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říká Michal Burian, ředitel 
dvou vědeckotechnických
parků v Brně

Lakota 
a lenost bolí, 
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Ten krámek mi sluší!  
Zná to každý podnikatel, velký i malý, dnes a denně si musí 
zodpovídat otázku, kam patří. Na cestě je tolik překážek. A bolestné 
je tohle sebezpytování ve chvíli neúspěchu, pádu. Pak teprve nastává 
boj o sebedůvěru. Pak se teprve ukazuje, co v kom je. A v ty kalné 
dny ne vždy platí americké „upadnout můžeš, vstát musíš“.

Ne, tak snadné to opravdu není. Dokazují to nejen příběhy 
slavných, o nichž píšeme, ale i neuvěřitelná story bývalé gymnastky 
Táni Boltnarové. Dárek k jejím padesátinám byl rozpad firmy, 
v níž pracovala. „Tenkrát mi poprvé došlo, že jsem stará, v branži 
inzeroval samý ‚mladý kolektiv‘,“ vzpomíná dnes bez hořkosti.

Po mnoha dalších životních saltech, kdy se jí nedařilo rozjet 
vlastní živnost, nakonec skončila jako květinářka. Má svůj malý 
krámek a každý den bojuje o místo na slunci. „Je to jen tak na 
uživení, ale jsem svojí paní. A navíc stíhám dvakrát týdně trénovat 
předškolní mrňata,“ říká.

Nejen její příběh, ale i osudy včelaře Petra Cihláře, Romana 
Sterlyho, majitele portálu SportCentral.cz, či Karla Jandáska, 
zakladatele firmy Kavalier’s, a dalších dokazují, že umění podnikat 
je samo o sobě velmi osobní záležitostí.

Můžete jednou neuspět, dvakrát, možná desetkrát... Ale pokud 
jste upřímní sami k sobě, připraveni poučit se ze svých přešlapů 
i z podrazů, které vám připravili jiní, pak by vás úspěch nakonec 
minout neměl.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Sóičiró Honda,
japonský inženýr 
a průmyslník, 
zakladatel společnosti 
Honda

„Úspěch je devadesáti-
devítiprocentní 
selhání.“ 
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Č E S KO

Světlý ležák uvařili v havlíčkobrodském 
Měšťanském pivovaru. Pivo, určené 
primárně na vývoz, má zahraničním 

partnerům představit pivovarnictví jako 
tradiční české odvětví. Důraz byl kladen 
i na estetickou stránku – originální etiketu 
a dárkové balení. Exportní speciál pocestuje 
také do vzdálených regionů, jakými jsou 
Čína, Brazílie nebo Thajsko.

„Reklamní předměty pro zahraniční 
partnery chápeme jako dobrou příležitost 
k prezentaci České republiky a její tradiční 
výroby. Proto jsme se soustředili na to, aby 
každý z nich představoval některé z našich 
významných průmyslových odvětví,“ říká 
generální ředitel agentury CzechTrade Ra-
domil Doležal.

„Obchodní partner si neodnese tašku 
plnou nicneříkajících drobností, ale odchází 
s jediným dárkem, který má jasnou vazbu 
k České republice,“ doplňuje. 

Pivo jsme „více okořenili  
chmelem“
Vzhledem k primárnímu využití v zahra-
ničí a k požadavku na malovýrobu agen-
tura CzechTrade oslovila několik menších 
pivovarů. Nakonec navázala partnerství 
s Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod.

„Základem Exportního speciálu, který 
jsme připravili na zakázku, je náš Rebel 
Sváteční speciál,“ říká ředitelka obchodu 
havlíčkobrodského pivovaru Helena Event. 

„A protože CzechTrade je kořením expor-
tu, přidali jsme na výrazu i u Exportního 
speciálu a více jsme jej okořenili chmelem,“ 
dodává Event.

Etiketa Exportního speciálu odkazuje 
k oslavám 20. výročí založení agentury 
CzechTrade a využívá speciální výroční logo, 
které vzniklo ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně. 

Při výrobě reklamních dárků CzechTrade 
spolupracuje například s firmou Preciosa 
a či rodinnou firmou Rautis, jejichž produk-

ty reprezentují českou tradici výroby skla 
a vánočních ozdob. Pro představení strojí-
renského průmyslu jsou připravené ručně 
vyráběné manžetové knoflíčky a náušnice 
ze strojních mechanismů. Ukázkou textilní 
výroby jsou pak utěrky výrobce Svitap s mo-
tivem Prahy.    

Vyšší zájem exportérů
Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade 
registrují ze strany tuzemských exportérů 
stále větší zájem o své služby. Kanceláře loni 
pro klienty odpracovaly přes 87 tisíc hodin, 
což je dvojnásobek oproti roku 2014. 

Výrazný nárůst zájmu zaznamenalo 
nejvýznamnější zastoupení v Düsseldorfu, 
které podpořilo při vstupu na německý trh 
259 firem, což představuje 50procentní 
meziroční nárůst. Své služby loni Czech-
Trade poskytl zhruba tisíci expandujících 
exportérů.

Agentura v loňském roce rozšířila působ-
nost o zastoupení v Singapuru, v Teheránu 
a v Peru, a v současné době tak nabízí své 
služby prostřednictvím 51 zahraničních 
kanceláří. Na začátku letošního roku otevře-
la pobočku v nigerijském Lagosu.  

RED

Čeští farmáři měli  
dobrý rok
Především dobrá úroda ovlivni-
la loňský ekonomický výsledek 
tuzemských zemědělců. Produkce 
odvětví v běžných cenách vzrostla 
na 129,3 miliardy korun, což je 
o 1,8 procenta více než v roce 
předchozím. Podnikatelský důchod 
se zvýšil o čtvrtinu.  

Vliv na lepší hospodářský 
výsledek zemědělství měly i vyšší 
dotace. Odhadovaný objem dotací 

vyplacených na výrobu dosáhl 
30,8 miliardy korun. To představo-
valo meziroční nárůst  
o 3,4 procenta.

Pozitivní vliv měl další důležitý 
ukazatel stavu českého země-
dělství – podnikatelský důchod. 
Jde o zisky zemědělských farem, 
respektive zisky včetně odměn za 
práci těch, kteří na hospodářstvích 
pracují. „Podnikatelský důchod do-
sáhl hodnoty 20,2 miliardy korun. 
Meziročně se zvýšil o 25,9 procen-

ta,“ uvádí ředitel odboru statistiky 
zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.  

Kontrolní hlášení:  
Berňák může odpustit  
dvě pokuty 
Finanční správa přišla s úlevou 
pro podnikatele. Plátci DPH, kteří 
v roce 2016 pochybili v souvislosti 
s podáním kontrolního hlášení 
a vznikla jim povinnost uhradit 
některou z pokut ve výši 10,  
30 nebo 50 tisíc korun, budou mít 

možnost požádat svého správce 
daně o prominutí dvou pokut na-
jednou, a to bez ohledu na příčinu 
pochybení. 

Dosud bylo možné za obdobných 
podmínek prominout nanejvýš 
jednu pokutu. 

„Reagujeme tím na podněty 
z řad podnikatelů. Nechceme, aby 
se poctiví podnikatelé dostávali do 
problémů kvůli drobným pochybe-
ním. Cílem kontrolního hlášení není 
ukládání sankcí, ale odhalování da-
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CzechTrade slaví výročí exportním ležákem
Státní exportní agentura CzechTrade slaví 20 let své působnosti.  
K výročí vznikl i netradiční reklamní předmět:  
14procentní pivo Exportní speciál
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Č E S KO

Přestože měla daňová sleva na jednoho 
potomka zůstat v roce 2018 stejná 
jako letos, koalice se nakonec v únoru 

dohodla na jejím zvýšení, a to o 150 korun 
měsíčně. Slevu na druhé dítě vláda už loni 
zvýšila o 2400 korun na 19 404 ročně, na 
třetího a každého dalšího potomka pak 
o 3600 na 24 204 korun ročně.

Pro rodiny s jedním dítětem se podle loň-
ského rozhodnutí Sobotkova kabinetu nemělo 
změnit nic. Ti, kdo mají jednu dceru či syna, 
měli mít v letech 2017 i 2018 nárok na stejný 
odpočet z daně z příjmů, a to 13 404 korun 
ročně. Rodiče jedináčků se ale nakonec dočkali navýšení bonusu až na  
15 204 koruny. Za rok jim tak přibude do rodinného rozpočtu  
1800 korun. Od příštího roku navíc budou mít na slevu nárok i ti, 
kteří využívají výdajové paušály – a to tehdy, pokud jejich čisté roční 
příjmy nepřesáhnou milion korun.

Kompromis kvůli vyšším přídavkům
Změnu musí ještě schválit vláda, což by měla být v důsledku koaliční 
dohody formalita, a také parlament. Ministr financí Andrej Babiš 
bude s dodatečnými náklady počítat při přípravě státního rozpočtu na 
příští rok. „Jsem rád, že uděláme další výrazný krok v podpoře rodin 
s dětmi,“ okomentoval úpravu premiér Bohuslav Sobotka.

Další daňové zvýhodnění rodičů je výsledkem kompromisu. Zatím-
co ČSSD chtěla pouze výrazně zvýšit přídavky, lidovci a ANO prefero-
vali úlevu na daních. Koalice se shodla i na zvýšení přídavků na děti 
o tři sta korun, na které budou mít nově nárok rodiny s příjmem do 

2,7násobku životního minima. Dosud pobíra-
ly přídavky pouze rodiny, které si nevydělaly 
více než 2,4násobek minima. Státní poklad-
nu připraví v roce 2018 obě úpravy o čtyři 
miliardy korun.

Posledním bodem koaliční dohody je 
schválení záměru ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaely Marksové Tominové na 
zálohované výživné. V praxi to znamená, že 
za neplatiče zaplatí alimenty stát a následně 
bude peníze od hříšníka vymáhat.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Nižší daně zaplatí i rodiče  
s jedním dítětem
Vláda chce před blížícími se volbami opět ulevit rodinám  
s dětmi. Zvýší proto daňovou slevu i na jedno dítě
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ňových úniků,“ řekl ministr financí 
Andrej Babiš.  

Počet bankrotů v ČR klesá
V únoru 2017 bylo vyhlášeno  
82 bankrotů obchodních společ-
ností a 513 bankrotů fyzických 
osob. V obou případech jde o nižší 
čísla než v prvním měsíci letošního 
roku. Bankrotů ubylo i v meziroč-
ním srovnání. Zatímco v období od 
března 2016 do února 2017 ukonči-
lo svou činnost tímto způsobem 

932 obchodních společností, o rok 
dříve to bylo 958 firem.

V posledních dvanácti měsících 
bylo vyhlášeno 6849 bankrotů 
fyzických osob. I zde jde o po-
měrně významný pokles. Kon-
krétně je to o 1015 krachujících 
podnikatelů méně než v období 
2015 až 2016. 

Meziročně se počet bankrotů 
obchodních společností snížil  
o tři procenta a fyzických osob 
o 13 procent.  
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S VĚ T

Pětadvacet let se Barcelona bez 
přestávky představovala po celém 
světě jako snová turistická destinace. 

Nyní to však vypadá, že se stala obětí 
svého marketingového úspěchu. Do města, 
v němž žije 1,6 milionu lidí, se totiž denně 
valí desítky tisíc návštěvníků a ztěžují 
život místním. Ulice jsou přeplněné 
často hlučnými cizinci, Barceloňané jsou 
vytlačováni a bouří se. Dokonce nedávno na 
čas okupovali hlavní třídu La Ramblu. 

Turisté okupují stále více nemovitostí. 
Odhaduje se, že počet bytů ve městě, v nichž 
se ubytovávají načerno, stoupl už na 17 tisíc. 
Ceny domů v Barceloně proto kvůli tomu 
rychle stoupají. To už rozhoupalo i městskou 
radu. Schválila nová pravidla stanovující 
strop pro najímání soukromých domácností 
prostřednictvím webových stránek, jako je 
Airbnb, a vyhlásila moratorium na stavbu 
nových hotelů na území města.  

V současnosti je k dispozici 75 tisíc lůžek 
v hotelích a kolem 50 tisíc v legálních turis-
tických ubytovacích zařízeních. Vedle toho 
se ale odhaduje, že v nelegálním byznysu je 
využíváno dalších 50 tisíc lůžek.

Proti novému nařízení se okamžitě ozvali 
představitelé turistického ruchu. Podle nich 
nová pravidla turisty démonizují a omezení 
jen způsobí další propad již tak slabé ekono-

miky ve městě, do kterého turistické odvětví 
ročně přispívá zhruba 72 miliardami eur.

