podle vás 
největší výhoda začínajících podnikatelů? 
Že o tom nic nevědí. Proto se do všeho pouš- 
tějí s velkou odvahou. Ale čím více víte, tím 
je to horší. Když o tom tak přemýšlím, tak 
abych pravdu řekl, s tím, co vím dnes, bych 
se do byznysu pouštěl s mnohem větším 
respektem… možná vůbec. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Společnost byla založena v roce 1991. 
Od svého vzniku se věnuje progresivním 
stavebním technologiím. Z původního 
úzkého zaměření na speciální lepení 
a těsnění s využitím silikonových 
tmelů postupně přešla na dodávky 
celých prosklených konstrukcí, u nichž 
začala využívat konstrukční řešení na 
bázi hliníkových stavebních systémů. 
Dosud se podílela na vzniku více než tří 
stovek staveb v České republice, Anglii, 
Dánsku, Francii, Lucembursku, Německu 
a Slovensku. Sipral má svou dceřinou 
společnost ve Velké Británii a pobočky 
v Paříži a Kodani.

Sipral
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NADACE LOUIS VUITTON. 
Na projektu v srdci Paříže se Sipral podílel 
dodávkou prosklených fasád různé  
geometrické složitosti.

NILE HOUSE. Pro budovu na Rohanském 
ostrově dodala firma podnikatele Bareše 
všechny prosklené konstrukce.

MAIN POINT KARLÍN. Vnější fasádní 
plášť od Sipralu tvoří 2620 dílců sklocemen-
tových tvarovek v pěti barevných odstínech.

34_47_PT_02.indd   37 10.2.2017   13:07:28



38 l Profit

Prouzovi před deseti lety 
přemýšleli, jak strávit prvomájový 
víkend, a hledali na mapě místo, 

kde ještě nebyli. Kokořínsko nabízelo 
romantiku srovnatelnou s Pavlovým 
rodištěm v Polici nad Metují a zámeček 
v Lobči poskytl kromě příjemného 
ubytování i výhled na starý pivovar 
na pokraji zkázy. Architekti si ruinu 
s odborným zájmem prohlédli a doma 
zjistili, že je za přijatelnou cenu v realitní 
nabídce. A protože už předtím pátrali po 
místě vhodném k budoucímu rodinnému 
bydlení, počátkem léta 2007 se vydali na 
dobrodružnou cestu.

Od ruiny k cenám
„Nějakou dobu jsem se stresoval, že nikdy 
nebudu mít hotovo,“ říká Pavel Prouza 
uprostřed areálu s rozlohou zhruba dvou 
tisíc metrů čtverečních, „ale teď už jdu krok 
za krokem a raduju se z každého posunu 
k lepšímu.“ Ten byl nejméně vidět zpočátku, 
kdy se nejprve opravovaly střechy, aby bu-
dova s pozůstatky gotické tvrze v základech 
a renesančním jádrem z přelomu  
16. a 17. století dále nechátrala.

Ministerstvo kultury prohlásilo v roce 
2009 pivovar památkou, což s sebou kromě 
možnosti dosáhnout na evropské i další 
dotace přineslo také mravenčí práci při vy-

jednávání s památkáři. Architekt přiznává, 
že původně měli s manželkou trochu jiné 
představy, ale nakonec je striktní respek-
tování původního vzhledu pivovaru baví 
mnohem víc. Podle starých dokumentů 
dodrželi původní barevnost fasády, dveří 
i oken a pivovar je přehlídkou dokonalé 
řemeslné práce současných truhlářů, kovářů 
i pasířů. Práce na domě na podzim roku 
2015 vynesly i prestižní památkářskou cenu 
Patrimonium pro futuro a Česká komora 
architektů pivovar spolu s dalšími devíti 
stavbami nominovala na udělení přední 
evropské ceny za architekturu Mies van der 
Rohe Award 2017.

Ten dům nám nedal 
nic zadarmo
Architekt Pavel Prouza 
letos oslaví čtyřicátiny i desáté 
výročí setkání s jednou ze svých 
životních lásek – pivovarem v Lobči
u Mšena. Povedlo se mu ho 
zachránit před zkázou

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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Přesídlení z Prahy
Počáteční práce řídili Prouzovi z dejvického 
bytu, provozovali v Praze architektonickou 
kancelář a do Lobče jezdili jen na víkend. 
Nápad na obnovení výroby piva byl obrov-
skou výzvou a asi nejtěžším rozhodováním. 
„To se nedalo řešit z Prahy, navíc jsme na 
rozjezd potřebovali peníze. A také jsme 
už měli děti a bylo nám jasné, že jakmile 
začnou chodit do školy, budou se vazby 
s Prahou přetrhávat mnohem obtížněji,“ 
vzpomíná Pavel Prouza na moment zlomu. 
Propustili zaměstnance, zavřeli kancelář, 
prodali byt a s tehdy šestiletou Natálkou 
a čtyřletým Kryštofem se přesunuli do 

podkroví v zadní části pivovaru. „To byla asi 
největší krize za těch deset let,“ usmívá se 
Jana Prouzová se sedmiměsíčním Miku-
lášem na klíně, „odřízli jsme se od Prahy, 
ztratili původní domov a zázemí a úplně 
změnili prostředí i život. Navíc jsme přišli 
o zdroj příjmů, žili v jedné obtížně vytopi-
telné místnosti, kde v zimě bylo v předsíni 
kolem nuly, a dost jsme se hádali. Ne že 
bychom jeden druhému vyčítali riskantní 
rozhodnutí, ale bylo toho na nás opravdu 
dost. Neplánovaný příchod třetího dítěte 
paradoxně všechno urovnal i urychlil a vloni 
v říjnu jsme se mohli přestěhovat do bytu 
ve sládkově domě, kde už konečně máme 
komfort pro rodinný život.“

Vaří dvanáct druhů piv
Název parostrojní pivovar zůstal původní, 
i když pivo se tu v současnosti vaří jinou 
technologií. O jeho výrobu se stará sládek 
Tomáš Fencl. Ač původní profesí architekt, 
propadl kouzlu domácího vaření piva, poslé-
ze si doplnil potřebné vzdělání a od května 
2015 dohlíží na výrobu zlatého moku. V sor-
timentu nejmladšího českého minipivovaru 
je dvanáct druhů piv. Lobeč Imperial Stout 
a Lobeč světlé výčepní získaly mezinárodní 
bronzové medaile na loňské prestižní soutě-
ži Zlatá pivní pečeť v Českých Budějovicích. 
Piva se dovážejí do řady restaurací v Praze 
i do dalších měst a lze si je v lahvích zakou-
pit v areálu pivovaru. 

Ke komentovaným prohlídkám historic-
kého areálu – v případě zájmu doprováze-
ných degustací – přibylo i sezonní setkávání 
návštěvníků, zejména cyklistů a výletníků, 
u výčepu. 

„S lidmi na sobotních prohlídkách 
vždycky dobiju baterky, i když nám to hodně 
narušilo rodinný víkendový program. Už 
jsem provedl kolem čtyř tisíc návštěvníků,“ 
vypočítává Pavel Prouza. „Když o pivovaru 
vyprávím, vidím, co vše se už zvládlo, a těší 
mě zájem a ocenění návštěvníků. Každoden-
ní práce kolem pivovaru i jednání s úřady 
jsou totiž hodně vyčerpávající, technické 
věci bývají často na hraně řešitelnosti. 
Jenom vyřídit přípojku elektřiny nebo 
povolení na čističku vody, bez níž bychom 
nemohli začít vařit, byl velký oříšek. Občas 
se něco nepovede, jeden rok dokončíte omít-
ky a na jaře zjistíte, že musíte začít nanovo, 
nebo položíte prkna na podlahu v podkrovní 
místnosti s historickou expozicí a ze zdi vám 
na ně přeskočí ukrytá dřevomorka.“

A co dál?
Přestože předchozí majitel zboural zadní část 
pivovaru, kde se původně nacházela spilka, 
v historické budově stále zbývá spousta 
prostoru. Třeba okouzlující trojlodní prostor, 
jehož prostřední část se v zimě zasypala až po 
strop ledem z nedalekého rybníka. Led v ní 
vydržel celé léto a cirkulující vzduch chladil 
sudy s ležákem. V létě se v prostoru ozářeném 
stovkami svíček konají kulturní akce. 

V podkroví zadní budovy nad současným 
pivovarem je místo na tři apartmány. „Do 
jejich budování se chceme pustit letos, sice to 
nepůjde bez úvěru, ale není nač čekat. Máme 
totiž plno zájemců nejen o ubytování, ale  
i o stravování, protože k pivu dobré jídlo pro-
stě patří,“ prozrazuje majitel další plány. Na 
zajištění restaurace však potřebuje přibrat do 
party dalšího člena, který by s erudicí a nad-
šením vybudoval skvělou kuchyni s lákavým 
menu. Historická budova na poslední chvíli 
zachráněná před zkázou má zkrátka ambice 
stát se kulturním centrem obce a okolí. 

JANA ŠULISTOVÁ
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První písemná zmínka o pivovaru 
pochází z roku 1586. Původní řemeslný 
vrchnostenský pivovárek rodu Věžníků 
byl v letech 1894 až 1897 přestavěn na 
v tu dobu velmi moderní parostrojní 
provoz pivovarským inženýrem Josefem 
Rosenbergem. V roce 1927 přešel lobečský 
pivovar do majetku Společenského pivovaru 
z nedaleké Podkováně a poslední pivo se 
tu uvařilo roku 1943. Roku 1948 pivovar 
přešel do národní správy, následující tři 
roky byla v provozu alespoň stáčírna. Areál 
pak využíval obchod ovocem a zeleninou 
a státní statek, které budovu poničily, 
a chátrání pokračovalo až do roku 2007.
Zdroj: www.lobec.cz

Trocha historie
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Strojmetal: 3 zmetky 
na 1 000 000 výrobků
James Bond usedne do auta 
s díly ze středočeské Kamenice. 
Dodá je firma řízená 
Podnikatelem roku 2016

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU

V  úterý na vás nebudu mít čas – přijedou z Aston Martinu 
domlouvat dodávky pro svoje nové typy, upozorňuje nás 
ředitel firmy Strojmetal Aluminium Forging Miroslav 

Jelínek (75). Pro výrobce automobilových bezpečnostních 
podvozkových dílů z Kamenice to není návštěva nijak mimořádná: 
stejně sem jezdí experti z Rolls-Royce, Mercedesu, BMW a vůbec 
všech prémiových značek automobilů. Vloni jim Strojmetal dodal 
víc než 8,5 milionu kusů výrobků!

„Přitom na každý milion připadly jen tři vrácené kusy,“ konsta-
tuje inženýr Jelínek s oprávněnou pýchou. Jeho práce byla před 
pár týdny oceněna titulem Podnikatel roku 2016 – není sporu 
o tom, že zaslouženě.

Ve firmě pracuje Miroslav Jelínek už od roku 1972 – nastoupil 
sem hned po vysoké škole. „Vlastně jsem nikdy jinde nebyl, pokud 
nepočítám pár měsíců brigády v ČKD, kde jsem s partou deseti 
cikánů vyklepával formy,“ usmívá se. „Po škole jsem usilovně shá-
něl práci s bytem – každý týden jsem chodil na tehdejší minister-
stvo těžkého strojírenství, kde se scházely požadavky ze státních 
podniků. Vzpomínám si, že jsem odmítl jednu lákavou nabídku na 
Slovensko, přestože nabízeli i byt s ,ústredným kúrením‘. Pak se 
naštěstí objevil tehdejší ředitel Strojmetalu pan Černý a projevil 
o mne zájem. Byt sice ještě neměl, ale už se tu stavěly – což bylo 
pro mě jako pro čerstvě ženatého člověka důležité. I tak jsme ale 

s manželkou napřed nějaký čas bydleli v ubytovně: původně to byl 
mlýn, který v roce 1822 koupil Ringhoffer a přestavěl na hamr.“

Z Apolla zpět do českých rukou
Kamenická firma patřila mezi 17 podniků československého le-
teckého průmyslu. Tady se dělalo všechno, co na letadlech nebylo 
ze železa – výrobky ze slitin hliníkových, titanových, hořčíkových 
a dalších. Jenže v roce 1990 vojenský letecký průmysl skončil 
a najednou nebylo do čeho píchnout. To už tu byl Miroslav Jelínek 
dva roky ředitelem.