„Jejich rozhodnutí je špatné,“ řekl deníku 
Guardian Manuel Casals, generální ředitel 
Asociace hotelů v Barceloně. „Z 32 milionů 
lidí, kteří loni navštívili Barcelonu, pouze 
osm milionů přebývalo v hotelích. Zbytek 
byli jednodenní návštěvníci, kteří navíc ve 
městě utratili jen málo peněz,“ dodává.

Loni v říjnu obyvatelé Barcelony oslovení 
v průzkumu řekli, že největším problémem 
města je nezaměstnanost, na druhém místě 
pak návštěvníci města. Přitom turistika mno-
ha z nich poskytuje obživu. „Jenže mizerně 
placenou,“ tvrdí Martí Cusó, představitel 
jednoho ze sdružení obyvatel Barcelony, „vy-
dělávají sotva polovinu průměrné mzdy.“

S hodnými dětmi v Padově 
ušetříte
Antonio Ferrari, vlastník restaurace v seve-
roitalské Padově, už toho měl dost. Rozči-
lovaly ho děti, které při obědě nevydržely 
na svých židlích, běhaly kolem stolů, na 
toaletách rozlévaly vodu, pletly se personálu 
pod nohy. Proto vyhlásil, že rodiče, jejichž 
děti se budou chovat spořádaně, odmění 
pětiprocentní slevou z konečného účtu.

Listu Corriere della Sera řekl, že odha-
duje, že zhruba třicet procent rodičů neví, 

co s dětmi v čase oběda. Přitom ty tradiční 
s mnoha chody trvají i tři hodiny. „Dovedu 
si představit, jak obtížné to pro rodiče musí 
dnes být. Ale bylo třeba něco udělat,“ dodá-
vá. Svůj nápad si v rozhovoru pochvaloval. 
Prý zabral okamžitě.

Rusové se do podnikání nehrnou
Ruský časopis Ogoňok se zamyslel nad tím, 
proč je země tak neproduktivní: „Jak přimět 
Rusa efektivně pracovat? Za cara sázeli na ,ně-
mecké řízení‘, za sovětské éry na stachanovce, 
pak se doufalo v trh. Ale nízká produktivita 
práce zůstává stejnou slabinou jako dřív.“

Na vině je podle expertů to, že i v čase 
tržní ekonomiky se prakticky nic nezměnilo. 
Od roku 1991 do roku 2012 Rusko zvýšilo 
produktivitu o třetinu, zatímco Čína sedmi-
násobně. V opotřebení základních fondů, od 
strojů po budovy, jsou na tom v Rusku ještě 
hůř než před startem tržních reforem před 
27 lety. V roce 1990 míra opotřebení činila 
35,6 procenta, v roce 2014 už 49,4 procenta.

Navíc je v téměř stopadesátimilionovém 
Rusku stále jen málo podnikatelů. Osud do 
svých rukou vzalo pouze zhruba 5,5 milionu 
lidí. Proč? Hlavním důvodem je to, že nemají 
peníze na rozjezd. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Barcelona se bojí 
dalších turistů
Katalánská metropole praská ve švech. 
Jen loni ji navštívilo více než 30 milionů lidí. 
Obyvatelé města už toho mají dost, žádají změnu 
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TÉMA

Pohled na aktuální stav základní 
dálniční sítě v Česku připomíná 
i v roce 2017 ementál. Zemi chybí 

dálniční spojení s Rakouskem, druhá 
dálnice propojující Čechy s Moravou 
i okruh kolem metropole, na který se 
napojuje velká část tuzemských autostrád.  

Největší tragédií pro tuzemské firmy 
a podnikatele přitom je, že nejenže žádná 
ze tří klíčových dopravních tepen již dávno 
neslouží řidičům, ale ani jediná z nich se 
dokonce ještě nezačala stavět. 

Pražská brzda
„Ve Středočeském kraji nám chybí obchvat 
Prahy, takže když chceme jet z Kladna do 
Kutné Hory, trvá nám to stejně dlouho jako 
vlakem z Prahy do Ostravy. A je to přitom 
v rámci jednoho kraje,“ říká Zbyněk Frolík, 
zakladatel společnosti Linet.  

Jenže Pražský okruh se jen tak stavět neza-
čne, přestože i politici vědí, že jde o nejzásad-
nější stavbu v zemi, a nejen v oblasti dopravy. 

„Stavba je nejen klíčová pro Prahu i Středo-
český kraj, ale je prioritní a strategická pro ce-
lou Českou republiku, protože na ni postupně 
navazuje většina českých dálnic,“ uvedl před 
časem předseda vlády Bohuslav Sobotka. 

A slíbil zahájení stavby části okruhu spo-
jující dálnice D1 a D11 od Modletic k Bě-
chovicím v roce 2019. Ministerstvo dopravy 
však i tento termín považuje za nereálný 
a plánuje začíst se stavbou spíše až v roce 
2020. Tedy deset let poté, co měl být podle 
původních plánů Pražský okruh dokončen. 
I tento termín přitom bude podle resortu 
platit pouze v případě, že se dodrží veškeré 
správní lhůty a stavba nebude blokována 
žádným odvoláním či hledáním majitelů 
některého z pozemků.

Dokončení úseku o délce pouhých tři-
nácti kilometrů se tak začíná opět ztrácet 
v nedohlednu a ukazuje na neschopnost 
tuzemské politiky řešit témata klíčová pro 
rozvoj domácí ekonomiky. Celý Pražský 
okruh by měl mít po dokončení zhruba  

83 kilometrů, v provozu je zatím jen polo-
vina. O dostavbě komplikovanější části na 
severozápadě metropole mezi Ruzyní a Sa-
talicemi se přitom hovoří ještě mlhavěji. 
V letošním roce by měl Středočeský kraj, na 
jehož území tato část obchvatu Prahy z větší 
části leží, schválit nové zásady územního 
rozvoje, které by měly potvrdit vedení trasy.  

O pouhý krůček dál je další klíčová 
dopravní stavba. Dálničnímu spojení Brna 
s Vídní, které pro celé Česko znamená dů-
ležité napojení na Rakousko, otevřelo cestu 
rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje, které loni v říjnu schválilo vydání 
zásad územního rozvoje. Ty jižní Moravě 
jako jedinému kraji chyběly, což bránilo 
mimo jiné i budování stavby dálnice k ra-
kouským hranicím. Také tady přitom zbývá 
jen krátký, přibližně patnáctikilometrový 
úsek z Pohořelic do hraničního Mikulova. 
Na rakouské straně se chybějící část tamní 
dálnice A5 začala stavět již na jaře roku 
2015 u rakouské obce Poysdorf. 

Český dopravní ementál 
Jen málokterou oblast tuzemští politici 
tak dokonale zpackali jako dopravní 
infrastrukturu. Její rozvoj ustrnul. 
Páteřní síť dálnic bude až v roce 2030 
a stavějí se tratě pro pomalé vlaky
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Letos konečně zlepšení
Celkový obraz dálničního zmaru by mohla 
napravit alespoň dálnice D35, která spojí 
Prahu s Olomoucí a Ostravou. Minister-
stvo dopravy slibuje letos zahájit výstavbu 
dvou úseků, 13 kilometrů mezi obcemi 
Časy a Ostrov a 12,8 kilometru úseku mezi 
Opatovicemi nad Labem a Časy. „Na jaře 
tohoto roku bude na dálnici D35 v úsecích 
Opatovice nad Labem–Časy a Časy–Ostrov 
zahájen záchranný archeologický výzkum, 
který je nutnou podmínkou pro žádost 
o stavební povolení, výstavba by mohla 
začít na podzim,“ řekl ministr dopravy  
Dan Ťok. 

Celkem 26 kilometrů dálnice by mělo být 
největší dálniční zakázkou za posledních 
osm let. Tendr za přibližně deset miliard 
korun přilákal nezvykle vysoký počet sta-
vebních firem. O zakázku usiluje 14 společ-
ností, kromě těch českých také podniky ze 
Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, 
Itálie, Německa a Španělska.

Stát chce letos začít stavět také nové 
úseky dálnic D6 mezi Prahou a Karlovými 
Vary a D11 od Hradce Králové k polským 
hranicím. U karlovarské dálnice plánuje 
resort podání žádosti o stavební povolení 
na úseky Nové Strašecí–Řevničov a obchva-
ty Řevničova a Lubence do května tohoto 
roku.

Na D11 se v tomto roce počítá se dvěma 
částmi. „U úseků Hradec Králové–Smi-
řice a Smiřice–Jaroměř začneme na jaře 
s archeologickým průzkumem, věříme 
tomu, že na mnoha místech bude ukončen 
do podzimu. Kolem září 2017 bychom zde 
mohli dělat hlavní stavební objekty, jako 
jsou křižovatky a mosty,“ dodal Dan Ťok. 
Celkem se letos na D11 začne s výstav-
bou 22,5 kilometru z Hradce Králové do 
Jaroměře. Na české poměry neskutečně 
rychlé tempo však bledne při pohledu na 
opačnou stranu hranice. V Polsku je nyní ve 
výstavbě přibližně 180 kilometrů navazu-
jící dálnice a v přípravě je poslední úsek 

ke státním hranicím. Po letech stavebního 
půstu by letos mělo být v Česku zaháje-
no celkem 140 kilometrů nových dálnic. 
Resort dopravy však do těchto čísel počítá 
také opravu letité dálnice D1. Délka auto-
strád otevřená v tomto roce však bude více 
než skromná, pouhých 15,6 kilometru. Jde 
o krátký úsek hradecké dálnice D11, dále 
D4 u Příbrami, D3 mezi Bošilcem a Veselím 
nad Lužnicí a Borkem a Úsilným. Poslední 
úsek tvoří obchvat Českých Budějovic. Celá 
páteřní síť dálnic by měla být dokončená až 
v roce 2030.  

Pomalé koridory
Ještě horší než u dálnic je situace na české 
železnici. Ta sice poslední dvě desetiletí 
prochází rozsáhlou modernizací za desítky 
miliard korun, ovšem její výsledky jsou 
často kontroverzní. Osudovou chybou bylo, 
že politici v 90. letech minulého století roz-
hodli modernizovat železnici na maximální 
rychlost pouhých 160 kilometrů za hodi- ›
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nu.  Již od 70. let minulého století se přitom 
vyráběly vlaky pro rychlost 200 kilometrů 
za hodinu. Bylo proto jasné, že parametry 
zvolené pro modernizaci českých železnič-
ních koridorů byly již v době svého vyhlášení 
naprosto zastaralé. 

Ani během dalšího čtvrtstoletí však nikdo 
z šéfů resortu dopravy nedokázal na tento 
tragický omyl zareagovat a stanovit pro 
železniční koridory rychlost alespoň 200 či 
250 kilometrů za hodinu. Stal se pravý opak. Tratě modernizované 
v pozdějších letech již nedosahují ani na stošedesátikilometrovou 
rychlost. „Na pozdějších úsecích se začalo šetřit a parametry umož-
ňují někdy rychlost jen 70 až 110 kilometrů za hodinu,“ popsal trend 
Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu.  

Na železnici se tak pokračuje v procesu, 
který je typický pro celé tuzemské dopravní 
stavitelství. Budují se stavby, které jsou již 
v době svého dokončení morálně zastaralé. 
Navíc jsou tuzemské železnice i dálnice často 
o třetinu až polovinu dražší než srovnatelné 
dopravní stavby na západ či jih od našich 
hranic. Například server iDnes před časem 
upozornil, že ve Španělsku dokážou postavit 
kilometr vysokorychlostní trati pro rychlost 

350 kilometrů za hodinu levněji než v Česku modernizovat trať pro 
maximální rychlost 160 kilometrů za hodinu.

Vrcholem železničního Kocourkova pak je, že na zmodernizova-
ných tratích za miliardy jezdí často vlaky pomaleji než před zahá-
jením rozsáhlých oprav. Podobných anomálií si v posledních letech 

TÉMA

Ve Středočeském kraji 
nám chybí obchvat 
Prahy, takže když 
chceme jet z Kladna 
do Kutné Hory, trvá 
nám to stejně dlouho 
jako vlakem z Prahy do 
Ostravy. A je to přitom 
v rámci jednoho kraje.

›
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všimli cestující například na tratích z Hradce Králové do Trutnova, 
z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod nebo z Prahy do Dobříše. 
Často je důvodem dopravní omezení kvůli pokračování moderniza-
ce trati na navazujícím úseku nebo v železniční stanici, někdy však 
neochota razantněji „sáhnout“ do jízdního řádu, aby se nerozpadla 
návaznost mnoha dalších spojů na regionálních tratích. 

Zbytečná smrt na přejezdech
Výsledkem mnohaletého trápení na české železnici však nejsou jen 
miliardy vyhozené z okna a cestování pomalou rychlostí. Na kole-
jích kvůli uplatňování zastaralých přístupů také zbytečně umírají 
lidé. Především na železničních přejezdech. V roce 2016 na nich 
v Česku došlo k celkem 175 střetům, při kterých zemřelo 45 lidí. 
„Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2016 v porovná-
ní s rokem 2015 stoupl o šest procent, nicméně počet usmrcených 
při těchto mimořádných událostech vzrostl o více než 40 procent,“ 
upozornil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Například sousední Německo investuje do rušení železničních 
přejezdů miliardy a v letech 1994 až 2010 tam klesl počet přejezdů 
z 28 682 na 19 521. Jen v letech 2005 až 2007 tam zrušili na třináct 
stovek přejezdů. Za stejnou dobu se v Česku zrušilo jen 38 přejezdů. 
Německo vynakládalo v minulých letech na rušení přejezdů a jejich 
nahrazování mimoúrovňovým křížením průměrně 170 milionů eur 
ročně, tedy asi 4,7 miliardy korun. V tuzemsku podobný komplexní 
přístup chybí. 

Rizikové přejezdy tak u nás zůstávají i na rychlostních korido-
rech, což ohrožuje bezpečnost dopravy na železnici. Liknavý přístup 
státu v této věci byl jednou z příčin tragického střetu kamionu 
s pendolinem na železničním přejezdu ve Studénce v roce 2015, 
který nepřežili dva cestující. Jenže ani toto neštěstí nevyburcovalo 
politiky ke změně. Namísto plánu na postupné rušení přejezdů na 
koridorech představilo ministerstvo dopravy pouze scénář pro jejich 
modernizaci.

Vysokorychlostní utopie
Česku se nedaří dohnat ztrátu v budování dopravní infrastruktury 
ani v dalších ohledech. Šípkovou Růženku připomíná země v oblasti 
budování vysokorychlostních tratí. Podnikatelé a jejich organizace 
se marně dožadují změny. 

„Česká republika při výstavbě vysokorychlostních tratí zaspala,“ míní 
předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp. „Není 
žádným tajemstvím, že si česká železniční infrastruktura stále udržuje 
značný odstup za kvalitou infrastruktury ve ‚starých‘ zemích EU. Pokud 
nedojde ke zlepšení tohoto stavu, mohla by se Česká republika přes 
svou ideální geografickou polohu ve středu Evropy stát místem, které 
bude objížděno jak v železniční osobní, tak nákladní dopravě,“ dodává 
Emanuel Šíp. Hospodářská komora se proto angažuje v podpoře přípravy 

české sítě vysokorychlostních tratí a snaží se dohlížet na to, aby koncepty 
připravované ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní 
cesty odpovídaly evropským trendům a vedly k účinnému odbourávání 
zaostalosti vůči zemím ležícím na západ od České republiky.

Jenže i v tomto ohledu zatím tuzemské firmy marně čekají na 
adekvátní odezvu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka nedávno slíbil 
zahájení stavby trati „českého TGV“ do Drážďan až v roce 2035. Po-
dobně pozdní termín přitom nepředpokládali ani největší pesimisté. 
Strategické dokumenty ministerstva dopravy sice očekávají provoz 
na této trati v roce 2030, ale ani to není žádná výhra. Především při 
porovnání se Španělskem, které prakticky dokázalo vybudovat síť 
vysokorychlostní železnice za šest let. Nevypadá to však, že by se 
v českém prostředí chystal hozený ručník někdo zvednout. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

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

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

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

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

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

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

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

HOTEL
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Nákladní auta s automatickým 
řízením se již prohánějí ve 
zkušebním provozu po celém světě. 

Zvládají suverénně řízení, navigaci, umějí 
zůstat ve svém jízdním pruhu, zpomalit či 
zcela zastavit podle hustoty dopravy – a to 
vše bez jakéhokoli zásahu řidiče.

Společnost Rio Tinto jich používá běžně 
čtyřicet pět na převoz železné rudy ve dvou 
dolech v Pilbaře v západní Austrálii. A nejsou 
to žádní drobečci, mají nosnost 240 tun. Podle 
Financial Times je ovládají operátoři z tisíc 
kilometrů vzdáleného Perthu. „Auta s auto-
nomním řízením nám přinesla dvanáctipro-
centní úsporu. Je to dáno tím, že odpadly zcela 
přestávky, absentování, výměny směn,“ řekl 
listu Andrew Harding, představitel anglicko-
-australské společnosti.  

Také Daimler nedávno představil 
osmnáctikolové monstrum s „dálničním 
pilotem“. Jiné automobilky zase vysílají 
na dálnice „vlaky“ nákladních automobilů 
s automatickým řízením, které sledují první 
vozidlo v konvoji.

Podle deníku Guardian je vysoce prav-
děpodobné, že obrovská konkurence mezi 
automobilkami ještě vývoj zrychlí. Do deseti 
let tak budou nákladní auta bez řidičů na 
silnicích zcela běžná. A to způsobí i revoluci 
v bezpečnosti dopravy. Jen ve Spojených stá-
tech se v současnosti velké „trucky“ podílejí 
ročně zhruba na 350 tisících havárií s téměř 
čtyřmi tisíci oběťmi.

Za volant jen u skladů
Revoluce na silnici se tedy blíží. A neměla 
by nikoho překvapovat, něco podobného 
se už odehrává v jiných oborech. Auto-
matizace výrobních procesů nabírá na 
obrátkách, roboty vytlačují od pásu ze 
závodů stále více lidí. V USA, kde jsou 
v tomto procesu v čele, se od roku 1990 
zvýšilo množství vyrobeného zboží  
o 73 procent. Růst výroby byl přitom 
provázen třicetiprocentním (!) snížením 
počtu lidí zaměstnaných ve zpracovatel-
ském průmyslu. O práci jich přišlo více 
než pět milionů.

Řidiči nákladních aut ale zcela ne-
zmizejí. V budoucnu nebudou zapo-
třebí na dálkových trasách. Zato jejich 
přítomnost v závěrečných fázích jízdy, 
na posledních kilometrech, bude stále 
nezbytná. Profese řidiče nákladních 
automobilů se tak zcela promění. Z těch,  
co zbudou, se stanou specialisté, operá-
toři dopravy.

A polepší si. Už nebudou nuceni trávit 
za volantem dny a noci, budou moci žít 
normálně, s rodinou. Na druhé straně to 
pro ně bude náročnější. Budou se muset 
vzdělávat, umět si poradit s náročnými 
technologiemi – podobně jako jiní, kteří 
pracují s informacemi. Stanou se „bílými 
límečky“. Hůře na tom však budou ti, 
kteří odpovídající vzdělání nezískají. Kde 
skončí?

Peníze za nic?
A podle Martina Forda, futurologa, který se 
zaměřuje na vliv umělé inteligence a robotů 
na společnost, se objevují i další otázky. Co 
se stane s lidmi, kteří budou chtít získat jako 
dříve důstojné, důležité a odpovídajícím 
způsobem ohodnocené zaměstnání? Jak se 
vyrovnáme s pokročilými technologiemi, 
které tahle rozumná očekávání znemožní 
naplnit?

Podle něho bude nutné změnit celý náš 
přístup, myšlení. Jedním z možných řešení 
je garantovat každému člověku nějaký mi-
nimální příjem. Tahle myšlenka je ostatně 
stále častěji zmiňovaná. A už jsou tady první 
zkušenosti z Finska a Nizozemska, něco 
podobného se chystá zavést nyní kanadská 
provincie Ontario.

Jsou ale lidé, kteří s tím nesouhlasí a tuto 
myšlenku shazují. Říkají, že je to vlastně 
„placení lidem za to, že zůstávají naživu“.

Ford je však pro dramatickou změnu: 
„Měli bychom to brát jako ,dividendu 
občanům‘.“ Všichni by měli získat podíl 
z bohatství a prosperity země. Podobně jako 
třeba občané Aljašky dostávají každoročně 
výplatu, která se odvozuje od energetických 
zdrojů tohoto státu.

„Pokud k tomu nepřistoupíme, alterna-
tivou bude ekonomická stagnace a sociální 
a politická nestabilita,“ říká Ford a dodává, 
že bude třeba také najít lidem životní náplň 
ve světě, v němž stráví mnohem méně času 
v zaměstnání. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Auta-roboty jsou tady
Toto není žádná science fiction, 
šoféři nákladních vozů 
se mají čeho bát

16 l Profit
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Zástupci samospráv v minulosti 
slyšeli zejména na nabídku 
nových pracovních míst. Pokud 

měly na zelené louce za humny vyrůst 
sklady, kde se nabízela práce stovkám 
lidí, vycházely firmám ochotně 
vstříc. V době ekonomického růstu 
a rekordně nízké nezaměstnanosti 
ale ovlivňují hlasování zastupitelstev 
rizika, která zejména menším obcím 
velké logistické parky přinášejí. 
Logistické společnosti přesto hlásí: 
po úspěšné loňské sezoně očekáváme 
i letos výrazný růst.

„Nenazval bych to tak, že obce a města 
výstavbě a priori nepřejí, na druhé straně 
se dokážeme vžít do pocitů starosty 
malého města, že nic podobného v obci 
nechce,“ říká Martin Polák, ředitel společ-
nosti Prologis pro střední a východní Ev-
ropu. „Pokud postavíte park, kam přijde 
za prací tisíc zaměstnanců, postranním 
efektem je, že mnozí chtějí přímo v obci 
nebo někde v okolí bydlet. Postaví si tady 
třeba dům, založí rodinu, vodí sem děti do 
školy či do školky. To výrazně ovlivní život 
v místě a řada vesnic či městeček příliv 
nových lidí nezvládá. Logicky tak vzniká 
tlak na jejich samosprávy, aby velkosklady 
v jejich okolí nestály,“ připouští zástupce 
Prologis.

Na druhé straně dálnice
Firma Prologis – a není sama – se snaží 
budovat sklady dál od obecní zástavby. 
Logistická výstavba se soustřeďuje kolem 
hlavních dopravních tepen, zejména dálnic. 
„My stavíme u dálnic téměř vždy, ale snaží-
me se, aby obec, v jejímž katastru nebo u níž 
stavíme, byla vždy na druhé straně dálnice 
a dále od nás. V obcích chtějí, aby měli klid 
a jejich život byl co nejméně omezený,“ 
připouští Polák.

Pro města a vesnice bývá problémem 
i velký nárůst kamionové dopravy. Kvůli je-
jímu výraznému zvýšení bojovala roky o to, 
aby u ní nestálo velké logistické centrum, 
například obec Libouchec na Ústecku.

Společnost CPI chtěla u nedalekého Žďár-
ku už v roce 2008 postavit velké centrum. 
Kraj, který stavbu posvětil, ji zdůvodňoval 
tím, že přispěje k rozšíření investic, pracov-
ních míst, místní veřejné dopravy a že se 
zvýší příjmy do řady obecních pokladen.

K občanským sdružením jako Děti Země 
a Přátelé přírody se ale přidali i zastupitelé 
Libouchce. Místní podepsali petici proti skla-
dům zejména kvůli kamionům, kterých by tu 
měsíčně projelo o desetitisíce více. Po osmi 
letech bojů všech zúčastněných stran rozhodl 
loni v létě stavební úřad, že je certifikát, který 
firma obdržela pro výstavbu, neplatný, a cen-
trum CPI Žďárek se stavět nebude.

Podobnou anabázi si prožili brněnští 
zastupitelé s plánovanými obřími sklady 
Amazonu v Brně-Černovicích. Ani zde nebyl 
projekt desetihektarového skladu dota-
žen do konce, ačkoli se zastupitelé – přes 
původně odmítavý postoj – pokusili změnit 
regulativy územního plánu ve prospěch 
světového gigantu. 

Se žalobou na město pak uspěl u soudu 
spolek Čisté Tuřany, kterému šlo o to, aby 
průmyslová zóna sloužila i nadále svému 
původnímu účelu, tedy lehkému průmys-
lu, nikoli logistice. A investor svůj záměr 
mezitím zrušil.