„Tehdy naštěstí české firmy objížděli zprostředkovatelé z Ně-
mecka, kteří nám za provizi tři procenta sjednali práci pro němec-
ké firmy,“ vzpomíná pan Jelínek. Pak se začaly střídat časy dobré 
s horšími, ba někdy i dost dramatickými. Strojmetal vstoupil do 
sdružení s německým Alusuissem, ten koupil kanadský Alcan, 
po něm těžařský obr Rio Tinto a nakonec americký finanční fond 
Apollo. Za všech „režimů“ však byli Kameničtí proslulí kvalitou 
své práce (což byla tradice už od časů výroby pro letecký průmysl, 
kde byly velmi přísné přejímky) a vždy odmítali nabídky na prodej 
celé firmy.

Nakonec – to už se ve Strojmetalu dlouho dělaly podvozkové díly 
ze speciálních hliníkových slitin – vše dopadlo pro naše končiny 
velmi netypicky: Češi koupili od amerického Apolla v roce 2014 
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vstoupil do sdružení 
s německým Alusuissem, 
ten koupil kanadský Alcan, 
po něm těžařský obr Rio 
Tinto a nakonec americký 
finanční fond Apollo. Za 
všech „režimů“ však byli 
Kameničtí proslulí kvalitou 
své práce (což byla tradice 
už od časů výroby pro 
letecký průmysl, kde byly 
velmi přísné přejímky) 
a vždy odmítali nabídky 
na prodej celé firmy.
Nakonec – to už se ve 
Strojmetalu dlouho 
dělaly podvozkové díly ze 
speciálních hliníkových 
slitin – vše dopadlo 
pro naše končiny velmi 
netypicky: Češi koupili 
od amerického Apolla 
v roce 2014 jeho podíl 
ve Strojmetalu zpět, 
takže nyní je firma zcela 
v českých rukou.

Strojmetal
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jeho podíl ve Strojmetalu zpět, takže nyní 
je firma zcela v českých rukou. Samozřejmě 
nemá na růžích ustláno – ve světě má devět 
velkých konkurentů, kteří jí „jdou po krku“. 
O úspěšnosti Čechů ale svědčí třeba fakt, že 
co do počtu dodaných dílů byli vloni druzí na 
světě! Přitom u některých dílů mají světový 
monopol; nikde jinde je neumějí.

Průměrný plat je 37 tisíc korun
Zásadní roli v úspěšnosti Strojmetalu hraje 
fakt, že se jeho majitelé – k nimž patří také 
Jelínek – nesnaží z firmy vytěžit co nejvíc 
peněz. Právě naopak. Tady se nevyplácejí 
dividendy a prakticky celý zisk jde do rozvo-
je firmy. Teď v Kamenici pracuje „nonstop“ 
šest automatizovaných linek se 66 roboty, 
ještě letos k nim přibude sedmá linka  
a 20 robotů. „Neustále sleduji dvě základní 
veličiny – produktivitu práce z přidané 
hodnoty na jednoho pracovníka a porovná-
vám s průměrnou cenou pracovní síly. Vloni 
jsme třeba měli produktivitu na zaměst-
nance kolem 1,8 milionu korun a náklady 
na jednu pracovní sílu 585 tisíc korun, což 
považuji za výborný výsledek. Budoucnost je 

ale stejně v robotizaci a automatizaci – robot 
sice vyjde na 1,5 až dva miliony korun, ale 
nahradí i několik pracovních sil, neplatí pro 
něj zákoník práce, může makat 24 hodin 
denně a ani za něj neplatím zdravotní pojiš-
tění,“ usmívá se ředitel Jelínek.

V roce 2007 Strojmetal poprvé překročil 
obrat ve výši jedné miliardy korun, teď 
už je na dvou. „Lidé, kteří pracují, berou 
vždy šestého prosince dvojnásobný plat od 
roku 2007, což je sváteční den pro všechny 
zaměstnance,“ říká ředitel. „Byly ale i nejisté 
časy – to když přišla krize a zakázky pokles-
ly až o 40 procent.“

Tehdy nastaly situace, kdy se – byť to zní 
kýčovitě – lidé ze Strojmetalu postavili za 
svého šéfa a podrželi svoji firmu. „Dvakrát 
jsem musel svolat všechny zaměstnance 
a říct jim, že jsme na tom zle a musíme 
šetřit, abychom se nemuseli doprošovat 
bankovních půjček,“ vzpomíná Jelínek, 
„nabídl jsem jim řešení: po určitý čas budou 
pracovat za 60 procent mzdy, díky čemuž 
ušetříme náklady a nebudeme si muset brát 
půjčky ani nikoho propouštět. Do půl roku 
že pak lidem vrátím polovinu dlužné mzdy 
a do konce roku druhou půlku – pokaždé  
i s úrokem. Což jsem také udělal.“

Rázné řešení v obou případech zabralo 
a vyvedlo firmu z potíží. Mimochodem letos 
je ve Strojmetalu očekávaný průměrný plat 
37 tisíc korun měsíčně, díky čemuž si firma 
může mezi zájemci o práci vybírat. Těch 
opravdu kvalifikovaných ale bohužel moc 
není…

Ze zámku bude učňák.  
Za 96 milionů
Ve Strojmetalu platí tři zásady: každý týden 
musí být, a to vždy v úterý + tolerance 
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Jezdí sem experti 
z Rolls-Royce, 
Mercedesu, BMW 
a vůbec všech 
prémiových značek 
automobilů. Vloni jim 
Strojmetal dodal víc 
než 8,5 milionu
kusů výrobků.
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dvou dnů, přesně stanovená část výrobků 
připravena do expedice, kvalita musí být 
stoprocentní a všude musí vládnout dokona-
lý pořádek; firma má i vlastní zahradníky. 
Návštěvám z ciziny při pohledu na zdejší 
„nablýskané“ provozy obvykle poklesne 
čelist.

Před Strojmetalem je přitom podle všeho 
velká budoucnost. Konečně se mu poda-
řilo odkoupit romantický zámeček a čtyři 
hektary pozemků kolem něj, které na areál 
továrny bezprostředně navazují. Konečně je 
tedy kam rozšířit výrobu – firma už zahájila 
stavbu nového provozu. Právě zámeček 
s okolím byly přitom donedávna brzdou 
rozvoje: italský spekulant, který ho po roce 
1989 koupil, totiž dělal Strojmetalu potíže 
třeba s plynovou rozvodnou či s vrty na 
pitnou vodu, které patří firmě, ale jsou na 
území zámečku.

Nemluvě o záhadném prodeji areálu 
zámku – na kupní smlouvě je uvedeno 
jméno ředitele Jelínka (hlavně v souvis-
losti s věcnými břemeny), ale jeho podpis 
chybí! „Na katastru mi nikdy nebyli schop-
ni vysvětlit, jak mohli bez mého podpisu 

provést vklad na toho Itala,“ rozhořčuje se 
ředitel.

Teď už je naštěstí v tomto ohledu po sta-
rostech – před Strojmetalem ale stojí úkol 
zrestaurovat zámek. Plánované náklady? 
Devadesát šest milionů. A co pak s ním? 
Dobrá zpráva – nebude tu žádný superhotel 
ani golfový klub, nýbrž učňovské středisko 
firmy. „S kvalitní pracovní silou je to těžké, 
učňovská střediska byla zlikvidována a kva-
lifikované lidi dnes těžko seženete. Nový 
„učňák“ bude můj úkol – v roce 2018 chci 
po 30 letech složit funkci ředitele a předat ji 
svému synovi,“ vysvětluje Miroslav Jelínek. 
„Ten ve firmě pracuje už šestnáct let jako 
ředitel vývoje.“

Že by se tedy po dynastii Ringhofferů – 
kterým kdysi patřil celý tento kraj – rýsova-
la dynastie Jelínků? „Copak já vím? Bylo by 
to hezké,“ směje se současný ředitel úspěšné 
firmy.

Založení učiliště ho ale ještě pořádně 
potrápí. Dnes už nelze jenom učit podle sta-
rých osnov zámečníky, obráběče kovů apod. 
Zapotřebí jsou IT specialisté, mechatronici, 
elektronici, údržbáři automatizovaných 

linek a bůhvíjaké ještě profese, pro něž do-
sud žádné osnovy neexistují. Bude třeba je 
vytvořit, což je vlastně úkol pro ministerstvo 
školství, které ale zatím nic nepodniká.

Kurz koruny? Ten nás vlastně 
nezajímá
Neobávají se v Kamenici ohlašovaného uvol-
nění kurzu koruny? „To nás naštěstí vůbec 
nezajímá – máme náklady napůl v koru-
nách a napůl v eurech, takže se nás změny 
nedotknou.“

Podle ředitele Jelínka je jen škoda, že se 
u nás ještě nezavedlo euro. „Když už jsme 
v EU jedna parta, měli jsme také euro za-
vést,“ říká, „my jsme zkoušeli vyplácet platy 
v eurech, ale nebylo nám to dovoleno.“

Strojmetal je jedna z mála firem u nás, 
před níž stojí klienti ve frontě, aniž by inze-
rovala či objížděla veletrhy. Škoda jen, že se 
s jejími výrobky zatím nesetkáme například 
na vozech Škoda. První superby měly stabi-
lizátory řízení a střešní nosiče z Kamenice, 
další verze už ale nic. 
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Karodinnému statku na severní Moravě 
patří pět hektarů půdy. Lukáš Drlík má 
dnes levandulí osázen jeden hektar, 

jeho cílem je však pěstování této rostliny 
na celé ploše. „Budu pak mít největší pole 
levandule u nás,“ směje se. Výběr lokality byl 
pro Lukáše daný – hospodářství v Bezděkově 
u Úsova poblíž moravského Zábřehu patří jeho 
rodině už spoustu let. Ačkoli se roky plavil 
na zaoceánských lodích a působil ve vedení 
několika restaurací a hotelů, zemědělství ho 
vždycky lákalo: „Teprve před třemi lety jsem 
ale sebral odvahu a pustil se do toho. Zatím 
máme levanduli na pětině naší půdy, to obnáší 
asi deset tisíc sazenic, chci ale postupně osázet 
celý pozemek.“

Levanduli se na Moravě daří
„Po třech letech pěstování musím říct, že se 
tu levanduli daří skvěle. Je to hlavně proto, že 

jsme vybrali tu správnou odrůdu. Levandule 
je úžasná bylinka, která překrásně určuje ráz 
krajiny, nádherně voní a má spoustu blaho-
dárných účinků. Navíc odrůda, kterou pře-
vážně pěstujeme, je levandule pravá lékařská, 
která k nám prostě patří a pravděpodobně zde 
rostla už hodně dávno,“ říká Lukáš. Budouc-
nost vidí optimisticky: „Nevím, že by existo-
vala nějaká choroba, která dokáže zničit třeba 
celé pole, takže doufám, že plocha zasázené 
levandule se bude časem jen zvětšovat.“

Lukáš vysvětluje, že odrůda, kterou pěstuje, 
není vůbec ničím zvláštní, nicméně třeba ve 
Francii se paradoxně vyskytuje minimálně:  
„U nich se pěstuje takzvaný levandin, což je 
rostlina mnohem vhodnější k získávání olejíč-
ku, který se dá dobře zpeněžit. Naše levandule 
je zase lepší do gastronomie, a proto jsme ji 
zvolili. Kromě základní odrůdy ale také jako 
jediní pěstujeme levanduli odrůdy ,beta‘, kte-

rou vyvinul pan inženýr Karel Dušek se svým 
týmem ve výzkumném ústavu v Olomouci už 
někdy v šedesátých letech.“ U něj a jeho ženy 
také Lukáš sbíral počáteční informace o pěsto-
vání a získal od nich první sazenice.  