Že je stále komplikovanější stavět v Česku, 
připouští i zástupce Prologisu. „Pokud je 
potřeba dělat změny v územním plánu, 
proces v Česku trvá průměrně šest až sedm 
let, a to se zcela nejistým výsledkem. Koupit 
pozemek bez územního rozhodnutí, že tam 
lze stavět takové objekty, je loterie. Udělal by 
to jen hazardér a my nic takového rozhodně 
nepodnikáme,“ shrnuje Polák.

Nemají na růžích ustláno
Proces udělování povolení je podle něj 
v Česku komplikovanější než například 
v sousedním Polsku nebo Maďarsku. 
„V Maďarsku je proces kratší, v Polsku 
to trvá srovnatelnou dobu, ale tamní sa-
mosprávy jsou stavění logistických parků 

Neochota obcí 
logistické firmy nezabrzdí
Doby, kdy obce podporovaly výstavbu 
zásobovacích center, jsou pryč. 
Rok 2017 má být i tak pro firmy příznivý

TÉMA
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stále velmi nakloněné. Pokud jde u nás 
proces normálně a nikdo a nic ho nekom-
plikuje, tak dostanete povolení zhruba 
do roka. Jenže v Česku ani nejde o délku 
řízení, ale o to, že vám stále někdo hází 
klacky pod nohy. Je velmi málo projektů, 
se kterými nikdo nemá problém, ať už 
jde o ekology, obce a podobně,“ doplňuje 
Polák. Od hospodářské krize, kdy spadla 
cena pozemků na minimum, se navíc sta-
vění stále prodražuje. Zatímco dříve bylo 
možné koupit pozemky za 30 eur za metr 
čtvereční, dnes se průměrná cena pohy-
buje mezi 60 a 70 eury. Samozřejmě záleží 
také na lokalitě, kde chtějí investoři své 
záměry realizovat. „Musíme si uvědomit, 
že cena pozemků u dálnice D5 bývá mno-
hem vyšší než například u dálnice D11,“ 
upozorňuje zástupce logistické firmy.

Růst pokračuje. Paradox,  
nebo logický vývoj?
Přes zmíněné problémy je výstavba logis-
tických nemovitostí v Evropě na vzestupu. 

Podle průzkumu, který Prologis uspořádal 
mezi zástupci logistických firem na veletrhu 
Expo Real v Mnichově v říjnu 2016, bude 
následující rok v EU i v ČR pro stavění pří- 
znivý. Všechny reálné ukazatele naznačují 
růst poptávky. Polovina respondentů vyjá-
dřila přesvědčení, že v roce 2017 si odvětví 
jako celek ve srovnání s rokem 2016 povede 
lépe, 35 procent očekávalo srovnatelné 
výsledky a pouze 15 procent předpovídalo 
zhoršení tržního prostředí.

„Existuje pět důvodů k optimismu i pro 
rok 2017,“ domnívá se Martin Polák.

Stále častějšímu a stále efektivnějšímu vy-
užívání logistických nemovitostí napomáhá 
například to, že se modernizují dodavatelské 
řetězce. Novým motorem poptávky po stav-
bě dalších skladovacích prostor je takzvaná 
e-commerce. Prodejci i dopravci díky ní 
navyšují investice do logistického zázemí 
a vytvářejí novou poptávku.

„Podle odhadů agentury eMarketer mají 
tržby z retailového prodeje prostřednictvím 
e-commerce v roce 2017 v zemích západ-
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ní Evropy vzrůst zhruba o deset procent, 
v regionu střední a východní Evropy pak 
téměř o 20 procent,“ shrnuje Martin Polák. 
To, že bude více lidí nakupovat přes internet, 
se nezmění ani v budoucnu. Růžovějším 
očekáváním napomáhá i trvalý hospodářský 
růst v zemích EU. Přestože nejde o nijak zá-
vratná čísla, firmy se dalších investic nebojí, 
naopak.

Růstu paradoxně nahrává také to, že je 
nižší dostupnost nemovitostí a klienti se 
pro využívání skladovacích prostor rozho-
dují rychleji. Díky tomu ubývá takzvaných 
spekulativních projektů, u nichž investoři 
očekávají, že budou fungovat v budoucnu, 
a nemají pro ně okamžité využití. To je 
také důvod, proč se rok od roku v Evro-
pě i v tuzemsku snižuje neobsazenost 
skladových prostor. Během roku 2017 se 
na celoevropské úrovni čeká její pokles 
až na rekordně nízkých 5,5 procenta. Lo-
gistikům pomáhá i postupný růst nájmů. 
Silná poptávka totiž vede k tomu, že ti, 

co prostory nabízejí k pronájmu, omezují 
výhody pro své klienty a ti musejí za nájem 
platit více.

Posledním motorem růstu je stabilizace 
na kapitálových trzích a s tím spojený vyšší 
zájem o nemovitosti, které jsou pro investo-
ry stále velmi lákavou komoditou. Zajímavé 
jsou pro ně tedy i logistické nemovitosti.

Přesun skladů do center měst
V současné době se stále zkracují termíny, 
dokdy se chtějí lidé – ať už soukromí zákaz-
níci, nebo zástupci korporátu – dostat k ob-

jednanému zboží. Doby dodání se zkracují 
úměrně rozvoji novým trendům, například 
zmíněné e-commerce. Proto se i logistické 
zázemí stěhuje blíže k lidem. „Vždy platilo, že 
se sklady stavějí zejména za městy, nicméně 
začíná být čím dál větší problém dopravo-
vat zboží včas do středů měst. A poslední 
dobou skutečně cítíme, že je poptávka po 
prostorech, které by byly přímo v centrech. 
Například v Praze je neuvěřitelná spousta 
lokalit, které leží ladem – a ležet by nemuse-
ly,“ připouští Polák.

Zástupce Prologisu v té souvislosti zmiňuje 
další ryze tuzemský problém. „U nás mají ma-
jitelé pozemků pocit, že vždy prodají pozemek 
za hodnotu, kterou si sami předem určí a léta 
jim leží v hlavě. Pak jsou ochotni na pozemku 
třeba deset let ,sedět‘ a čekat na solventního 
kupce. Například v Polsku jsou majitelé podni-
kavější. Něco prodají a něco zase koupí, nebojí 
se experimentů,“ dodává Polák. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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V Evropě i v tuzemsku
se snižuje neobsazenost 
skladových prostor. 
Během roku 2017 se 
na celoevropské úrovni 
čeká její pokles až 
na rekordně nízkých 
5,5 procenta.
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Ve filmu Holky z porcelánu hrál 
kromě Dagmar Veškrnové jednu 
z hlavních rolí také vysokozdvižný 

vozík, který rovnal do úhledných komínků 
palety talířů, hrnků nebo váz. Jinak však 
zůstává tato technika spíše nenápadným, 
skrytým pomocníkem. Ve skladech 
a logistických centrech by se bez ní neobešlo 
odbavení žádné zásilky. 

K masivnímu nástupu manipulační 
techniky s elektrickým pohonem dochází 
od 90. let. Po roce 2010 se navíc začínají 
prosazovat vysokozdvižné vozíky poháně-
né lithium-iontovými (Li-ion) bateriemi. 
Tato technika je sice zatím přibližně třikrát 
dražší než starší vozíky s olověnými aku-
mulátory, ovšem zároveň je životnost Li-ion 
baterie s garantovanými 2500 nabíjecími 
cykly nejméně dvojnásobná než u klasických 
olověných zdrojů. 

Vývoj v oblasti vysokozdvižných vozí-
ků se nezastavil ani v dalších ohledech. 
Například společnost Toyota MH CZ již 
v roce 2013 v závodě Siemensu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm představila první projekt 
s automatizovaným vozíkem BT Autopilot 

v České republice. S tříletou návratností 
přinesla tato investice rychlejší, bezpečnější 
a plynulou manipulaci provázenou snížením 
provozních i servisních nákladů. 

Ještě výrazně kratší návratnost slibuje 
další novinka. Robotický vozík Linde Matic 
vybavený systémem Lidar nepotřebuje 
pro práci ve skladu žádnou dodatečnou 
infrastrukturu, jako je indukční vedení nebo 
instalace magnetů či odrazek. 

Vysokozdvižná velmoc
Česká republika přitom patří k zemím, kde 
má výroba vysokozdvižných vozíků tradici. 
V roce 1969 vyjelo prvních čtyřicet vozíků 
značky Desta z továrny v Domažlicích, kde 
tato strojírenská výroba navázala na více 
než stoletou historii opravárenského závodu 
Josefa Krauba pro šicí stroje, váhy a zámeč-
nické výrobky. V Domažlicích se postupně 
nevyráběly jen vysokozdvižné vozíky Desta, 
ale také přídavná zařízení, hydraulické 
lopaty, otočné nosiče, prodloužené vidle 
a další příslušenství. Za dvacet let tam bylo 
vyrobeno přes deset tisíc vysokozdvižných 
vozíků. Některé z nich se vyvážely i do exo-

tických zemí, jako je Singapur, Súdán nebo 
Pákistán. Na trhu se prosadila například 
také terénní řada, která byla velmi efektiv-
ní při manipulaci s nákladem ve výrazně 
náročných podmínkách.

V 90. letech po pádu socialismu se však 
místní produkce stala vůči globálním 
hráčům v oboru nekonkurenceschopnou. 
Podnik musel masivně propouštět, ze  
400 pracovníků v roce 1989 jich v roce 
2000, kdy došlo k uzavření závodu, zůstalo 
jen 150. Výroba vysokozdvižných vozíků De-
sta se přesunula do strojírenského podniku 
ČZ Strakonice. 

Kromě toho se řada tuzemských firem 
zabývá repasováním či opravami starších 
vysokozdvižných vozíků Desta. Například 
děčínská společnost Rosservis slibuje život-
nost těchto vozíků minimálně deset let, po 
jejich generální opravě poskytuje dvouletou 
záruku.  

Světová dvojka s českým zázemím
Tradiční domácí značka však není jediným 
výrobcem této techniky v Česku. Od roku 
2013 se v závodě státního podniku VOP CZ 

22 l Profit

České vidle zvedají 
palety i v Singapuru
Výroba vysokozdvižných vozíků 
má v Česku tradici už od 60. let. 
Produkuje je hned několik tuzemských továren
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v Šenově u Nového Jičína vyrábějí těžké 
vysokozdvižné vozíky značky Linde Material 
Handling řady 1401 s nosností až 18 tun. 
Státní podnik navazující na tradici vojen-
ských opravárenských závodů se tak zařadil 
mezi deset největších světových dodavatelů 
společnosti Kion Group, jehož je Linde MH 
součástí. 

Spolupráce VOP CZ s Linde MH přitom 
začala již výrazně dříve. V roce 1994 český 
podnik zahájil pro svého odběratele výrobu 

palivových a olejových nádrží. Postupně 
přibývala produkce dalších dílů, napří-
klad nosičů vidlic a masivních plechových 
dílů. V roce 2013 byla do VOP CZ z Anglie 
převedena zmíněná výroba těžkých vozíků, 
kde podnik zajišťuje kromě produkce dílů 
i lakování a finální montáž. 

Společnost Kion Group má přitom v České 
republice i své vlastní závody. Nejnovější 
z nich otevřela na počátku loňského roku 
v Ostrově u Stříbra. Druhý největší světový 
výrobce vysokozdvižných vozíků a skladové 
techniky tuto produkční halu vybavil digi-
tálně propojenými systémy, a vytvořil tak 
jednu z prvních chytrých továren v Česku.

Výrobní kapacita závodu dosahuje 
zhruba 12 tisíc vozíků za rok. Společnost 
investovala do areálu asi 14 milionů eur, 
tedy téměř 400 milionů korun. Továrna 
v Ostrově u Stříbra je třetím závodem 
společnosti Kion Group v České republice. 
V Českém Krumlově vyrábí Linde Pohony 
řídicí nápravy a elektrické a hydrostatické 
pohonné nápravy, u Brna pak ve společném 
podniku JULI produkuje elektrické motory. 
V Česku firma na třech místech zaměstnává 
přibližně 1200 lidí.

Kion Group se sídlem ve Wiesbadenu má 
pobočky ve více než 100 zemích a zaměstná-
vá 23 500 pracovníků. V roce 2015 vykázala 
obrat přes 137 miliard korun. Na světovém 
trhu zaujímá přibližně patnáctiprocentní 
podíl, vyrábí pod sedmi značkami: Linde, 
Still, Fenwick, OM Still, Baoli, Voltas a Ege-
min Automation.

Největším světovým výrobcem vyso-
kozdvižných vozíků je společnost Toyota 
Material Handling Group  (TMHG), která na-
vazuje na tradici firmy Toyota Industries.  

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Vozíkům ještě  
není 100 let
   Vysokozdvižné vozíky mají poměrně 
krátkou historii. Teprve v roce 1920 
americká společnost Clark, zaměřená 
na úpravy zemědělských traktorů 
pro stavebnictví a průmysl, uvedla 
na trh svůj Trucklift, první motorový 
čelní vidlicový vysokozdvižný vozík. 
Až o několik let později, na konci 
30. let 20. století, se objevily první 
standardizované palety pro manipulaci 
s materiálem.   

   Stejná společnost pak v roce 1942 
začala se sériovou výrobou elektrických 
vozíků s olověnou baterií. Souviselo 
to s rozvojem zbrojního průmyslu 
v USA během druhé světové války, 
kdy se vozíky výrazně více využívaly 
v uzavřených halách. 

   V Evropě se od 50. let minulého století 
začínají prosazovat vozíky s vyšším 
zdvihem. Kvůli menším prostorovým 
možnostem při výstavbě skladovacích 
hal byly místní areály založeny na 
vysokoregálovém systému s úzkými 
uličkami. 

   Masivní rozvoj manipulační techniky 
a regálových systémů vedl v 60. letech 
minulého století i k nárůstu nehod, 
často s tragickými důsledky. Do popředí 
se proto stále více dostávalo téma 
bezpečnosti. U vysokozdvižných vozíků 
se začaly objevovat povinné ochranné 
rámy nebo kabiny, přicházejí školení 
řidičů. Od 80. let začínají výrobci klást 
důraz na ergonomický design, aby se 
zvýšilo pohodlí a snížila únava řidiče.
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 Vědeckotechnické parky (VTP nebo 
také „vétépečka“) jsou v poslední době 
středem ohnivých diskusí. Veřejnost 
i hodně odborníků je pokládá především 
za nefunkční předražené budovy určené 
primárně k odčerpání dotací z Bruselu. Co 
vy na to?
Někde mají možná pravdu – prázdnými 
místnostmi pobíhají myši a investoři čekají, 
až uplyne lhůta udržitelnosti jejich projek-
tu, během níž zde nic než věda, výzkum 
a inovace být konáno nesmí. Poté už mají 
připravená zcela jiná využití: kanceláře, 
hotely, školy apod. V některých případech 
se zřejmě skutečně daří „odklonit“ původní 
areály vétépéček k jiným účelům, čemuž se 
dotační orgán samozřejmě aktivně snaží za-
bránit. Někdy jde zase možná spíš o špatně 
vymyšlený projekt – třeba u VTP v Jihla-
vě, kterému citelně chybí blízkost nějaké 
vysoké školy. Jindy je však neúspěch asi jen 
dočasný, jako třeba v případě Pardubic, kde 
po prvém „krachu“ nabrali druhý dech.

 Čím vlastně parky přispívají k rozvoji 
ekonomiky, v jakém ohledu jsou 
nenahraditelné?
Vědeckotechnický park je skvělá myšlenka, 
ne nadarmo se těmto institucím říká „inku-
bátory“ nápadů. Tatínek vědec, maminka 
podnikatelka – a dítko při troše štěstí roste 
jako otesánek. I proto, že tady v inkubátoru 
má pro růst ideální podmínky: táta vědec 
ho nemusí hned v první fázi prodávat do 
světa, může si dovolit „luxus“ testování 
a třeba i zkušební výroby. Parky tohoto 
typu ostatně vyrůstají ve všech rozvinutých 
zemích světa. Třeba v Číně nebo v Rusku 
mívají i více než 50 tisíc metrů čtverečních 
plochy.

 
 Tady v Brně jsou sice vaše dva VTP co 

do plochy skromnější, ale co do úspěšnosti 
vysoce vyčnívají nad průměr. Jak se vám 
to povedlo?
Naší základní myšlenkou bylo překonat dvě 
velká „l“. Jsou to lakota ze strany podni-

katelů a lenost ze strany akademiků. Když 
se tohle povede – a nám se to zatím aspoň 
v některých konkrétních případech daří 
– věci jdou rychle od ruky a problémy se 
řeší za pochodu. Netajíme, že nám přitom 
k realizaci VTP pomáhaly i prověřené 
vzory nejen z Česka. Tady v Brně provozu-
jeme od roku 2015 dva objekty. Oba jsou 
lokalizované v kampusech brněnských 
univerzit – první v areálu Vysokého učení 
technického, druhý u Masarykovy univer-
zity; vždy v těsné blízkosti výzkumných 
center excelence CEITEC. Školy jsou našimi 
významnými partnery, bez kterých by tyto 
projekty nemohly vzniknout ani plnit svoji 
hlavní úlohu.

První VTP se správně jmenuje TITC – 
Technology Innovation Transfer Chamber  
a je zaměřen na inovace spojené s technic-
kými obory (stavebnictví, strojírenství, 
IT nebo elektrotechnika). Druhý objekt je 
Biology Park, orientovaný spíše na biologic-
ký a lékařský výzkum a vývoj. Také proto 
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Brněnská bitva 
s lakotou a leností
„Obsazenost u nás dosáhla 
osmdesáti procent, což je skvělé,“ 
říká Michal Burian, ředitel TITC 
a Biology Parku

ROZHOVOR
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tu máme specificky připravené prostory 
a laboratoře.

 
 Předem se připravit na potřeby možných 

klientů byl nepochybně velmi prozíravý 
tah…
To určitě. Už předem jsme předpokládali, 
co bude ve kterém parku zapotřebí. Proto 
máme v TITC spíše menší prostory, občas 
sloužící pro potřeby „one-man show“, 
zatímco v Biology Parku jsou to indivi- 
duální sekce o ploše cca 500 metrů čtve-
rečních, velmi dobře vyhovující poža-
davku soukromí a zabezpečení činnosti 
našich klientů.

Můžeme také nabídnout nejrůznější 
pracovní prostředí: třeba právě dnes se do 
těžkých laboratoří TITC instalují průmys-
loví roboti, na kterých bude jeden z našich 
klientů testovat nový software a dále je 
inovovat. V Biology Parku zase nabízíme su-
perčisté prostředí, kde se dají vyvíjet napří-
klad nová léčiva, nebo laboratoře aktuálně 

sloužící pro výzkum v oblasti translační či 
reprodukční medicíny. 

 Na kolik oba tyto areály, které 
mají dohromady skoro osm tisíc 
metrů čtverečních pronajímatelné 
plochy kanceláří a laboratoří, 
vlastně přišly?
Celkem jde o necelých osm set milionů ko-
run. Zhruba 430 milionů korun, tvořících 
šedesát procent všech uznatelných nákladů 
projektu, pochází z fondů EU, zbytek jsou 
vlastní zdroje a bankovní úvěry. Mimo-
chodem právě teď je období, kdy se u nás 
pravidelně střídají auditní kontroly. Jedná 
se o vícestupňové kontroly využití a hos-
podárnosti nakládání s dotačními penězi. 
U obou parků již obsazenost dosáhla úrov-
ně nad 80 procent, což je skvělé.

 
 A co následné služby?

Naše VTP nejsou jen obyčejné kancelářské 
budovy, ale objekty s přidanou hodnotou, 

které mají sloužit hlavně inovacím. To však 
samozřejmě mohou využít jen subjekty, 
které splňují předepsaná kritéria. Těm pak 
my poskytujeme další služby, s nimiž nám 
významně pomáhá Krajská hospodářská 
komora jižní Moravy, která byla i hlavním 
iniciátorem vzniku těchto dvou VTP. Jedná 
se převážně o poradenství, zajištění financo-
vání, zapojení do jiných projektů, společný 
marketing a účast na seminářích nebo 
praktických workshopech. Nestaráme se tak 
jen o „světlo a teplo“, ale i o možnosti dalšího 
rozvoje našich nájemníků. Do budoucna pře-
mýšlíme rovněž o zřizování relaxačních zón 
(ping-pong, kulečník, posilovna) a podobně. 
Tak daleko ale ještě nejsme. Nezapomeňme 
také na to, že naše vétépéčka už dosáhla 
jistých úspěchů, za které považujeme napří-
klad získání akreditace Společnosti  
vědeckotechnických parků ČR v případě 
TITC nebo titul Stavba roku 2015 Jihomo-
ravského kraje pro Biology Park, a tak i jejich 
adresa je známkou prestiže. ›FO
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  Není jedním z užitečných „vedlejších 
efektů“ samotný fakt, že se tu scházejí 
schopní lidé z různých oborů?
Spontánně synergické efekty jsou samozřej-
mě také jedním z faktorů, kterými vétépéčka 
přispívají k podnikatelské úspěšnosti svých 
klientů. Snažíme se, aby u nás zasídlené firmy 
a startupy (těch je asi třetina) sdílely řadu 
služeb a prostorů – od tisku přes kuchyňky až 
třeba po zasedací místnosti. Jednak tím ušetří 
náklady a jednak se dostanou do kontaktu 
lidé, kteří by se jinak nejvýš tak pozdravili. 
Teď si však spolu dají kávu, chvilku pohovoří 
– a už se může vynořit nápad nebo myšlenka. 
Není proto výjimkou, že u nás některé větší 
firmy mají jen malou kancelář zabývající se 
výzkumem a vývojem prostě proto, aby byly 
„u zdroje“, přestože jinak sídlí jinde.

 
 Brno vždy bylo „podnikatelským rájem“ 

– říkalo se mu moravský Manchester, 
vzkvétal tu strojírenský průmysl. Vrátí se 
někdy tyhle časy?
Brno má skvělé podnikatelské tradice – tře-
ba právě zdejší textil a strojírenství bývaly 
světoznámé. Privatizace počátkem 90. let ale 
takřka vše roztříštila, jen málo firem (Mo-
silana, Zetor) se pokouší znovu vrátit na své 
staré pozice. Mimochodem stále je zde větší 
nezaměstnanost, než představuje celostátní 
průměr, obvykle tak o dvě procenta.

Jihomoravský kraj není vysloveným 
turistickým hitem a nemá ani nerostné 
suroviny jako třeba Ostravsko, což si včas 

uvědomili i jeho političtí představitelé. O to 
důležitější je proto mít zde centra, kde se 
mohou navzájem oťukávat šikovní vědci, 
studenti a podnikatelé, nejlépe disponující 
nějakým kapitálem, a okamžitě realizovat 
své dobré nápady. Což vůbec není teoretická 
úvaha, z Brna přece vzešel IT kolos AVG, 
dále Y-Soft nebo v poslední době vyhledávač 
letenek Kiwi – ti všichni spojili své začátky 
s Jihomoravským inovačním centrem, prů-
kopníkem podpory technologických firem 
a inovací na jižní Moravě už od roku 2001.

Studenti i podnikatelé tak mají před oči-
ma živé vzory, které by bylo dobré alespoň 
částečně napodobit. Vědci také vidí, jak by 
se mělo podnikání v jejich oboru správně 
dělat, a získávají tak větší možnosti přenosu 
výsledků svého výzkumu na trh, tedy trans-
fer technologií a komercializace.

 
 O služby vašich vétépéček je zájem, 

uvažujete o rozšíření?
Aktuálně si již Brusel distribuci peněz na bu-
dování nových VTP pečlivě hlídá, jsou oblasti, 
kde se už nové objekty stavět nedají. K nim 
patří i Jihomoravský kraj. Avšak rozšiřovat 
stávající vétépečka možné je. Proto chceme 
oba naše areály v blízké budoucnosti dále zvět-
šovat. Zájemců o umístění v nich je stále dost.

Zároveň chystáme také budování nových 
kapacit v Ostravě, kde to ještě bez problémů 
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Vědeckotechnický park v Brně s orientací 
na biotechnologie a biomedicínu. 
Základním smyslem tohoto projektu je 
podpora konkurenceschopnosti a přenosu 
výsledků výzkumů a vývoje v oblasti 
biomedicínských a biotechnologických 
aplikací na trh, s důrazem na podněcování 
transferu znalostí a technologií mezi 
vysokoškolskými institucemi  
a podnikatelskými subjekty.

Biology Park

Vědeckotechnický park a podnikatelský 
inkubátor lokalizovaný v kampusu VUT  
v Brně, primárně určený pro technologicky 
orientované společnosti s inovativním 
potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, 
klastry nebo startup projekty. Vznikl  
z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní 
Moravy za významného přispění VUT v Brně.