Levandule se sice dá pěstovat pomocí 
mechanizace a Lukáš doufá, že se k ní časem 
také dostane: „Zatím se ale o políčko staráme 
převážně ručně, sběr, tedy stříhání, je ze sta 
procent ruční práce. Mám ale rád každou 
chvíli, kterou mohu strávit na poli. Práce na 
statku je prostě úžasná, nejlepší je samozřej-
mě období července, večer při západu slunce.“

Gastronomie a levandule 
se rýmuje
V souvislosti s levandulí si lidé představují 
hlavně kosmetiku, případně lékárnu. Lukáš 
se svou přítelkyní Veronikou Pejšovou ale 
vsadili na jinou kartu. Bylinku, kterou 

44 l Profit

Úspěch vonící levandulí
Pole, které léta patřilo jeho rodině, 
mohl osázet obilím, řepkou nebo je pronajmout. 
Místo toho se Lukáš Drlík rozhodl pěstovat 
levanduli. Fialové kvítky zpracovává 
hlavně pro použití v gastronomii
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vypěstují, z větší části sami zpracovávají pro 
potravinářské použití: „Vyrábíme i vlastní 
malou kosmetickou řadu a různé dekorační 
předměty, hlavní je ale využití v naší kavárně, 
kterou jsme otevřeli v Zábřehu. Kromě 
klasických druhů kávy, kterou připravujeme 
z bio a fair trade značky, tam podáváme sedm 
druhů kávy s levandulí, levandulový med, 
čaj, levandulové mléko či limonádu, levan-
dulový zmrzlinový pohár nebo levandulovou 
bábovku.“ V tomto směru Lukáš zužitkoval 
zkušenosti získané léty práce v gastronomic-
kých oborech. Jeho sny jsou ale stále hodně 
spojené s hospodářstvím a půdou.

„Chtěli bychom otevřít náš statek a le-
vandulová pole návštěvníkům a vytvořit 
tak oblíbenou turistickou destinaci v Olo-
mouckém kraji. V poslední době se nám to 
docela daří a už letos chceme přivítat první 
návštěvníky do naší levandulové expozice 

či krámku přímo v obci. Také jsme na poli 
postavili altán, kde nám ještě zbývá dobudo-
vat kuchyň. Levandulová menu pak budeme 
připravovat přímo tam. A nejvíc se těšíme na 
setkání s našimi příznivci na levandulových 
slavnostech, které plánujeme na 5. a 6. čer-
vence.“ Vše, co připravují, pochází většinou 
z jejich vlastní dílny, protože, jak říká Lukáš, 
i když najdou nějaký zajímavý recept třeba na 
internetu, vždycky ho potom dotvoří podle 
svých představ. 

Okolní zemědělci už se tak nediví 
Odvaha zkusit něco úplně nového nebo jiného 
nevyvolává u lidí z oboru vždycky nadšení, 
spíš obavy a nedůvěru. U Levandulového 
statku to bylo stejné: „Zpočátku byli okolní 
zemědělci, řekl bych, opatrní. Říkali, že asi 
nebude problém levanduli vypěstovat, ale 
báli se, že nebude lehké ji prodat.“ Dnes se 
ale ukazuje, že to byla správná trefa. „Musím 
říct, že problém s odbytem opravdu nemáme. 
Už jsme dokonce inspirovali hodně lidí. Ať už 
s pěstováním levandule, kdy se nám ozývají 
zájemci a žádají o rady, tak jsme zaznamenali 
i další kavárny v republice, které se podobají 
té naší,“ konstatuje Lukáš 

Ani z konkurence zatím Lukáš nemá 
příliš strach: „Sám se tomu divím, ale na 
poli se ničeho nebojím. I když u kavárny 
mám trochu obavy, aby nám nějaké selhání 
zaměstnanců nepokazilo dobré jméno. Sa-
motným pěstováním levandule je totiž dost 
těžké se uživit, důležitá je přidaná hodnota, 
tedy kavárna a hotové výrobky.“ Lukáš je 
přesvědčen, že se mu časem všechny dosa-
vadní investice vrátí. Ostatně jeho projekt 
Levandulového statku a kavárny získal už 
v roce 2015 ocenění v soutěži Rozjezdy roku, 
což znamenalo i menší finanční pomoc pro 
začátek podnikání. 

„Náš největší úspěch, kterým bych se chtěl 
pochlubit, je tříměsíční miminko Anička,“ 
směje se Lukáš. Pěstování levandule má ale 
také dobré výsledky. Lukáš s Veronikou chys-
tají tajný plán s novou kavárnou. Na statku 
v Bezděkově se všechno slibně rozvíjí. „Ze 
všech našich produktů bych doporučil hlavně 
levandulový sirup, který připravujeme poctivě 
po malých dávkách, přijde do něj totiž oprav-
du hodně sušeného levandulového květu. 
Tahle rostlinka s fialovými květy má ale tolik 
možností využití – nejlíp to asi vystihuje věta, 
kterou máme i na svých webových stránkách: 
Levandule je úžasná bylina, která léčí už jen 
tím, že voní. Každý si to k nám může přijet 
vyzkoušet sám,“ uzavírá Lukáš. 
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NA LEVANDULOVÉM STATKU.  
V Bezděkově zatím bylinku pěstují na jednom  
hektaru pole. Cílem majitelů je ale rozšířit  
plochu pětinásobně.
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Než se stala majitelkou Exit 
Game, prošla si Eva Masaryková 
různými pozicemi. Od provozní 

přes testera až po tvůrkyni úkolů a jejich 
posloupnosti v herních místnostech, které 
Exit Game hráčům zprostředkovává. Sama 
tvrdí, že se k únikové hře dostala jako 
slepý k houslím: „Kamarádka věděla, že 
sháním brigádu. Pracovala v baru, kam 
přišel stávající majitel a vyprávěl jí, že 
hledá někoho pro provoz Exit Game. Ihned 
mi zavolala, ať přijdu. Slovo dalo slovo 
a nastoupila jsem jako provozní.“ Do té 
doby bylo v České republice možné zakusit 
kouzlo netradiční hry na vlastní kůži 
pouze v Praze, od června 2014 mělo své 

první tajemné únikové místnosti díky Exit 
Game také Brno.

S nápadem původně přišli tři již bývalí 
majitelé ze Slovenska. „V Bratislavě už úni-
ková hra byla. Do Prahy to bylo daleko, tak 
se logicky nabízelo Brno, kde něco takového 
chybělo,“ vypráví Masaryková, která se od 
počátku starala kromě marketingu skoro 
o všechno. „Hodili mě do vody a plav,“ vzpo-
míná. „Protože měli původní majitelé na 
Slovensku svoje záležitosti, neměli tolik času 
tady pořád být a celý provoz závisel na mně. 
Po nějaké době proběhla změna vlastníků, 
zůstal jen jeden a mně nabídl za dobře odve-
denou dlouhodobou práci nějaké procento 
provize. A protože jsem se tady starala 

o provoz hlavně já, časem jsem mu navrhla, 
jestli by to nechtěl prodat. A on souhlasil,“ 
dodává nyní již majitelka Exit Game, která 
firmu provozuje se svým partnerem Marti-
nem Lazarem.

Fantasy, vězení nebo  
závan Orientu?
Exit Game ve svých prostorách nabízí tři 
tematické místnosti podle stupně obtížnosti. 
Tým dvou až pěti hráčů musí v přesném 
pořadí vyřešit hádanky, poradit si s růz-
nými mechanismy a postupným otevírá-
ním zámků získat klíč od hlavních dveří. 
„Princip a posloupnost řešení vymýšlela teď 
už bývalá kolegyně,“ vypráví Masaryková, 

46 l Profit

Únik od škorpionů
Interaktivní hra zabaví 
manažery i děti. Za 60 minut 
musejí najít klíč k cestě na svobodu

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU

34_47_PT_02.indd   46 10.2.2017   13:08:18



„fungovala jsem jako tester, dokonce mám 
svou vlastní testovací skupinu. Vždycky jsem 
hru odehrála, zjistila nějaké chyby a potom 
se postup dal upravit a vylepšit.“

Po odchodu původních majitelů je vymýš-
lení herního manuálu kompletně v režii její 
a jejího partnera.

V současnosti si hráči u Exit Game mo-
hou zvolit Wonderland, místnost tematicky 
řešenou ve stylu Alenky v říši divů, anebo  
Prison Break, klasický útěk z temného 
vězení. Třetí a nejtěžší místnost před-
stavuje Egypt, který funguje tři měsíce. 
K němu Eva dodává: „Egypt jsme udělali 
úplně jinak, aby to nebylo jenom o klíčích 
a zámcích, ale také o jiných mechanismech. 

Vnitřek Egypta měli na starost dva šikovní 
kluci a vše vyráběli rukama, o to víc je 
ta místnost vzácná,“ vypráví Eva hrdě. 
Příprava nového prostoru trvala dva měsíce 
a testovali jej dalších 14 dní. V Egyptě jsou 

k vidění dokonce malí škorpioni. Hráči se 
však nemusejí bát, pouze za sklem terária 
dotvářejí exotickou atmosféru. O obtížnosti 
Egypta svědčí i statistika. Ze sta týmů jich 
bylo úspěšných devět procent včetně strate-
gického týmu samotné Evy.

Hra pro těhotné i seniory
Kamarádi, páry, rodiny, školy nebo firmy, ti 
všichni si do Exit Game přicházejí potrápit 
mozkové buňky. Nejfrekventovanějšími 
měsíci jsou květen, březen, únor nebo ob-
dobí kolem Vánoc. V průměru navštíví Exit 
Game 100 až 150 týmů měsíčně, v květnu 
2016 to bylo dokonce 180 týmů. „Já pořád 
říkám, že tahle hra je pro každého. Není 
to fyzicky náročné, musíte jen přemýšlet 
a spolupracovat,“ vysvětluje majitelka, 
„měla jsem tu dokonce mnoho těhotných 
dívek, zájezd důchodců, školní třídy, ale 
také vozíčkáře.“

Jakmile tým vstoupí do místnosti, začne 
Masaryková sledovat počínání všech spo-
luhráčů na kameře. Přece jenom ne každý 
tým zvládne vyřešit úkoly a dostat se ven 
z místnosti. „Po dvaceti minutách tápání 
přicházím s malou nápovědou, jestliže 
se hráči ubírají špatným směrem. Podle 
chování poznáte, kdo je ve skupině šéf,“ 
usmívá se. „Často se mě lidé ptají, jaký po-
čet hráčů je ideální. Podle mě jsou to čtyři. 
Mohou se totiž rozdělit a vyřeší toho víc za 
kratší čas, oproti například zamilovaným 
párům, které se prostě neoddělí a potom 
nestíhají,“ dodává.