TITC Technology 
Innovation Transfer 
Chamber
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RECEPT NA ÚSPĚCH. 
„Vědeckotechnické parky musejí 
být ,líhní‘ nových nápadů, které tu 
vymýšlejí a zkoušejí vědci, aby jim 
je ještě za tepla podnikatelé odnášeli 
do výroby,“ říká Michal Burian.
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lze. Plánovaný nový VTP v Ostravě bude 
oborově zaměřený na „Smart Cities“ – tedy 
hledání cest efektivnějšího využití zdrojů, 
snížení energetické náročnosti, optimaliza-
ci dopravy nebo snížení zátěží pro životní 
prostředí cestou využívání moderních 
technologií (od nových typů laviček přes 
osvětlení z LED až po inteligentní systémy 

řízení semaforů). Už v současné fázi projek-
tu oslovujeme potenciální budoucí uživatele 
a další se nám sami hlásí. Diskutujeme 
teď také o možném projektu v Pardubi-
cích, kam nás láká návaznost na chemický 
průmysl. Určité možnosti se snad najdou 
i v Praze. Zkrátka jsme otevření každému 
dobrému nápadu.

 
 Pořád si ale říkám, zda mají vétépéčka 

opravdu nějaký zásadní smysl? Kdo 
třeba dával Křižíka či Ressla dohromady 
s továrníky?
Smysl mají. Bohužel byly v nedávné historii 
hromadně zrušeny resortní výzkumné 
ústavy, ale my přece potřebujeme, aby na 
základní výzkum mohl navázat výzkum 
aplikovaný a následný vývoj. Celý ten proces 
také musí skončit nějakým praktickým 
výstupem, nějakými penězi; vždyť máme 
kapitalismus. No a vétépéčka se ukazují 
nejjednodušší spojnicí vědy a výroby. 

 IVO BARTÍK

Vystudoval biologické obory na Mendelově 
zemědělské a lesnické univerzitě 
v Brně, postgraduálně pak ekonomiku 
a management na Nottingham Trent 
University na VUT Brno. Budování 
a provozu vědeckotechnických parků se 
věnuje od roku 2011, v současné době 
je ve funkci ředitele dvou brněnských – 
Technology Innovation Transfer Chamber 
a Biology Park.

Ing. Michal Burian, 
MBA (36)

INZERCE    A171000631
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Stačilo málo a Gevorg Avetisjan, díky 
němuž je dnes Česko světovou velmocí 
ve výrobě medových dezertů, by svůj 

sladký byznys vůbec nerozjel. Arménský 
designér a bytový architekt přijel do střední 
Evropy před dvaceti lety. V Česku nikoho 
neznal a neuměl jazyk. Přesto si ve Frýdku-
Místku otevřel hospodu. Ta ale neprosperovala 
a Gevorg Avetisjan už znovu odmítl pokoušet 
štěstí. „V roce 2002 jsem byl pevně rozhodnutý, 
že se vrátím do Arménie. Kdybych měl peníze 
na letenku, odletěl bych a všechno by skončilo 
dříve, než začalo. Než jsem je ale sehnal, 
pomohla mi náhoda,“ vypráví.

Starý hrnec a sporák za hubičku
Na počátku příběhu firmy Marlenka, který 
se začal psát před patnácti lety v malém 

domku na Ostravsku, byl sporák za tisícov-
ku a starý oprýskaný hrnec. „Zrovna v té 
době za mnou přiletěla sestra. Ptala se mě, 
jestli bych pro ni neměl práci. Nakonec jsem 
jí řekl, ať upeče dort podle našeho starého 
rodinného receptu. A rozhodl jsem se, že ho 
zkusím prodat,“ dodává podnikatel.

Medovou pochoutku nabídl kavárníkovi 
ve Frýdku. „Přinesl jsem mu dort zabalený 
do alobalu a do novin. Trochu mi vynadal, že 
to není hygienické a že by měl být v krabici. 
Nakonec ale souhlasil, že ho zkusí prodat. 
Podařilo se a hned si objednal další,“ usmívá 
se Avetisjan.

To, že budou medové dobroty jejich zákaz-
níkům chutnat, časem zjistili i další majitelé 
kaváren ve Frýdku, Ostravě a okolí. „Nikdy 
nezapomenu na den, kdy mi jeden majitel ka-

várny řekl, že ode mne koupí deset dortů,“ říká 
muž, který má české občanství, ale nezapře 
v sobě geny hrdého národa zpod Kavkazu.

Poté, co se přesvědčil, že má výroba  
medových dortů smysl, koupil od města 
levně zchátralou budovu. Do roka měl  
30 zaměstnanců a nakonec zde 200 lidí 
vyrábělo ručně v nepřetržitém provozu přes 
tisíc dortů denně. 

Zásadním zlomem bylo ovšem postavení 
moderní haly za více než 300 milionů korun. 
V roce 2009 se zde rozjela automatická 
výroba na unikátní lince, jíž speciálně pro 
Marlenku vyrobili v Nizozemsku. 

Spát na vavřínech nebudou
Dnes se v továrně na periferii Frýdku-Míst-
ku vyrobí denně zhruba 25 tisíc dortů, me-

Zázrak z medu chutná 
na čtyřech kontinentech
České zákusky Marlenka dobyly svět. 
Přitom na počátku byl jen sporák za tisícovku, 
oprýskaný hrnec a jeden odhodlaný 
podnikatel bez peněz
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kdy vyrábět nebude,“ ujišťuje podnikatel. 
Gevorg Avetisjan si zakládá na tom, že jsou 
jejich výrobky ryze přírodní a bez umělých 
konzervantů. 

„Používáme pouze přírodní ingredience 
– kvalitní český a slovenský med, palmový 
tuk, čerstvé ořechy, lyofilizované ovoce 
(čerstvé ovoce vysušené mrazem). V našich 
sladkostech nenajdete žádné náhražky, 
žádná éčka či umělé konzervanty. Přesto 
máme laboratorními testy ověřeno, že naše 
výrobky vydrží při správném skladování 
čerstvé až devět měsíců. Med, který přidává-
me do všech našich výrobků, je sám o sobě 
přírodním konzervantem,“ říká.

Kvalitu garantují světově uznávané certi-
fikáty kvality potravin IFS a BRC v nejvyšší 
kategorii AA, které současně dosud neobdr-
žela jiná tuzemská firma. 

Vlastní síť kaváren
„První kavárník pražský, narozený v Da-
mašku, rodičů víry arménsko-křesťanské 
chodil v arabském čili tureckém oděvu po 
ulicích pražských, maje prkénko se čbánem 
vařené kávy na hlavě… Odbyt jeho byl tak 
silný, že si brzo právo měšťanské mohl zjed-
nati a prostranný krám na Starém Městě 
najmout mohl. Krám ten proměnil se v první 
řádnou kavárnou pražskou,“ tak praví 
Riegrův slovník naučný o Arménovi Georgiu 
Deodatovi, který v Praze na přelomu  
17. a 18. století založil první skutečnou 
kavárnu. 

A Marlenka chce na dobrou arménskou 
tradici navázat. Gevorg Avetisjan se rozhodl, 
že v České republice otevře síť vlastní kaváren. 

„Už letos plánujeme otevřít první kavárnu 
na bázi franšízy ve Frýdku-Místku a po-
stupně chceme vytvořit v republice celou 
síť kaváren Marlenka, kde si budete moci ob-
jednat všechny naše produkty včetně kávy. 
Nakonec chceme s kavárnami expandovat 
i do zahraničí,“ popisuje jednatel frýdecko-
-místecké firmy.

Káva Marlenka, jíž si mohou Češi vychut-
nat už dnes, je stoprocentní arabika, která 
se praží z nejkvalitnějších kávových zrn 
z Brazílie a Guatemaly. 

Nekalá soutěž
Mezi zákazníky nejen v Česku je značka stá-
le známější, popularita má ale i svou stinnou 
stránku. Na brandu Marlenka se přiživuje 
konkurence. 

Pod zmiňovanou značkou začali před ča-
sem vyrábět sladkosti v nedaleké havířovské 
pekárně Semag. „Soud s touto firmou jsme 
vyhráli. Trvalo to pět let, ale nakonec jsme 
vysoudili milion na náklady právníka, za 
ušlý zisk a navíc museli zveřejnit omluvu,“ 
říká podnikatel.

To, jak je značka oblíbená za hranice-
mi, dokazuje – přes nelibost zástupců 
českého výrobce – i dr. Oetker. Ani 
světový potravinářský gigant se neu-
bránil nekalým praktikám. Na pultech 
tureckých supermarketů najdete řadu 

výrobků dr. Oetker, které jsou označeny 
jako Marlenka. 

„Nechápu, jak si může tak velká a reno-
movaná firma něco takového dovolit,“ diví 
se Gevorg Avetisjan, který se neobává ani 
případné soudní pře s německým kolosem. 
Recepty i název Marlenka mají ostatně 
patentované v mnoha zemích světa. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

dových kuliček, snacků, napoleonek, eclairs 
či rolád, které se vyvážejí do 40 zemí světa, 
a to v Evropě, Asii, Africe i Americe. Ručně 
už se vyrábějí jen dorty na zakázku.

Stále rostoucí obliba značky, kvalitní pro-
dukce i způsob, jakým firmu vede, přinesla 
Gevorgu Avetisjanovi i ocenění Podnikatel 
roku 2013 a 2014 Moravskoslezského kraje. 
V roce 2016 byla Marlenka vyhlášená v re-
gionu Firmou roku. Pyšní jsou i na ocenění 
Czech Superbrand. 

Přesto Avetisjanova rodina – v podniku 
dnes pracují majitelovi synovci, syn i sestra 
– nespí na vavřínech. V plánu mají další 
stamilionové investice. Kromě rozšíření 
stávajících prostor chtějí postavit novou 
továrnu. „Rozhodně ale zůstaneme věrni 
Frýdku-Místku. Jinde se Marlenka ni-
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Exkurze jako do muzea
Každý den svážejí autobusy do sídla firmy 
na předměstí Frýdku-Místku desítky lidí, 
kteří si mohou prohlédnout celý provoz 
a doslova kompletní výrobu sladkostí. 
Takzvané návštěvnické centrum, kde lidé 
mohou posedět u kávy a ochutnat medové 
dobroty z Marlenky, bylo otevřeno v roce 
2013. Zájem o exkurze a přednášky 
o historii firmy prý stále roste. Do 
podniku se podle slov Gevorga Avetisjana 
sjíždějí návštěvníci nejen z Česka, ale i ze 
zahraničí.

420 mil. Kč 
jsou roční tržby Marlenky International. 
Firma každoročně roste zhruba o dvacet procent.
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S lovo kavalír se dnes moc nepoužívá, 
ale když už obnovit zapomenuté 
řemeslo, proč také neobnovit 

zapomenuté slovo? říká Karel Jandásek, 
jeden ze zakladatelů firmy Kavalier’s, která 
byla původně studentským projektem. 
Jejich kravaty lze nosit kamkoli a k če- 
mukoli. Nejsou totiž ledajaké, nýbrž pletené 
a podšité hedvábným saténem. V kombinaci 
s oblekem působí ryze formálně, s džíny 
zase vytvoří uvolněnou variantu, která 
nepostrádá eleganci, doménu každého 
kavalíra.

Zálibu v pletených kravatách našel Karel 
Jandásek na střední škole v Kentucky ve 
Spojených státech, kde bylo nošení podob-
ných kusů běžnou záležitostí. Po návratu do 
Čech si chtěl pletenou kravatu koupit i u nás, 
ale téměř nikde nebyla k sehnání. S dlou-
holetým kamarádem Pavlem Vojtáškem, 
s nímž studoval osmileté gymnázium, sta-
vební fakultu a poté i práva, chtěli ještě před 
dokončením vysokoškolských studií něco 
opravdového dokázat.

„Chtěli jsme si zkusit založit společnost, 
abychom zjistili, jaké to je. Jestli všechno 
zvládneme a jestli nás to bude bavit, i když 
se tím ještě nebudeme živit a soustředíme 
se na studium práv. Mně se líbilo tohle – 
pletené kravaty. Vždycky jsem se tak trochu 
zajímal o módu a všímám si, co mají lidé 
na sobě a jak to na ostatní působí,“ vypráví 
Jandásek o jednom z prvotních impulzů 
vedoucích až k realizaci projektu.