Propojení s coachingem
V Exit Game se pravidelně konají team-
buildingy, které vedly k dalšímu rozšíření 
nabídky pro firmy. „Uvažujeme o propojení 
interaktivních her s coachingem. Součástí 
by bylo krátké zhodnocení, na jehož základě 
se o sobě hráči i něco dozvědí a zároveň se 
naučí různé techniky, které se jim mohou 
v praxi hodit,“ vysvětluje majitelka další 
záměry Exit Game. „Chystáme také čtvrtou 
místnost. Chceme, aby byla zajímavá a po 
technické stránce ,vymakaná‘. Uvažujeme 
i nad dvojí verzí. Jedna by byla pro dospělé 
a druhá pro děti. Chceme se zaměřit na 
jejich vzdělávání. Protože roste konkurence 
i poptávka klientů, musíme neustále pra-
covat na tom, abychom byli lepší,“ uzavírá 
Masaryková. 
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V průměru navštíví 
Exit Game 100 až 
150 týmů měsíčně, 
v květnu 2016 to bylo
dokonce 180 týmů.
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Po premiéře z prosince loňského roku, 
kdy se do elektronické evidence tržeb 
(EET) zapojily restaurace a hotely, 

čeká v březnu české podnikatele druhé 
kolo. Do EET tentokrát naskočí obchodníci, 
velkoobchody, supermarkety i stánkoví 
prodejci. „Obecně i podnikatelé v jiných 
oborech, kteří prodávají svým zákazníkům 
zboží, za které inkasují hotovost. Pokud 
se nejedná o prodej vlastní produkce. Jde 
tedy například o autoservisy prodávající 
svým zákazníkům autokosmetiku, stánky 
s občerstvením prodávající balenou vodu 
a podobně,“ vysvětluje mluvčí ministerstva 
financí Michaela Tesařová.

 Do druhé fáze spadnou i e-shopy, které 
budou přijímat úhrady platební kartou nebo 
přes některé platební brány. Druhá vlna se 
bude týkat přibližně 250 tisíc podnikatel-
ských subjektů. Razantně se zvýší i zatížení 
celého systému z přibližně tří milionů účte-
nek denně na zhruba 30 milionů denně.

 Podobně jako se restauratéři bránili za-
vedení EET před Vánocemi, ani obchodníci 
nepovažují březnový termín za příliš vyda-
řený. Od podzimu jsou totiž v permanent-

ním zápřahu. Po vánočních prodejích řešili 
výměny nevhodných dárků a novoroční 
výprodeje. Místo každoročního oddychu je 
však v únoru čeká příprava na elektronickou 
evidenci.

Letos bez volna
„Naplánování termínu pro zavedení povin-
nosti EET pro obchodníky je podle mého 
trochu nešťastné, protože neměli prakticky 
čas se touto záležitostí zabývat. Co se týká 
e-shopů, tak dle odhadů má řešení pro EET 
nějak zajištěno asi 25 procent. Jedná se 
především o internetové obchody běžící na 
společné platformě vývojářské firmy, která 

48 l Profit48 l Profit

EET: Ring volný, 
druhé kolo začíná
Ve druhé vlně se do elektronické evidence 
tržeb má zapojit čtvrt milionu 
podnikatelů působících v oblastech 
velkoobchodu a maloobchodu
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V PRAŽSKÉM OBCHODNÍM CENTRU.
vyměňovali v noci na 30. ledna pokladny  
kvůli elektronické evidenci tržeb.
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jim v rámci služeb nabízí i vyřešení tohoto 
problému. U kamenných prodejen je situace 
jiná, zde přibližně 85 procent obchodníků 
vhodné řešení nemá,“ komentuje Miroslav 
Uďan, šéf společnosti Shoptet.

 Do zavedení EET u obchodníků zbývá 
necelý měsíc. EET ale nemusí být pouze 
strašákem, který obchodníky budí ze spaní. 
„Z nutnosti vést elektronickou evidenci 
tržeb lze naopak vytvořit konkurenční 
výhodu. Stačí si jen vybrat ty pravé nástroje, 
které pomohou zautomatizovat a zmoder-
nizovat procesy fungování obchodu. Také 
koluje mezi podnikateli mylná informace, že 
je nutné investovat nemalé částky do nových 
zařízení a softwaru. To v mnoha případech 
nemusí být pravda,“ doplňuje Miroslav 
Uďan. Dodavatelé pokladních řešení pro 
EET doufají, že se obchodníci poučí z chyb, 
kterých se v rámci prvního kola dopustili re-
stauratéři. A nenechají přípravy na poslední 
chvíli.  „Technicky zvládá finanční správa 
EET zatím bez větších výpadků či potíží,“ 
soudí Pavel Friedrich, jednatel společnosti 
One Pub, která vyvinula pokladní systém 

V účtenkové loterii lidé 
vyhrají i auto

  Druhá vlna nebude představovat zátěž 
jen pro výrobce pokladních řešení 
a obchodníky, ale také pro systém, na 
němž EET funguje. Podle ministerstva 
financí je však na druhou vlnu dostatečně 
dimenzovaný již nyní a nebude ho třeba 
posilovat.

  Od poloviny příštího roku má být 
součástí EET také účtenková loterie 
zvaná Účtenkovka. Ta má motivovat 
zákazníky k přebírání dokladů z pokladen. 
Ministerstvo financí chce v jejím rámci 
ročně rozdělit výhry až za 65 milionů 
korun. Prvních pět cen by mělo mít 
hodnotu od tisíce korun po milion, jednou 
z věcných cen bude i automobil. Rozpočet 
loterie, ve které se budou losovat kódy 
uvedené na účtenkách, bude zhruba  
100 milionů. Kromě uhrazení cen je  
20 milionů vyhrazeno na propagaci, další 
náklady pak na provoz loterie.

›
INZERCE    A171000210
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Rychlá Pokladna. Podle něj problémy 
restaurací v prvních dnech a týdnech po 
zavedení EET vyplývaly především z nepři-
pravenosti samotných hostinských.

Jako nové auto
 Některé podniky čekaly s nákupem po-
kladního zařízení až na poslední chvíli, jiné 
si zase včas nezajistily identifikační kódy 
potřebné pro komunikaci se systémem 
EET. Významnou roli hrála i nezkušenost 
personálu, který se včas nenaučil s aplikace-
mi zacházet. „Je to podobné jako u nového 
auta. Tam také chvilku trvá, než si zvyknete, 
jak zabírá spojka, kde máte ovladače světel 
či stěračů, jak reaguje v zatáčce či jak brzdí. 
Podobně i EET hardware a software si musí-
te nejprve osahat,“ soudí Pavel Friedrich.

 Protože zavedení EET u maloobchodů 
a velkoobchodů bude ještě podstatně 
masivnější akcí, než tomu bylo v případě 
gastronomie, doporučují odborníci začít 
s výběrem pokladny co nejdříve. „Za ide-
ální dobu považuji hned začátek roku, kdy 
budou mít obchody dokončeny inventury. 
Mohou tak nastartovat systém na čistém 
stole,“ soudí Pavel Friedrich.

 Dosavadní průběh příprav však uka-
zuje, že přání expertů nebudou vyslyšena. 

Deset dní před koncem ledna ministerstvo 
financí uvedlo, že z 250 tisíc subjektů pro 
druhou vlnu si autentizační údaje vyzvedlo 
pouhých 20 tisíc podnikatelů. Dalších 230 
tisíc podnikatelů tak veškerou přípravu 
musí zvládnout během  
28 pracovních dnů.

 „Podle nás je to na samé hranici mož-
ností. Pokud by vše mělo jít plynule, muselo 
by o autentizační údaje žádat od nynějška 
zhruba deset tisíc podnikatelů denně. Aktu-
álně probíhající EET fórum v Olomouci však 
ukazuje, že přístup podnikatelů je velmi lax-
ní. Ignorují časovou náročnost příprav i to, 
že kapacita finančních úřadů a dodavatelů 
pokladních řešení je omezená,“ upozorňuje 
Michal Wantulok ze společnosti Dotykač-
ka, která je jedním z lídrů trhu pokladních 
řešení.

„Reálně dokážeme obsloužit tisíc zákaz-
níků denně. Obáváme se, že se zopakuje 
scénář první vlny, kdy podnikatelé přípravu 
podcenili a na poslední chvíli bez rozmyslu 
kupovali neprověřená řešení. Řada z nich 
doteď bojuje s přetrvávajícími technickými 
problémy nebo s tím, že zvolený systém ne-
vyhovuje jejich potřebám,“ doplňuje Michal 
Wantulok.

 Podle Pavla Fridricha nebude vyšší 
složitost druhé etapy EET dána jen vyšším 
počtem subjektů i objemu účtenek, ale 
i mnohem širším a různorodějším sortimen-
tem. „Oproti desítkám či stovkám položek 
v restauracích můžeme u obchodů hovořit 
o tisících, či dokonce desítkách tisíc. Sor-
timent se pohybuje od potravin či drogerie 

FOKUS

Stoprocentní  
nárůst

   Ministerstvo je spokojeno i s výsledky, 
které po měsíci přinesla první vlna EET.  
Vykazované tržby vzrostly ve srovnání 
s předchozím obdobím o sto procent. 
Resort to vypočítal na základě vzorku 
šestnácti stovek restaurací. Zatímco 
v průběhu prosince 2015 měla tato 
skupina hospod tržby 263,6 milionu 
korun, v prosinci 2016 vykazovala 
tržby 527,4 milionu korun, což svědčí 
o dvojnásobném nárůstu vykazovaných 
tržeb.

  Resort si od zavedení evidence tržeb 
slibuje miliardy korun na daních navíc. 
„Za první a druhou vlnu celkem je 
odhadovaný nárůst příjmů zhruba  
12,5 miliardy korun ročně na daních 
z příjmů a dani z přidané hodnoty. 
Vzhledem ke splatnosti těchto daní se 
však tento výnos plně neprojeví během 
roku 2017, kdy očekáváme přibližně  
4,3 miliardy korun,“ vypočítává 
Michaela Tesařová.

›
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až třeba po paliva nebo stavební materiály,“ 
dodal Pavel Friedrich.

 Zatím bez pokynů
 Obchodníci budou mít situaci složitější 
než restauratéři také z dalšího důvodu. Za-
tímco podnikatelům z první vlny poskytlo 
ministerstvo financí metodické pokyny, 
jak v jejich odvětví konkrétně vykládat ně-
které body zákona, u druhé vlny podobný 
materiál podle Petra Filipce, provozního 
ředitele společnosti Storyous, zatím chybí. 
Například e-shopy tak tápou, jak přesně 
zajistit evidenci plateb přes platební brány, 
specifické otázky mohou vyvstat také pro 
další obchodníky. Velkou roli tak bude 
hrát, nakolik se způsobem evidence pro 
konkrétní odvětví dokáže poradit sám 
dodavatel pokladního systému.

 „Finanční správa se bohužel tváří, jako 
by vše důležité bylo řečeno již s první vlnou. 
Přitom je jasné, že specifických problémů 
se v druhé vlně vynoří více, než tomu bylo 
v prosinci. Velmi bychom ocenili bližší 
informace a doplňující pokyny, abychom je 

dokázali předat zákazníkům a zapracovat 
je do svých materiálů. Náš vlastní EET 
specialista je pro naše klienty často jediný, 
kdo jim s výkladem zákona dokáže obratem 

poradit. Doporučuji sledovat specializace 
jednotlivých pokladních systémů a jejich 
schopnost orientovat se a radit v konkrétní 
problematice. Jiné potřeby zkrátka budou 
mít e-shopy, supermarkety, vinotéky nebo 
třeba benzinové stanice,“ zmiňuje Petr 
Filipec.

Zatímco někteří dodavatelé systémů 
pro EET se po restauracích chystají i na 
dodávky pro obchodníky, jiné firmy se 
na druhou vlnu zaměřovat nechtějí. „Náš 
primární trh zůstane i nadále gastrono-
mický, takže v současné době náš růst 
neprojektujeme cíleně směrem ke druhé 
vlně EET. Chceme se soustředit především 
na podniky z první vlny, které si až v praxi 
ověří, že pro gastronomii nejde používat 
univerzální nebo kompromisní pokladní 
systémy. Ovšem to neznamená, že retail 
zcela vynecháme, očekáváme, že se nám 
podaří zajistit řádově stovky nových klien-
tů,“ konstatuje Jan Adámek, šéf marketin-
gu Storyous. 

 DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Druhá vlna  
EET 
 
   Dosavadní průběh příprav ukazuje, že 

přání expertů nebudou vyslyšena. Deset 
dní před koncem ledna ministerstvo 
financí uvedlo, že z 250 tisíc subjektů 
pro druhou vlnu si autentizační údaje 
vyzvedlo pouhých  
20 tisíc podnikatelů. Dalších 230 tisíc 
podnikatelů tak veškerou přípravu musí  
zvládnout během  
28 pracovních dnů. 

   Pokud by vše mělo jít plynule, muselo 
by o autentizační údaje  
žádat od nynějška zhruba deset tisíc 
podnikatelů denně.

INZERCE    A171000332
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Na daňové výjimky nestačí 
písmena abecedy
České podnikatele stále trápí příliš složité 
daně z příjmu. Ministerstvo financí slibuje 
zjednodušení, k nápravě je ale daleko

Několikastránkové daňové přiznání, 
z jehož vyplňování mají podnikatelé 
každoročně těžkou hlavu, musejí 

letos OSVČ odevzdat na finanční úřad do  
3. dubna. Pokud mají ze zákona povinný 
audit nebo jim s vyplňováním pomáhají 
daňoví poradci, mají na splnění povinnosti 
vůči berňáku čas do 3. července. 

Poradci mají na jaře kvůli složité struktu-
ře příjmových daní plné ruce práce a v zá-
plavě novelizací a legislativních přílepků se 
často neorientují ani oni. 

Jak složité je pátrání po různých vý-
jimkách, slevách a odpočtech, potvrzuje 
i daňový expert David Hubal. Problémem je 
prý zejména to, že se rychle mění stáva-
jící výjimky a nové přibývají raketovým 
tempem. 

„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije 
krušně, stíhá ho spousta povinností a sou-
časný právní řád se velmi rychle mění. Sám 
mám problém vyznat se v zákoně o dani 
z příjmu. Ačkoli jsem daňový profesionál, 
výjimek je v daňových zákonech tolik, že je 
ani neumím spočítat,“ říká Hubal.

Jednodušší daně pro podnikatele jsou 
zaklínadlem všech tuzemských politických 
stran i vlád, posledních dvacet let ale zůstalo 
jen u slibů. 

Babišova velká revoluce
Zásadní změnu připravuje největší daňový 
revolucionář mezi polistopadovými ministry 
financí Andrej Babiš.  Nový zákon o daních 
z příjmu ale rozhodně poslanci nestihnou 
projednat a schválit do konce funkčního 
období této vlády. Dopsán má být letos na 
podzim.  A otázkou je, jak s ním po volbách 
naloží nový kabinet. 

„Zákon o daních z příjmu je z roku 1992, 
byl stopadesátkrát novelizován a jako jediný 
daňový zákon z té doby nebyl kompletně 
předělán. V současné podobě je sedmkrát 
delší než v původním znění. Obsahuje 
výjimky podle již neplatných vyhlášek. Na 
vršící se výjimky již nestačí písmenka abece-
dy,“ připouští náměstkyně ministra financí 
Alena Schillerová. 

Ministerstvo nešetří sliby, jedinou viditel-
nou změnou je ale zatím pouze zjednodušení 
přiznání pro zaměstnance, které je od loň-
ského podzimu dvoustránkové. Jednoduchý 
a přehledný tiskopis pro OSVČ by měl násle-
dovat, pokud bude schválen nový zákon. 

Jaké změny, které jim mají usnadnit život, 
mohou živnostníci s přijetím velké novely 
očekávat? 

Především by měl vzniknout takzvaný 
Integrovaný systém správy daní a pojist-
ného (ISS), který umožní OSVČ platit daně 
a zdravotní i sociální pojištění na jednom 
místě, nikoli na třech –  finančních úřadech, 
sociální správě a zdravotních pojišťovnách 
– jako dnes. Dočkat by se měly stručného 
a přehlednějšího daňového přiznání, odpad-
ne vyměřování daně platebním výměrem 
(dávku si poplatníci vyměří de facto sami) 
a vznikne i takzvaný daňový kiosek, tedy 
portál, díky němuž bude podnikatel moci 
elektronicky přiznat a zaplatit daně z pohod-
lí domova. 

Zákon prý bude napsán bez jakýchkoli vý-
jimek, a to včetně těch, které platí dnes. Ty 
budou z normy vyjmuty, nicméně z právního 
řádu nezmizí.

„Pro novou vládu bude připraven čistý 
zákon na jedné a katalog výjimek na druhé 

52 l Profit

FOKUS

FO
TO

: 
To

m
áš

 N
ov

ák

Zákon o daních 
z příjmu z roku 1992 
je v současné podobě 
sedmkrát delší než 
v původním znění. ›
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straně. A bude na ní, jak nastaví hodnotu 
základních parametrů a které výjimky 
se rozhodne do zákona zařadit,“ doplňuje 
náměstkyně ministra financí.

Jaké bonusy využíváme?
Při vyplňování daňového přiznání zajímají 
podnikatele především slevy a odpočty. Nej-
tradičnější jsou zřejmě sleva na poplatníka 
a slevy na dítě a vyživovanou manželku. O ty 
si OSVČ snižují daňový základ. 

Poslanci nedávno rozhodli, že slevu na 
partnera a dítě opět využijí i ti, kteří při vý-
počtu daně uplatňují výdajové paušály. Více 
si přečtěte v textu Změny v paušálech potěší 
drobné živnostníky v tomto vydání časopisu 
Profit (str. 62).

Sleva na druhého z vyživovaných manželů 
činí 24 840 korun ročně. V případě, že jde 
o držitele průkazu ZTP/P se zdravotním 
postižením, může si partner z daní odečíst 
dvojnásobnou částku, tedy 49 680 korun 
ročně. 

V zákoně se dočtete, že slevu uplatňujete 
na „manžela/manželku bez příjmu“. To 
ovšem neznamená, že je aktuální pouze 
v případě, že váš životní partner nevydělává 
ani korunu. Týká se i partnera, který pobírá 
dávky státní sociální podpory, sociální péče 
či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči 
a sociální služby, ale také státní příspěvky 
na penzijní připojištění či stavební spoření. 
Ve stejné skupině jsou například i stipendia 
na vysoké škole. Roční příjem partnera však 
nesmí přesáhnout 68 tisíc korun.  

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími 
změnami, je sleva na dítě. Letos může jeden 
z rodičů uplatnit slevu ve výši 1117 korun 
měsíčně na jednoho potomka, 1417 korun 

na druhého a 1717 korun měsíčně na třetí 
a každé další dítě. 

Částky jsou opět dvojnásobné, pokud 
je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. 
Máte-li dítě v mateřské škole, můžete si od 
daňového základu odečíst i takzvané škol-

kovné. Letos jde o maximálně 9900 korun 
ročně.

Základ daně si mohou plátci snížit také 
o zaplacené pojistné na životní pojištění, 
a to až o 12 000 korun. Daňová úspora je 
pak 15 procent z této částky. „Na maximální 
daňovou úsporu 1800 Kč dosáhnou lidé, 
kteří na svoji smlouvu o životním pojištění 
vkládají měsíčně 1000 korun a více,“ upřes-
ňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze 
společnosti Mazars.

I kdyby byla vypočtená daň po této slevě 
záporná, peníze vám stát nevrátí. „U daňo-
vého odpočtu o zaplacené pojistné na životní 
pojištění nemůže vzniknout nárok na daňo-
vý bonus, jako je tomu v případě daňového 
zvýhodnění na děti. Odpočet může snížit 
daň pouze na nulu,“ dodává Ivanco.

Letošní novinkou je sleva na evidenci 
tržeb. Poplatník, který v daném období 
zaevidoval tržby podle zákona o EET, si sníží 
daň maximálně o pět tisíc korun.

Z příjmových daní si mohou podnikate-
lé odečíst například také patnáct procent 
z hodnoty daru nebo z úvěrů. Typickým 
příkladem je hypotéka, již v daňovém obdo-
bí splácejí (ovšem pouze tehdy, slouží-li byt 
či dům k jejich bydlení, nikoli tehdy, pokud 
jej pronajímají). Odvody státu si lze snížit 
dokonce i o odborové příspěvky a existují 
rovněž odpočty na výzkum a vývoj či podpo-
ru odborného vzdělávání. 

Veškeré zmíněné výdaje, o něž si případně 
OSVČ sníží daň, musí finančnímu úřadu 
doložit příslušnými potvrzeními o jejich 
placení, která se jako přílohy odevzdávají 
s přiznáním. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Vybrané slevy u daně  
z příjmu fyzických osob

Slevy za zdaňovací  
období 2016 ročně měsíčně

Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč

Na druhého z manželů  
bez příjmů 24 840 Kč 2070 Kč

Na druhého z manželů bez  
příjmů – držitele ZTP/P 49 680 Kč 4140Kč

Invalidní důchod prvního  
a druhého stupně 2520 Kč 210 Kč

Invalidní důchod třetího  
stupně 5040 Kč 420 Kč

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč

Student 4020 Kč 335 Kč

Měl by vzniknout 
takzvaný Integrovaný 
systém správy daní 
a pojistného, který 
umožní OSVČ platit 
daně a zdravotní 
i sociální pojištění na 
jednom místě.

›
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Mnoho možností, jak vědomě či 
nevědomě porušit autorská práva, 
se do jednoho článku nevejde, 

upozorňuje advokát a patentový zástupce 
Tomáš Bejček z pražské advokátní kanceláře 
Artpatent. „Autorské dílo, ať již umělecké 
nebo vědecké, je výsledkem jedinečné tvůrčí 
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě. Lidé by 
se tedy primárně měli zajímat o to, zda 
předmět, který hodlají využít v rámci své 
reklamní či jiné činnosti, je chráněným 
dílem ve smyslu autorského zákona, nebo 
dílem volným, tedy takovým, u něhož 
uplynula doba trvání majetkových práv –  
70 let po smrti autora. Jinak je potřeba, aby 
příslušný autor poskytl souhlas a licenci 
k jeho užití. V obchodním styku to platí 
dvojnásob,“ vysvětluje Bejček.

Pražská advokátka Irena Holcová působí-
cí rovněž v Ústavu autorského práva Práv-

nické fakulty Univerzity Karlovy dodává: 
„U fotografií však stačí ke vzniku autorsko-
právní ochrany (stejně tak u počítačových 
programů a databází), aby byly pouze pů-
vodní ve smyslu vlastního výtvoru autora. 
Autorské dílo lze užít bez souhlasu autora 
jedině v případě, kdy to dovoluje zákon za 
jím stanovených podmínek. Odpovědnost 
za porušení autorských práv je objektivní, 
tedy nezáleží na tom, zda jste tak učinili 
vědomě či nikoli.“ 

Práva k autorskému dílu mohou mít 
kromě autorů například zaměstnavatelé 
nebo nabyvatelé licence. I když vám tedy 
někdo dovolí využít svůj text či ilustraci na 
vašem webu, je nutné se ptát, kdo je opravdu 
oprávněn vám poskytnout svolení k užití 
díla. „Myslet je třeba i na to, že ani volné dílo 
nelze použít způsobem snižujícím hodnotu 
díla a že i v takovém případě je nutné autora 
uvést,“ upřesňuje Holcová.

Fotografie, programy i hudba
„Podnikatelé se nejčastěji dopouštějí 
porušování autorských práv tím, že na 
svých internetových stránkách neopráv-
něně používají texty či fotografie, k nimž 
nemají autorská práva, nebo v provozov-
nách přístupných veřejnosti využívají 
televizi či rádio bez zaplacení autorských 
poplatků,“ pokračuje Tomáš Bejček. 
„Často neoprávněně užívají též počítačové 
programy, stahují hudbu a filmy,“ dodává 
Irena Holcová, „neoprávněné užití se tak 
netýká pouze autorů, ale též výkonných 
umělců či výrobců zvukových záznamů.“ 
Hudba je rovněž autorským dílem, proto 
platí výše uvedené i pro hudební doprovod 
webových stránek. Existují hudební ban-
ky, které mají vypořádána autorská práva, 
a na jejich portfolio lze zakoupit licenci.