K původní dvojici nadšenců přibyl ještě 
třetí společník, rovněž absolvent práv, Mar-
tin Loučka. S Karlem Jandáskem se poprvé 
setkali na povinně volitelném předmětu, 
kde se věnovali podnikatelským záměrům. 
„Právě tady jsem chtěl prezentovat projekt 
Kavalier’s. Martin tam měl zase svůj pro-
jekt. Zakládal studentský web o právu Law 
Portal. Naše vize se mu líbila a nabídl se, že 
nám pomůže. Já mu říkám ajťák, ačkoli je 
právník. Díky němu máme veškeré technic-
ké zázemí. Bez něho bychom to nezvládli. 
Postaral se o vzhled internetových stránek, 
automatické e-maily i systém objednávek 

přes internet,“ chválí spoluzakladatele 
Jandásek.

Přes ponožky ke kravatě  
cesta nevede
Jakým způsobem ale nestandardní kravatu 
vyrobit? „V zahraničí se pletené kravaty 
obvykle produkují na strojích určených pro 
výrobu ponožek, takže nejsnazším krokem 
bylo oslovit všechny ponožkárny,“ vypráví 
o počátečních pokusech a omylech Jandá-
sek, „záměr se ale nepovedl, protože válce, 
kolem nichž se ponožky obtáčejí, jsou u nás 
širší, než je potřeba pro kravaty. Všichni 
se na nás koukali jako na šílence, až se nad 
námi smiloval jeden pán, který nám řekl, že 
lze koupit stroj přímo na výrobu pletených 
kravat, ale ta investice by byla 800 tisíc 
korun. Takovou částku jsme samozřejmě 
neměli.“ Další variantou bylo uplést kravatu 
ručně, což vyžadovalo nejenom zručnost, 
ale i nápaditost. S obojím přišla na pomoc 
maminka Pavla Vojtáška: „Věděla, o co se 
snažíme, a nedalo jí to. Moc hezky pletla, tak 
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Pletená kravata: 
dříve protest, dnes in
Ze saténu a pleteniny vytvářejí 
ve firmě Kavalier’s originální 
doplňky, které pozvednou oblek
i neformální outfit s džíny

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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nám kravatu uštrikovala a podšila látkou, 
díky níž kravata držela tvar.“

Dřív než došlo na kombinaci saténu 
a pleteniny, vyzkoušeli elastan. „Ten se 
například použije, pokud má být ponožka 
menší, protože ho lze natáhnout a potom se 
smrskne,“ popisuje Jandá-
sek. U kravaty se však tato 
volba ukázala jako nevhodná. 
„Když jsem za kravatu trochu 
zatahal, vytáhla se. Tudy cesta 
nevedla, ale potom jsme přišli 
na podšití saténem,“ dodává. 
Saténová spojovací vrstva 
kravat Kavalier’s má obvyk-
le kontrastní barvu, která 
funguje společně se vzezřením 
samotné pleteniny jako další 
originální prvek oproti klasic-
kým kravatám.

Poloruční výroba
Stále však nebyl vyřešený 
problém, kdo bude kravaty pra-

videlně produkovat a jak optimalizovat jejich 
výrobu. Potom Jandásek objevil starší paní, 
které se nápad pletených kravat zalíbil.  „Jme-
nuje se paní Kubů a žije na Vysočině. Řekla 
nám, že to spolu zkusíme. Když jsme u ní byli 
poprvé, tak se něco vytvořit podařilo, ale bylo 

to hrozné. Už jsme ale věděli, 
že by to přece jenom jít mohlo,“ 
vzpomíná Jandásek.

Od prvotního nápadu po 
rozjezd firmy uběhl rok, během 
něhož za paní Kubů pravidelně 
s Pavlem Vojtáškem dojížděli. 
Pletená kravata získala svoji 
konečnou podobu. Na stroji se 
vytvoří hrubý úplet, který je 
třeba vyčistit. Poté se kra-
vata ručně doplete a podšije 
saténem. Z 90 procent se jedná 
o ryze ruční výrobu a jeden kus 
vyjde zákazníka na 950 korun.

Kromě saténu se vše produ-
kuje v Čechách. „Ruční plete-
ní kravat je u nás zapomenuté 

řemeslo. Vyráběly se ještě za první republi-
ky, po nástupu komunistů ale byly vnímané 
jako buržoazní přežitek a jejich produkce 
zanikla. Přitom pletená kravata vznikla jako 
protest proti kravatě standardní. Jednalo 
se jenom o proužek pleteniny na krk, který 
si mohly dovolit i chudší vrstvy,“ vysvětluje 
historii pletených kravat Jandásek.

 Kolekce motýlků
 Základní nabídku tvoří jednobarevné 
kravaty s kontrastním saténem nebo s rafi-
novaným proužkem na úpletu. Kompletní 
design si v Kavalier’s vymýšlejí sami, včetně 
originální přenosné krabičky. Dodnes za 
sebou mají dvě kolekce, ale již chystají třetí, 
s pletenými motýlky. „Ještě nemáme vylože-
ně dívčí kolekci, ale přemýšlíme o tom. Zrov-
na motýlci vypadají na děvčatech krásně. 
Jen je u nich problém, aby každý kus sériově 
seděl, tam je ruční výroba ještě náročnější,“ 
zakončuje Jandásek nastíněním své vize. 
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Zálibu
v pletených 
kravatách 
našel Karel 
Jandásek na 
střední škole 
v Kentucky 
ve Spojených 
státech.
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Na výřečné ženě za pultem malého 
pražského květinářství spojeného 
s prodejem potřeb pro domácí 

mazlíčky je vidět, že svou práci miluje a baví 
ji povídat si. Když vyslechnete jen kousek 
jejího životního příběhu, odcházíte kromě 
nákupu i s pocitem, že všechno se přece dá 
zvládnout.

U Táni se potkaly sportovní geny matky 
plavkyně a otce judisty. Přestože s gymnas-
tikou začala až v deseti letech, dostala se do 
československé reprezentace a jako náhrad-
nice na olympijské hry v Montrealu 1976. Do 
dvaceti se naplno věnovala sportu, na detaily, 
jako je maturita, prostě nebyl čas, ani na 
zábavu nebo na kluky. „Všechno jsme měli 
zakázané a já to po nástupu do práce v kan-
celáři začala dohánět. Běžný život mi ale i tak 
připadal hodně divný,“ usmívá se Boltnarová.

Kancelář brzy vyměnila za cirkus. Tam 
s nastávajícím manželem, s nímž žije dodnes, 
nastoupila jako artistka a setkala se s první 
vážnou překážkou – nesrůstající zlomeninou 
obou patních kostí. „Zdálo se, že už nikdy 

nebudu chodit, tak jsem během tří měsíců 
v nechodících sádrách vyráběla na prodej 
panďuláky z leskima,“ vzpomíná, „po mé 
hysterické scéně na kontrole v nemocnici mě 
ošetřující lékař vzal na chodbu. Ukázal mi 
tam zafačovanou ‚mumii‘, šestadvacetiletého 
kluka po havárii, jednu nohu amputovanou. 
To mě postavilo do latě. Po čase kosti začaly 
srůstat a já mohla pokračovat v krasojízdě.“

Následoval pobyt v Německu s autorodeem 
a narození syna. Manžel vystupoval jako 
komik s populární komicko-akrobatickou 
skupinou Revmatici, šestadvacetiletá Táňa 
prodávala v tabáku a po večerech si dodělá-
vala maturitu.

Z trafiky do varieté
„Po revoluci se prodejny předávaly do 
privatizace, ale já se tenkrát ještě podnikání 
bála. Raději jsem nastoupila jako tanečnice 
do varieté,“ pokračuje Táňa, „s kolegyněmi 
jsme vytvořily akrobatické trio, to nás sedm 
let živilo. Ráno trénink, pak starost o syna 
a domácnost, večer vystoupení. Ale proto-

že kluk byl nadaný po nás, udělala jsem si 
licenci a šla trénovat malé gymnasty a k tomu 
přidala pohybové studio pro školky.“ 

Trenérská práce nestačila na živobytí, tak 
si Táňa v tělovýchovné jednotě přibrala malý 
bufet a o víkendech pracovala jako barman-
ka na diskotéce. Díky tomu sebrala odvahu 
k prvnímu většímu podnikání ve sportbaru. 
„Všechno do sebe krásně zapadalo, mojí 
prioritou bylo trénování, bufet a sportbar 
měly doplnit příjmy. Jenže po třech letech byl 
sportbar ve ztrátě,“ pokračuje ve vyprávě-
ní, „my gymnasté jsme zvyklí na tvrdý dril 
a pořád jedeme přes bolest. Cvičí se s bo-
lavými zády, se strženými puchýři a tělem 
omláceným od hrazdy, takže jsem pracovní 
zátěž snášela dlouho, než jsem onemocněla. 
Po vážné operaci mi došlo, že tohle dlouho-
době nezvládnu a že bez ovládnutí počítače 
už nemám šanci. Sama jsem se naučila s pho-
toshopem, a když kamarád ukázal mé práce 
svému známému, nastoupila jsem k němu 
jako grafička. Za nástupní plat, který jsem 
předchozí honičkou ztuha dala dohromady. 

32 l Profit

Salta mi prostě jdou!
Kdyby byl životní restart 
vyhlášen olympijskou 
disciplínou, Táňa Boltnarová by
jistě dosáhla na stupně vítězů. 
Bývalá gymnastka se nevzdává

R E S TART

24_33_PT_03.indd   32 7.3.2017   13:39:19



Trénování jsem opustila a nechala si jen 
předškolní pohybové studio.“

Příliš stará na zaměstnání
Jako grafička prožila Táňa sedm „tučných“ 
a vcelku klidných let. Dárkem k padesáti-
nám však byl rozpad firmy, odstupné a co 
dál? „Tenkrát mi poprvé došlo, že jsem stará, 
v branži inzeroval samý ‚mladý kolektiv‘,“ 
poukazuje bez hořkosti na zkušenost většiny 
padesátnic. Pracovní úřad by považovala 
za selhání, takže kývla na nabídku převzít 
květinářství v Bílé labuti. 

Opět se musela všechno učit od začátku: 
„Na to jsem ale zvyklá. I když jsem donedávna 
splácela dluhy ze sportbaru, stejně mi to ob-
dobí zvedlo sebevědomí – naučila jsem se být 
barmankou, hospodskou, vařila jsem... V kvě-
tinářství to sice vypadá, že se tam jen tak stojí 

a občas se uváže kytka, ale musíte o nich něco 
vědět, umět nakupovat a odhadovat zásoby – 
na tom jsem zpočátku hodně prodělávala.“

Ten krám mi sluší
Ovšem za dva měsíce o patro výš otevřelo 
další květinářství, zanedlouho ve ztrátě 
skončila obě a Táňa se místo toho, aby „ko-

nečně táhla na pracák“, přesunula s prodejem 
květin do Michle. Tam potkala paní, která 
pouštěla obchod u tramvajové zastávky ve 
Vršovicích. 

„A ten mi opravdu sluší,“ směje se majitelka, 
„vlastně to byla celý život moje parketa, i když 
nejsem typ, který by bavilo 30 let sedět na 
jednom místě. Jen lituju, že jsem na kombinaci 
květin a zverimexu nepřišla dřív. I když je to jen 
tak na uživení, jsem svojí paní a stíhám dvakrát 
týdně trénovat předškolní mrňata. Jsou tam 
děti velké, tlusté, neobratné i postižené, ale 
když vidím, jak z nich ten pohyb dostanu a jak 
je to baví, je to za všechny peníze. Stejně jako 
když mi na Facebook napíše gymnasta, že mi 
děkuje za to, co jsem ho kdysi naučila.“ 

Táňa po práci v obchodě stále vede malý bu-
fet v tělocvičně, kde se občas střídá se synem. 
Stal se také úspěšným gymnastou a inspiro-
ván rodiči pokračuje jako artista v českém 
divadelním souboru Cirk La Putyka.

Nezávislost i disciplína
„Všechno, co jsem dělala, jsem dělala kvůli 
synovi, abych z něj vychovala slušného 
člověka. Je na mě hrdý, že jsem nikdy nebyla 
odkázaná na něčí pomoc. Často slyším ‚proč 
se na to nevykašleš, nech se zaměstnat‘ – 
většinou od mladších lidí, kteří nechápou, 
že je to těžké už po čtyřicítce, natož po pa-
desátce. Navíc člověk podniká, protože chce 
být nezávislý a chce si dokázat, že to, co ho 
baví, ho také uživí. I za cenu toho, že nemá 
volno, nikdo mu nic nedá, všechno musí 
sám... Přesto dnes živnostníci poslouchají, 
jak neplatí daně, kradou a musejí se neustále 
kontrolovat. Neskutečně to ubírá energii,“ 
říká podnikatelka, která se k EET přihlásila 
už začátkem února a na ostrý start měla 
„natrénováno“.