„Internet umožňuje získávat a jednoduše 
kopírovat zdroje. Objevíte-li například na 
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Máte na to právo?
Při prezentaci své firmy 
a propagaci zboží zejména 
na internetu se lehce můžete 
ocitnout ve střetu s autorskými 
právy jiných osob
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internetu fotografii, u níž není uveden autor, 
považujete ji chybně za volně dostupnou 
a využijete ji pro své účely. Autorské právo 
však nepřestává platit pouze proto, že není 
uveden autor díla, případně vykonavatel 
jeho majetkových práv,“ varuje advokát, 
„lidé by proto měli ke každé fotografii při-
stupovat jako k autorskoprávně chráněnému 
dílu.“

Irena Holcová považuje za zásadní nešvar 
též neoprávněné přebírání obsahu z jiných, 
zejména konkurenčních webových stránek: 
„Někteří podnikatelé jsou schopni kopírovat 
nejen fotografie prodávaného zboží včetně 
popisků a vodoznaků, často převezmou celé 
články či jiné části cizího webu.“

Málokoho napadne, že porušením autor-
ského práva může být i kopírování povin-
ných obchodních či licenčních podmínek. 
I ty totiž mohou být předmětem autorsko-
právní ochrany, navíc byly vypracovány na 

míru pro jiného podnikatele, který za ně 
musel zaplatit právníkovi odměnu.

Časté laické přešlapy
Bez souhlasu autora či oprávněné osoby ne-
lze používat k propagaci vlastního zboží ani 
část cizích snímků či obrazů, například jako 
pozadí pro fotografování nebo k výrobě ko-
láží. Výjimku může představovat víceméně 
náhodné užití díla, které se objeví například 
v záběru filmu. Nelze však zakoupit něčí 
výtvarné dílo, vyfotografovat ho jako sou-
část zátiší a snímek prodávat jako vánoční 
přání (častý hřích kreativních portálů). Jiná 
situace je u neveřejného užití díla k soukro-
mým účelům, to autorský zákon za splnění 
určitých podmínek v zásadě dovoluje.

„Nejjednodušší cestou, jak pořídit 
fotografie bez obav z porušování autor-
ských práv, je zajištění vlastních fotografií 
či uzavření písemné licenční smlouvy 
s profesionálním fotografem, případně 
řádně zdokumentovaná licence od foto-
banky,“ doporučuje Tomáš Bejček. „Mnoho 
fotobank má sofistikované softwary, které 
při lustraci internetových stránek poznají 
shodu či podobnost neoprávněně použitých 
fotografií z jejich sortimentu. Fotobanka pak 
vyzve příslušného provozovatele internetové 
stránky k odstranění snímku a zaplacení 
bezdůvodného obohacení vzniklého neo-
právněným užíváním,“ dodává.

Irena Holcová upozorňuje též na to, že 
v případě neoprávněného užití fotografií 
můžete zasáhnout nejen do autorských práv 
jejich autora, ale i do všeobecných osobnost-
ních práv osob na nich zobrazených – za-
chytit něčí podobu lze výhradně se svolením 
fotografovaného.

I když jste však sami souhlasili, že se 
necháte vyfotografovat třeba k článku o své 
firmě, se snímky bez domluvy s vydavatel-
stvím a fotografem nesmíte dále nakládat, 
natož je zveřejnit před vydáním článku.

Výjimkou není ani jednání podnikatelů, 
kteří „tyjí“ z věhlasu známého díla tím, že 
například využijí název písně, filmu či knihy 
k pojmenování svého produktu, nezřídka 
též zvolí zaměnitelné označení či doménové 
jméno jiného podnikatele. Irena Holcová 
proto v této souvislosti upozorňuje též na 
problematiku jednání zákonem zakázané 
takzvané nekalé soutěže, jehož se takoví 
podnikatelé mohou dopustit. Stejně tak 
nesmíte bez licence pořizovat rozmnože-
niny jakýchkoli animovaných filmových 

postaviček, knižních ilustrací či chráněných 
značek, ať už je ztvárníte jakkoli. Prostě 
Krtečka můžete uháčkovat pro radost svých 
blízkých, ne však na prodej!

Jak se chránit?
Autorská práva k dílu vznikají v českých 
právních podmínkách neformálně bez jaké-
koli registrace okamžikem, kdy se dílo zrodí. 
Abyste předešli zneužití vaší práce jinými, 
oba právníci doporučují podnikatelům 
uvádět u vlastního webu, fotografií, textů 
či katalogů jméno autora díla, například 
v takzvané copyrightové výhradě (označení 
© se jménem autora či se jménem firmy, 
pokud má právo udělovat licence k užití 
díla, a rokem zveřejnění). „V případě sporu 
o práva k autorskému dílu je takové označe-
ní důležité. Předpokládá se totiž, že autorem 
je ten, kdo je uveden u díla, tedy například 
v copyrightové výhradě, a třetí osoby jsou 
nuceny to v soudním řízení vyvracet,“ radí 
Tomáš Bejček. Duševní vlastnictví se dá 

chránit i jinak – technická řešení pomocí 
patentů či užitných vzorů, vnější vzhled 
výrobků vzorem průmyslovým, označení 
produktu či služby, které je možné graficky 
znázornit, se chrání ochrannou známkou. 
Někdy může mít jeden výrobek více ochran 
současně.

 „Tomu, kdo poruší autorská práva, hrozí 
jednak postih podle autorského zákona, 
kam patří mimo jiné nárok autora na vydání 
bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásob-
ku obvyklé autorské odměny, ale též postih 
správněprávní, či dokonce trestněprávní,“ 
varuje doktorka Holcová. Zároveň nedopo-
ručuje pouštět se v případě zjištění prohřeš-
ku do nákladného soudního sporu. Nejprve 
vyzvěte rušitele, aby se zdržel zásahů do 
vašich práv, a u složitější záležitosti se obrať-
te na právníka. 

JANA ŠULISTOVÁ.(jana.sulistova@volny.cz)FO
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Práva k autorskému 
dílu mohou mít kromě 
autorů například 
zaměstnavatelé nebo 
nabyvatelé licence.
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T itulek k tomuto článku jsem si 
vypůjčil z jedné internetové diskuse. 
Přišel mi výstižný. To, co se dnes děje 

v Praze, totiž připomíná středověký hon 
na čarodějnice. René Buřič, člen Asociace 
Segway ČR, se ironicky usmívá, když líčí 
horečnatou činnost městských policistů 
v den, kdy začal platit zákaz provozování 
vozítek Segway v centru Prahy. Elektrické 
dvoukolky byly pronásledované policejními 
vozy dokonce i se zapnutými majáky.

„Řekli jsme si, že to vyzkoušíme. Bez turistů. 
A naše zkušenosti byly téměř totožné. U mne 
byli za necelé tři minuty a sundali mě z toho. 
Jedna kolegyně ani nenasedla. Museli sledovat 
kamerou provozovnu a čekat, co udělá.“

Palčivé otázky
Ta rychlost šokovala nejen jeho. Podivo-
val se, proč stejně rychle nezasahovali už 

dříve u ruskojazyčných skupin okupujících 
místa na Můstku, u Obecního domu a na 
Staroměstském náměstí, vždyť tam všude 
mají mnoho kamer. Dříve nic neviděli. 
A teď ano? 

Proč nezakročili, když „naháněči“ z Vý-
chodu na nejfrekventovanějších místech 
Prahy „lákali“ turisty na projížďky? Proč 
si nevšímali toho, že je pak bez jakékoli 
instruktáže pouštěli ve velkých skupinách, 
třeba i deseti jezdců, do víru velkoměsta? 
Nebylo divu, že pak mnohý Pražan turisty 
na netradičních dopravních prostředcích 
„nemusel“, že docházelo ke zraněním.

„Averze stoupala proti všem, samozřejmě. 
Nikdo nerozlišoval, hodili nás do jednoho 
pytle. Všichni jsme byli špatní. My jsme při-
tom měli kamenné provozovny, dělali jsme 
byznys přes internet. Všechny jsme před 
projížďkou půl hodiny učili, jak s tím zachá-

zet. Po Praze jsme se pohybovali v malých 
skupinkách, ve čtyřech. Volili jsme trasy, kde 
jsme nikoho neohrožovali. My jsme třeba 
jezdili na Petřín, ale to už je pryč. Zakázali to 
šmahem všem, nerozlišovali,“ říká Buřič.

Marný odpor?
Od chvíle, kdy byla vozítka Segway v centrál-
ní části metropole zakázána, už ukončilo svo-
ji činnost šest českých firem. A další čekají, 
jak se vše vyvine. Ty ruskojazyčné prý skoupil 
jeden boss z Východu a také on vyčkává.  

Asociace Segway ČR v lednu 2017 ohlási-
la, že podá na Prahu kvůli vyhlášce žalobu. 
Jejich nadějí je nyní správní soud. Minis-
terstvo dopravy dalo podle představitelů 
Asociace Segway ČR od všeho „ruce pryč“, 
když umožnilo Praze zákaz změnou zákona 
o silniční dopravě, která definovala, co to 
je segway. Do té doby zákon na dvoukolová 

58 l Profit

Dvě největší nebezpečí 21. století: 
Islámský stát a segway
Hysterie vrcholí. Vozítek Segway se chce zbavit 
i Praha 2. Kdo bude následovat? Měcholupy? 
Dolní Počernice? Karviná?

K AUZ A
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elektrická vozítka pohlížel jako na chodce.
Správní soud by měl rozhodnout, zda 

zákaz, který zlikvidoval druhou největší 
turistickou atrakci Prahy (podle TripAdvi-
soru), byl opodstatněný.

„Praha rozhodla na základě stížností 
občanů a radnice Prahy 1. Kolik jich ale 
bylo? Nikdy to nebylo doloženo jako pod-
klad pro zákaz. Žádné statistiky se totiž ve 
skutečnosti nevedou a na asociaci přišly 
čtyři stížnosti za šest let. Přece není možné, 
aby na základě několika stížností zlikvido-
vali celé byznysové odvětví. Vždyť to všude 
ve světě funguje. Třeba v Barceloně jsou 
vymezená místa, kde se jezdit nesmí. Tak 
to všichni dodržují. A po tomtéž jsme volali 
i my, nemohou zakázat všechno a všem,“ 
rozhořčuje se Buřič.

A pokračuje: „To mi zítra zakážou, že 
nesmím nosit žluté tričko? Nebo jaké boty FO
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Segway No way

Vozítka Segway se zatím nesmějí pohybovat 
na území celé Prahy 1, Prahy 7 a částí  
Prahy 2, Prahy 3, Prahy 4, Prahy 5  
a Prahy 8. Nařízení schválila Rada Prahy 
v červenci 2016, zákaz začal platit po 
rozmístění značek v prosinci loňského roku. 
V metropoli je 610 značek (jedna v ceně 
6065 korun) zakazujících vjezd segwayů. 
Celkem za ně Praha utratila 3,7 milionu 
korun. Další statisíce magistrát utratil za 
reklamní kampaň. Za porušení zákazu 
mohou strážníci na místě uložit blokovou 
pokutu do výše dva tisíce korun. 

Vox populi

Co si o zákazu myslí Pražané? Zde je 
několik jejich názorů z internetových 
diskusí.  

„Myslím, že ty potvory nepatří ani na 
silnici, ani na chodník. Ale mohly by být pro 
ně vyhrazeny trasy, kam by směly.“

„Poslanci mohli změnit jediný odstavec  
v zákoně 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích, 
a zařadit segwaye do kategorizace 
motorových vozidel, jako je tomu 
v Německu a v Nizozemsku, kde spadají 
do stejné kategorie jako mopedy, a tak 
definovat, že na segwayi se nesmí jezdit po 
chodníku (§ 3). Ale to by bylo v Kocourkově 
a Praze moc jednoduché.“

„Může mi někdo vysvětlit, proč jsou ty 
značky v Karlíně? Nikdy jsem tam žádný 
segway neviděl.“

„Zakážeme cyklisty, segwaye, parkování 
přespolním a zároveň si budeme platit 
parkovací místo, které ale nemáme 
garantované. Není to všechno tak trošku 
guláš? Ve světě jsou normální cyklisté, 
segwaye i parkování. První dvě věci jdou 
spojit do jednoho – jeden pruh, stejná 
pravidla.“  

si mám obout? To už tady ale jednou  
bylo, ne?“

Podle Buřiče by bylo ideální, kdyby se 
vymezila místa, kde by se mohlo jezdit, tak 
jak je to obvyklé v západoevropských met-
ropolích. A vše by se mělo rozhodnout před 
začátkem sezony. Tedy do konce března.

Pokrok nezastavíš
Co ale bude, když soud rozhodne v nepro-
spěch provozovatelů vozítek Segway? Skončí 
všichni? Nebo mají připravené náhradní 
řešení?

„Přesedneme na elektrokoloběžky. Po 
Praze jich v současnosti jezdí kolem pade-
sáti. Mnozí kolegové si je už pořídili. Tohle 
bude pro úředníky obtížnější zakázat,“ říká 
Buřič. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 
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Na první pokus zklamání! Odbočil 
jsem ze silnice na sněhem zapadlou, 
půl kilometru dlouhou polní cestu 

moc opatrně. A vzápětí jsem potupně uvízl. 
Nevadí. Druhý pokus. Tentokrát už jsem byl 
rozhodnutý se s tím nemazat. Cítil jsem, jak 
mi stoupá adrenalin v krvi. 

Ukaž, co v tobě je! 
Na neposkvrněnou bílou plochu jsem vlétl 
tak, jak jsem normálně zvyklý, tedy jako 
blázen. Nejprve přední, vzápětí zadní kola 
začala sníh pod sebou tvrdě válcovat. Duster 
má světlou výšku 21 centimetrů a přesně 
tak vysoká čerstvá pokrývka mu stála v ces-
tě. Cítil jsem silné záběry všech kol a vůz se 
potýkal s blankytně bílou záplavou na prv-
ním mírném návrší. Následovala cesta po 
louce, pak úvozem a byl tu rozhodující úsek, 
stoupák v lese. Duster si srdnatě razil cestu 
panenským sněhem, ale bylo znát, že v konci 
už mírně ztrácel dech. Po vystoupení z vozu 
jsem pak zacítil pach lehké spáleniny. 

Kdepak, Duster není čistokrevný terénní 
vůz. Nicméně ukázal zatraceně hodně. Ne 
náhodou je právě pro tyhle schopnosti nej-

oblíbenějším sportovně-užitkovým vozem 
u nás. 

Vzhled dřevorubce
Má i další přednosti, pro které si ho pořizují 
hlavně lidé žijící na venkově a pro které se 
stal nejprodávanějším vozem SUV fyzickým 
osobám. Není načančaný, přetechnizovaný. 
Boduje svým neotesaně působícím, hrubým 
designem. Dokazuje, že v jednoduchosti je 
síla. 

À propos síla. Při jízdě po silnici máte 
pocit, že překoná jakoukoli překážku, nad 
tím, zda se vyhnout díře ve vozovce, vůbec 
nepřemýšlíte. Stejně tak při parkování nedu-
máte o obrubníku chodníku. Ani nezazna-
menáte, že jste na něj vjeli. 

Udivuje také praktičností a velkým vnitř-
ním prostorem i na zadních sedadlech. Toho 
nabízí tolik, jako konkurenti Nissan Qashqai 
či Suzuki Vitara. Přitom za cenu, o které by 
si konkurenti mohli jen nechat zdát. Není 
divu, že je válcuje v prodejích.  

60 l Profit

Překvapivě vitální 
Mrzne, sněží. Nevyjíždějte! 
Rozhlasové stanice se předháněly 
ve vykreslování apokalyptických obrazů. 
Jak v tom marastu obstojí nejlevnější 
esúvéčko na trhu? 

TE S T

Dacia Duster 4x4 1,6 SCe 

Motor: zážehový, 1598 cm³ 
Nejvyšší výkon: 84 kW (114 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 168 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 12,0 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 1280 kg
Maximální přípustná hmotnost: 1804 kg
Rozměry (délka x šířka x výška): 4315 x 
1821 x 1695 mm
Světlá výška: 210 mm
Objem zavazadlového prostoru: 408 dm³ 
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
8,0/6,2/6,8 l
První cena vozu: 249 900 Kč  
(4x2; výbava Access) 
Cena testovaného vozu: 367 900 Kč  
(výbava Blackshadow) 
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Pro kliďase
Vedle velkých předností má však i vel-
ké nedostatky. Jednak mne nenadchlo 
odhlučnění vozu, motor jsem se kvůli tomu 
ani nepokoušel vytáčet do vyšších otáček, 
při rychlé jízdě nemělo cenu pouštět rádio. 
Podobné to bylo s dynamikou, což bylo dáno 
krátkým zpřevodováním. Na jedničku jsem 
s vozem pouze „cuknul“ a nejinak to bylo 
i dále. V sedmdesátikilometrové rychlosti 
jsem měl zařazený šestý rychlostní stupeň 
a teprve pak se auto začalo rozjíždět. 

Jen průměrná byla i spotřeba. Na zasně-
žených mrazivých silnicích kolem Kutné 
Hory jsem jezdil i za deset litrů (!), na dálnici 
při 130kilometrové rychlosti byla spotřeba 
podobná. Když jsem ubral, dostal jsem se 
na dálnici při průměrné rychlosti 110 km/h 
a třech tisících otáčkách na 8,4 litru. Podobně 
žíznivý byl vůz i při hodně mírném tempu na 
okreskách – pod sedm litrů jsem to nedotáhl. 
Ve městě trochu pomáhal srážet nehezká 
čísla start/stop systém. 

A ještě jednu výtku mám. Nadšený 
jsem nebyl ze sedmipalcového dotykového 
displeje. Funkce jdou snadno ovládat, ale to 
jeho umístění! Obrazovka je příliš nízko pod 
přístrojovou deskou.  

Nepřehlédnutelné novinky
Vůz, který jsem testoval, byl po faceliftu 
v akčním provedení Duster Blackshadow. 
Nová verze zahrnuje mřížku chladiče vyve-
denou v lesklé černé barvě, která je sladěna 
s kryty zpětných zrcátek, mlhová světla 
lemovaná ozdobným krytem z leštěného 
chromu a černé sloupky dveří. Matně chro-
mový přední a zadní kryt podvozku a střešní 
lišty na voze zůstaly z předchozí verze. 

Do interiéru vnesly více elegance středový 
panel v lesklé černé barvě a kožený volant. 
Plasty v interiéru mne však opět nenadchly. 
A ani sedadla. Jsou sice pohodlná, ale příliš 
velkou oporu v zatáčkách neposkytovala. 
Jako kdyby tvůrci vozu už dopředu počítali 
s tím, že s dusterem stejně nikdo rychle jez-

dit nebude. Za zmínku ještě stojí 16palcová 
černá kola z lehkých slitin, zatmavená skla 
v zadní části a navigační systém. Tuto verzi 
si ale nelze objednat jinak než s motorem 
1,6 SCe.

Rumunský zázrak
Ještě nedávno podceňovaná rumunská Da-
cia, která patří Renaultu, je dnes přítomná 
ve 44 zemích. Od svého obnovení v roce 
2004 prodala více než čtyři miliony vozů, 
zejména v Evropě a ve Středomoří. Po deseti 
letech na českém trhu se dostala na čtvrté 
místo žebříčku prodejů s tržním podílem  
5,4 procenta. 

A model Duster v tom hraje klíčovou roli. Je 
nejprodávanějším vozem značky v Česku. Od 
roku 2010 si ho v tuzemsku pořídilo 16 600 ři- 
dičů a je očividné, že touha po něm jen tak ne-
zeslábne. Ostatně za vše mluví i fakt, že ještě 
nedávno se na něj muselo čekat i půl roku.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) FO
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Opětovné zavedení zmíněných slev 
pro všechny plátce, kteří nyní 
využívají paušály – tedy pro ty, kteří 

mají roční příjmy do dvou milionů korun – 
by znamenalo pro státní kasu ztrátu zhruba 
dvou a půl miliardy korun ročně.

Místopředseda vlády a ministr financí 
Andrej Babiš proto navrhl, aby mohli 
zmíněnou výhodu využívat pouze sku-
tečně drobní živnostníci, jejichž roční 
příjmy nepřesáhnou milion. Tak by se 
mělo podařit díru v rozpočtu alespoň 
částečně zalepit. Stát díky změně vybere 
na dani z příjmu fyzických osob zhruba 
o miliardu více.

Přes počáteční neshody v koalici návrh 
v lednu 2017 prošel sněmovnou. Podnikate-
lů se nicméně reálně dotkne až příští rok na 
jaře při vyplňování přiznání k dani z příjmu 
za rok 2017.

Nízké daně jen pro ty nejmenší
Kvůli zmíněné novince OSVČ vydělávající 
jeden až dva miliony korun ročně zaplatí 
v roce 2018 vyšší daně než letos, spokojeněj-
ší než letos budou naopak ti, kteří si přijdou 
na méně než milion.

Osmdesátiprocentní paušál ještě 
v letošním daňovém přiznání řemeslníci 
uplatní v případě, že dosáhnou na roční 
příjmy do dvou milionů korun. Maximál-
ně si tedy od daňového základu odečtou 
1 600 000 korun (při osmdesátiprocent-
ním paušálu). Příští rok už ti, co za rok 
vydělají milion, dosáhnou na nejvyšší 
možný odpočet ve výši 800 tisíc. Pokud 
ale bude jejich roční příjem například 

1,1 milionu korun, na výdajích už neušetří 
ani korunu.

Stejná pravidla budou platit i u živnost-
níků, již uplatňují šedesátiprocentní paušál. 
Ti nově odečtou maximálně 600 tisíc korun. 
Těm, kteří působí ve svobodném povolání 
a odečítají si paušálně čtyřicet procent, se 
daňový základ sníží v roce 2018 nejvýše 
o 400 tisíc korun.

Podle daňového poradce ze společnosti 
KODAP Vlastimila Sojky mají být daňové 
paušály určené skutečně jen drobným živ-
nostníkům. Hranice jednoho milionu korun 
je podle něj vhodná.

„Největším problémem paušálních 
výdajů je to, že vytlačují zaměstnance do 
pseudopodnikatelské sféry. Švarcsystém 

přináší tržní deformaci. Na jedné straně 
vysoké sociální odvody platí konzerva-
tivnější podniky, které nechtějí riskovat 
diskuse s kontrolními orgány o porušování 
pracovního práva a obávají se sankcí. Na 
druhé straně ti, kdo se na rizika neohlíže-
jí, díky tomu konkurují nižšími náklady. 
,Nepraví podnikatelé‘ jsou navíc zbaveni 
ochrany pracovního práva,“ upozorňuje 
Sojka.

Máte děti? Ušetříte výrazněji
Až do roku 2010 se výdajové paušály po-
stupně navyšovaly a dnes může díky nim 
řada OSVČ výrazně ušetřit na dani z příjmu 
i na sociálním a zdravotním pojištění. Jejich 
výhodou je také administrativní jednodu-
chost a úspora času při vyplňování daňo-
vých přiznání.

Tento nástroj stále využívá zhruba půl 
milionu poplatníků. Po Babišových změnách 
sice tento počet výrazně klesne, ale ti, co 
mají rodinu a vydělávají do milionu korun 
ročně, si výrazně polepší.

Sleva na děti se letos díky schválení 
daňového balíku, jehož součástí byla 
i zmíněná úprava paušálů, zvýšila 
o 2400 na 19 404 korun ročně, na třetí 
a další dítě narostla o 3600 na 
24 204 korun ročně.

Pro desetitisíce živnostníků novela 
zákona přinese úsporu až několika desítek 
tisíc korun ročně, pro ty, co vydělávají od 
jednoho do dvou milionů, ovšem znamená 
daleko vyšší finanční zátěž. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

BUSINE S SINFO.C Z

FO
TO

: 
To

m
áš

 N
ov

ák

Příklad
Živnostníkem, kterému budou změny 
vyhovovat, může být pan Novák, který za rok 
2016 i 2017 vydělá milion korun a jenž se svou 
ženou vychovává dvě děti. Ten ještě letos odečte 
600 tisíc korun (60 procent z jednoho milionu), 
základ jeho daně z příjmu bude 400 tisíc 
a samotná daň 15 procent z této částky, tedy 
60 tisíc korun. Sleva na poplatníka představuje 
24 840 korun, slevu na manželku ani děti ještě 
uplatnit nemůže, a bernímu úřadu tedy zaplatí 
daň 35 160 korun.

Příští rok už využije slevu na manželku 
(24 840 korun) a daňové zvýhodnění na dva 
nezletilé potomky (38 808 korun). Do státní kasy 
tedy při stejném výdělku neodvede ani korunu.

Změny v paušálech potěší 
drobné živnostníky
Poslanci omezili počet podnikatelů, 
kteří mohou při přiznání daně z příjmu 
využívat výdajové paušály, zároveň jim 
ale vrátili slevy na manželku a děti
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POR ADNA

Některá nařízení zákona o EET si jinak vykládají  
provozovatelé podniků a jinak kontrolní orgány. 
Oznámení o EET vylepila většina hostinských. Musí být stejný  
text umístěn i na jejich webových stránkách?
PETR Z., Praha

Stejný text jako na EET cedulkách s ozná-
meními, která vždy začínají slovy: „Podle 
zákona o evidenci tržeb je prodávající povi-
nen vystavit kupujícímu účtenku…“ a jež by 
měly být v provozovnách na dobře viditel-
ném místě, musí být skutečně umístěn i na 
webových stránkách firem. A to i v případě, 
kdy web neslouží k prodeji. Stačí, aby se na 
něm prezentovaly zboží nebo služby.

Podobu a aplikaci „EET cedulek“ konkrét-
ně upravuje § 25 zákona o evidenci tržeb, 
tedy ten, který zároveň definuje přesné 
znění textu. Metodika k výkladu zákona pak 
paragraf upřesňuje. Informační povinnost 

podle ní dopadá také na poplatníka, který 
nabízí zboží nebo služby na internetových 
stránkách. 

Z užité formulace tedy vyplývá, že se 
podmínka neomezuje pouze na weby, kde 
dochází k prodeji. Poplatník splní uvedenou 
povinnost umístěním textu na libovolném 
místě dostatečně viditelném pro každého 
návštěvníka internetových stránek.

Vzhledem k tomu, že velká řada klientů 
o nařízení neví, je dobré jim tuto skutečnost 
připomenout. Podle našich informací je ně-
kterými kontrolory umístění textu na webu 
skutečně vyžadováno, jakkoli je to v přípa-
dě běžných webových prezentací hospod, 
restaurací a kaváren nelogické.

Doporučujeme text umístit do patičky 
homepage, přijatelná by podle našich infor-
mací měla být i varianta zkrácené informace 
s následným proklikem na plné znění textu. 

Ministerstvo financí bychom ale rádi po-
žádali, aby sjednotilo kontrolní pokyny pro 
Finanční správu a Celní správu a chybějící 
text nebyl penalizován v případě, kdy chybí 
na stránkách, které mají pouze prezentační 
charakter, a nerealizuje se přes ně žádná 
z forem prodeje. Ještě připomínám, že za 
nedodržení tohoto nařízení hrozí podnika-
telům podle zákona pokuta až do 50 tisíc 
korun. 

PETR FILIPEC,.provozní ředitel Storyous

INZERCE    A161007218
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

20. ÚNORA
DAŇ Z PŘÍJMU
  měsíční odvod úhrnu sraže-

ných záloh na daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé 
činnosti

24. ÚNORA
SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za prosinec 

2016 (pouze spotřební daň 
z lihu)

27. ÚNORA
DPH
  daňové přiznání a splatnost 

daně za leden 2017
  souhrnné hlášení za leden 

2017
  kontrolní hlášení za leden 

2017  
ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za leden 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za leden 2017
  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných 
olejů, ostatních (technických) 
benzinů za leden 2017 (pokud 
vznikl nárok)

28. ÚNORA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
leden 2017

1. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
  podání vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti za 
zdaňovací období 2016

ODVOD Z LOTERIÍ
  podání přiznání k odvodu 

z loterií a jiných podobných 
her a zaplacení odvodu za 
odvodové období 2016

13. BŘEZNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za leden 2017 

(mimo spotřební daň z lihu)

15. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
  čtvrtletní záloha na daň

20. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
  měsíční odvod úhrnu sraže-

ných záloh na daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé 
činnosti

  elektronické podání vyúčto-
vání daně z příjmů ze závislé 
činnosti za zdaňovací období 
2016

27. BŘEZNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za únor 

2017
  souhrnné hlášení za únor 

2017
  kontrolní hlášení za únor 

2017  
ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za únor 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za leden 2017 

(pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání za únor 2017
  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných 
olejů a ostatních (technických) 
benzinů za únor 2017 (pokud 
vznikl nárok)

31. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
únor 2017

21. ÚNORA
MODERNÍ TECHNOLOGIE V PRAXI
Jak se připravit na zostřující se boj s konkurenty, kteří ve 
svém podnikání využívají prvky kybernetiky, robotiky, 
internetu věcí, 3D tisku a dalších moderních technologií? 
A jak tyto novinky uvést do podnikatelské praxe? Zástup-
cům firem poradí na konferenci Kybernetická revoluce 
aneb průmysl 4.0 v praxi, která proběhne pod záštitou 
CzechInno v Hradci Králové. Podrobnosti na e-mailu: 
info@czechinno.cz.

24. ÚNORA
ÚČETNICTVÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY
Celodenní seminář na téma aktuality v účetní závěrce 
Účetní závěrka roku 2016, poprvé podle nové legislativy 
proběhne v sídle Okresní hospodářské komory v Pelhři-
mově. Akce je určena především účetním a zástupcům 
firem, kteří se obtížně prokousávají novým zákonem 
o účetnictví. Další informace zjistíte na e-mailu  
info@hkpe.cz.

28. ÚNORA
BOJ O EVROPSKÉ PENÍZE:  
JAK PORAZIT KONKURENCI?
V Plzni se uskuteční seminář, který se zaměří na mož-
nosti financování podniku, integrované teritoriální 
investice a také na nová pravidla pro výběr dodavatelů 
v rámci evropského operačního programu OPPIK. 
Dozvíte se mimo jiné to, jak zpracovat žádost o dotaci 
či na jaké projekty a v jakých obcích můžete získat 
peníze. Akce se koná od 9 do 12 hodin.  
Více na http://www.enovation.cz/skoleni/iti-plzen.

28. ÚNORA – 2. BŘEZNA
ZA VĚDOU, VÝZKUMEM A INOVACEMI
Novou platformu propojující vědeckou a výzkumnou sfé-
ru s podnikatelským prostředím představuje brněnský 
veletrh Věda, výzkum, inovace 2017. Na Výstavišti Brno 
se budou prezentovat inovační firmy, vědecko-technické 
parky a centra, vědecké týmy, vysoké školy – jednoduše 
instituce, bez jejichž činnosti by zavádění inovací a vý-
zkumu do praxe nebylo možné.  To podstatné najdete na 
http://www.vvvi.cz/index.html.

9. BŘEZNA
CELNÍ PŘEDPISY NOVĚ A JINAK
Změnu v celních předpisech přinesl v loňském roce nový 
Celní kodex EU. Ten změnil pravidla pro dovozce zboží, 
které je importováno do Unie, a zároveň zavedl povinnou 
elektronickou komunikaci mezi úřady a podniky.  
Jak se v novinkách vyznat, poradí zástupci agentury 
CzechTrade účastníkům semináře Celní předpisy v roce 
2017 v pražském sídle CzechTrade v Dittrichově ulici. Po-
drobnosti na businessinfo.cz. S dotazy se můžete obrátit 
na dana.sourkova@czechtrade.cz.
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 vás zve na osudová setkání

Popeláři
Funky muzikál

Denně brzy vstávám a po probuzení 
si rád přečtu články nahromaděné 
ve výborné aplikaci Pocket. Zhruba 

v sedm hodin společně snídáme s dětmi 
a partnerkou. I když ve svých firmách razím 
volnou pracovní dobu i místo, snažím se 
sám být každý den v některé z kanceláří 
(máme v Česku celkem tři). Do té většinou 
dorazím okolo půl deváté. Po rituální 
přípravě konvice zeleného čaje od kolegů 
z cajtydne.cz zasednu k e-mailu a Twitteru. 
Projedu novinky a některé věci si označím 
k druhému přečtení na později.

 V deset hodin máme pravi-
delné týmové statusy. Jediný 
telefonát dne za účasti celého 
daného týmu. Setkáváme 
se vesměs virtuálně pomo-
cí Google Hangouts nebo 
u velké televize v některé ze 
zasedaček. Každý z volají-
cích stručně seznámí zbytek 
se svou „denní misí“. Tento 
závazek má důležitý psycho-
logický aspekt, díky němuž 
se lidé úzce koncentrují na 
vytyčený cíl. Tím se zvedá 
pravděpodobnost úspěchu 
jednotlivce a celého týmu. 
Ztratit fokus je totiž v dnešní 
době, plné rušivých zdrojů 
a aplikací, snazší než kdy 
jindy. 

 S týmem spolu přes den 
komunikujeme převážně přes chatovací apli-
kace Slack, Hangouts či ScreenHero. Všichni 
musí ale přivyknout asynchronní povaze 
komunikace a naučit se v takovém prostředí 
fungovat. Extrémem je totální zaspamování 
či naopak nekomunikace. 

 Obědy se snažím věnovat setkávání 
s novými lidmi či jednotlivými zaměstnan-
ci. Obecně ale nejsem příznivcem hraní 

„kalendářového tetrisu“, kdy má zoufalý 
manažer plný prakticky celý den. Pečlivě si 
vybírám, koho potkám a hlavně deleguji. To 
znamená, že mám pravidelně maximálně 
jedno setkání denně, a to ideálně přímo 
v naší kanceláři. Nemám tedy pak problém 
v případě naléhavosti do svého kalendáře 
přidat výjimečně schůzku navíc.

 Odpoledne pak znovu čtu tematické 
články a vyřizuju e-maily vyžadující delší 
odpověď. Celkově se mi velmi osvědčila 
technika Pomodoro, kdy se 25 minut plně 

soustředím na daný úkol 
a pak si dám pětiminutovou 
přestávku. Do uší si přitom 
pouštím většinou meditač-
ní hudbu nebo zvuky jako 
zurčící potok a šum lesa. 
Tím absolutně odfiltruju 
okolí.

 Kolem třetí odjíždím domů 
a jdu si zaběhat. Běhání mi 
pomáhá vyčistit si hlavu a zá-
roveň mě při něm napadají 
zajímavá řešení ošemetných 
situací, které přinesl den.

 V podvečer mezi šestou 
a osmou hodinou navazuji 
kontakt se svým kolegou 
v Kalifornii, který pro nás 
hledá tamní investiční 
příležitosti. Poté už počítač 
vypínám a s rodinou hrajeme 

deskové hry. Před spaním si ovšem neod-
pustím půlhodinku čtení komiksů. Jsem to-
tiž i jejich náruživým sběratelem. Záměrně 
si do ložnice netahám žádnou elektroniku, 
natož televizi. Zkrátka tam nechci nic kromě 
knížek.

 Usínám většinou kolem jedenácté hodiny. 
Zřídkakdy se stresuji tak, že bych měl pro-
blém usnout a klidně spát do 5.30 hodin.  
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