„Gymnastky prostě mají disciplínu,“ směje 
se, „vychovávali nás jako materiál, nikdo 
nás nechválil, řešily se jen chyby. Byly jsme 
silné, odolné, ale neměly jsme sebevědomí. 
Nedávno jsem na internetu našla 40 let stará 
videa (pod jménem Taťána Licková – pozn. 
red.), kde cvičím, a teprve mi došlo, jak jsem 
byla šikovná a hezká holka. A to chci dětem 
předávat – radost z pohybu a sebevědomí bez 
tlaku na výkon. Nesnáším dril.“

Nikdo už dnes neposoudí, zda by Táňa 
Boltnarová bez tvrdého drilu všechna životní 
salta zvládla. Ale možná ještě lépe a bez zby-
tečných přešlapů. 

JANA ŠULISTOVÁ,.jana.sulistova@volny.czFO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s

03/2017 l 33

Gymnastky prostě
mají disciplínu. 
Vychovávali nás jako 
materiál, nikdo nás 
nechválil, řešily se jen 
chyby. Byly jsme silné, 
odolné, ale neměly 
jsme sebevědomí.

NEZLOMNÁ. Gymnastka Táňa Boltnarová se 
několik profesí učila úplně od začátku. Kromě 
artistky a tanečnice se stala barmankou, grafičkou, 
květinářkou. Trenérkou zůstává dodnes.
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Roman Sterly z Plzně měl před 
lety dobrý nápad, jasnou vizi 
a povolený doping: entuziasmus 

třiadvacetiletého mladíka. To ale nestačilo. 
K tomu, aby se stal průkopníkem a v krátké 
době i lídrem ve svém oboru, musela pomoct 
náhoda.

Majitel portálu SportCentral.cz zpočátku 
na web pro amatérské sportovce nepomýšlel. 
„Chtěl jsem podnikat a první, co mě napad-
lo, byl rezervační systém pro zubaře. Nechtěl 
jsem neustále volat do ordinace a zjišťovat, 
kdy má lékař čas. Potřeboval jsem vědět, kdy 
má volno, a vybrat si termín přes internet,“ 
říká Sterly. 

K projektu rezervace zubních ordinací na 
síti zbýval jen krůček. „Nakonec jsme ale 
zjistili, že je kolem toho spousta legislativ-
ních problémů. Navíc už tehdy něco podob-
ného vznikalo, proto jsme od toho upustili,“ 
vzpomíná.

U restartu byla obyčejná chuť zahrát si 
tenis. „Jednou odpoledne jsme si chtěli 
s kamarádem zahrát, ale přišli jsme na to, že 
neexistuje web, kde bychom našli kompletní 

seznam plzeňských sportovišť. Tak jsem 
se prostě rozhodl, že to změním,“ dodává 
s úsměvem. 

Hic sunt leones
Roman Sterly náhodou objevil mezeru na 
trhu a vydal se na neprobádané území. 
Začátky nebyly jednoduché. Sám si musel 
najít investora – shodou okolností člověka, 
u kterého předtím pracoval a jehož plán 
mladého studenta ekonomie zaujal. 

Zpočátku měl v úmyslu vytvořit pouze 
podrobný katalog tuzemských sportovních 
areálů či hřišť s rezervačním systémem. Na-
konec ale dospěl k širšímu konceptu sociální 
sítě pro sportovce. 

Rekreační sportovci znají weby jako Tý-
muj.cz nebo Sejdemse.net, případně surfují 
přímo po stránkách sportovišť. SportCentral 
má ovšem přidanou hodnotu v tom, že tu lidé 
hledají nové spoluhráče, dávají dohromady 
party nadšenců, kteří s nimi sdílejí vášeň pro 
jejich oblíbenou hru, nebo shánějí trenéry. 

„Ostatní weby pro sportovce se zpočátku 
takto neprofilovaly, většinou to byly nějaké 

katalogy, ale my to děláme zeširoka. Máme 
více cílových skupin – sportovce a týmy, 
majitele hřišť nebo fitness center, trenéry 
a organizátory sportovních akcí,“ prozrazuje 
podnikatel. 

Pro veřejnost spustil stránky před nece-
lými pěti lety – v červnu 2012. Do roka se 
podařilo zvednout návštěvnost na zhruba  
60 tisíc měsíčně. Rok poté ocenili jeho pro-
jekt pořadatelé soutěže Rozjezdy roku a na 
rozvoj svého byznysu dostal stotisícovou 
injekci.  

Dnes využívá SportCentral.cz zhruba 
sto tisíc amatérských sportovců měsíčně. 
„Měsíční návštěvnost je okolo 100 tisíc lidí 
a už se blížíme ke třem milionům unikátních 
uživatelů, a to uživatelů neregistrovaných, 
neboť řadu i pokročilejších věcí je možné 
využívat bez registrace,“ přibližuje.

Jak na to?
A jak SportCentral.cz konkrétně funguje? 
„Můžete si zde najít spoluhráče nebo si přes 
naši aplikaci vytvořit vlastní týmy. Můžete si 
také vyhledat sportoviště a zarezervovat vol-

Lov v království 
amatérských sportovců 
Na největší tuzemské sociální 
síti pro sportovce hledají desítky 
tisíc Čechů parťáky do hry, 
týmové spoluhráče i trenéry
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ná místa na určitý termín. Lze se i domluvit 
s někým, kdo vás bude trénovat, případně si 
zorganizovat turnaj, který na internetových 
stránkách představíte veřejnosti,“ vypočí-
tává. „Organizátorům turnajů to pomůže. 
Vědí, kdo se zúčastní a kdo ne, po skončení 
turnaje u nás lze zveřejnit výsledky. Týmy 
stránky využívají pro tréninky, vedou si 
přehledy účastí a absencí, prezentují týmové 
výsledky,“ dodává. 

Na nabídky portálu SportCentral slyší 
také majitelé hřišť, fitness center či kurtů. 
Mohou si zde totiž zdarma vytvořit vlastní 
profil a zviditelnit se tam, kde být vidět 
rovná se být úspěšný. Pokud si připlatí, mají 
určité výhody. Na stránkách se například 
prezentují na výhodnější pozici a jejich 
profil je podrobnější.

„Když si vyhledám například fitness 
v Praze a mám jich tam desítky, tak ten, kdo 
je placený, je nahoře a viditelnější. Majitelé 
takových fitcenter u nás mohou mít rekla-
mu. Pro ně je hlavní, že mají možnost přes 
nás nabízet svoje služby či slevy nebo jiné 
výhody pro své zákazníky,“ láká Sterly.

Pokrýváme (skoro) celé Česko
Vývoj platformy je nekonečným procesem. 
Klíčové je údajně sledovat přání a poža-
davky uživatelů. Většina portálu je už dnes 
responzivní, takže zde mohou lidé pohodlně 
surfovat i přes mobilní telefony.

SportCentral si původně kladl za cíl vy-
tvořit databázi všech sportovišť v Česku, to 
se ovšem ukazuje jako utopie. „Dnes máme 
v databázi přes 6800 klientů a odhaduji, že 
pokrýváme přibližně 85 procent sportovišť 
v Česku. Snažíme se je průběžně doplňovat 
a odebírat ta, která zanikla. Mohou to dělat 
i sami uživatelé, případně nám poslat pod-
nět,“ prozrazuje Sterly. Poslední dobou nastal 
boom konkurenčních webů. „Občas se stává, 
že od nás kopírují data. Většinou se ale jejich 
činnost omezí na to, že svůj web vyrobí a dále 
se o něj už nestarají. Zároveň takové stránky 
zpravidla nemají žádný model, na kterém by 
kromě prodeje reklamy vydělávaly,“ říká.

Život bez limitu
Pro Romana Sterlyho znamená podnikání 
především šanci. Na byznysu ho podle vlast-
ních slov přitahuje, že jsou jediným limitem 
jeho vlastní schopnosti. Kdyby se nechal za-
městnat, bude omezen svojí pracovní pozicí 
a tím, „kam ho pustí“ zaměstnavatel. 

„Líbí se mi, že u podnikání jsou možnosti 
teoreticky bez limitů a je na mně, co dokážu. 
Třeba už ale nedokážu nic,“ směje se. 

Jeho tah na branku dokazují projekty, se 
kterými byl nebo dosud je přes své mládí 
spojen. Jak chutná úspěch, poznal ještě 
dříve, než rozjel SportCentral.cz. Ve dvaa-
dvaceti letech vyhrál národní kolo světově 
proslulé soutěže Global Management Cha-
llenge. Klání ve strategickém řízení firem 
se ročně účastní desetitisíce manažerských 
a studentských týmů ze 40 zemí a Sterly 
dovedl svůj tým k třetímu místu na světě. 

„Ještě před projektem SportCentral jsem 
si udělal vlastní web GMCHelper.com. Tam 
jsem začal prodávat nástroje pro lidi, kteří 
hrají zmíněnou soutěž. Měl jsem spoustu 
znalostí a zkušeností, tak jsem si říkal, že je 
zužitkuji,“ prozrazuje.

Vytvoření a provozování sítě pro sportov-
ce mu ale přineslo zkušenosti nejcennější – 
od vymyšlení nápadů přes nábor a organi-
zaci zaměstnanců, vývoj produktu, marke-
ting až po prodej koncovým zákazníkům. 
„Myslím si, že je to komplexní zkušenost, ze 
které můžu těžit v budoucnu při jakýchkoli 
aktivitách,“ říká.

Restem zůstává snad jen původně pláno-
vaná expanze do zahraničí. Zatímco před 
třemi lety chtěl Roman Sterly s portálem 
SportCentral dobýt svět a prosadit se na tak 
velkých trzích, jako jsou USA nebo Brazílie, 
dnes jsou jeho plány skromnější. 

„Zkoušeli jsme expandovat do Rumunska, 
ale vzhledem k špatně vybranému obchod-
nímu zástupci nakonec k realizaci nedošlo,“ 
prozrazuje.

Web dnes funguje zejména v České repub-
lice. Existují i stránky www.sportcentral.com 
v angličtině, němčině, španělštině a slo- 
venštině. „Technicky fungují trochu jinak 
než česká verze, ale jsou připravené, pokud 
bychom chtěli v nějaké zemi začít s mar-
ketingem, což ale není plán pro nejbližší 
období,“ dodává plzeňský podnikatel. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Aktuálně má na starost portál  
SportCentral.cz a zároveň se podílí na 
marketingu pro BlaBlaCar (v ČR a SR), což 
je největší světová platforma pro spolujízdu 
se 40 miliony členů. Kromě toho se věnuje 
dalším drobnějším projektům  
a přes StartupHelp.cz pomáhá začínajícím 
podnikatelům nastartovat jejich nápady.

Roman Sterly (28)

Organizátorům turnajů to pomůže. Vědí, 
kdo se zúčastní a kdo ne, po skončení turnaje 
u nás lze zveřejnit výsledky. Týmy stránky 
využívají pro tréninky, vedou si přehledy účastí 
a absencí, prezentují týmové výsledky.
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Petr Cihlář se naučil včelaření a lásce 
ke včelám od svého dědečka. Když se 
v roce 2000 přiženil na statek v obci 

Kopeč nedaleko Úžic na Mělnicku, bylo mu 
jasné, že na pětačtyřiceti hektarech půdy se 
dá těžko uživit.

„Pracoval jsem předtím ve velkém země-
dělském podniku, a tak jsem věděl, že jen 
na poli to nepůjde. Nad námi je kamenolom, 
ornice má nízký profil a navíc se Kopeč 
nachází v jednom z nejsušších míst v repub-
lice. Takže můžete dělat psí kusy, ale když 
nezaprší, je velké riziko, že přijdete o úrodu. 
Pole obhospodařujeme a snažíme se je udr-
žet pro další generace, i když výnosy z nich 

jsou nejisté. O investicích do hospodářství 
ani nemluvě,“ říká Petr Cihlář.

Hodně peněz a ještě více znalostí
Zemědělská usedlost, postavená v roce 
1874, patřila od roku 1947 následujících pět 
let rodině pana Boháče, který zde měl kromě 
skotu, prasat či koní také včely. Kolektivi-
zace ho ale připravila o celý statek, nakonec 
se sem vrátil až v roce 1992 jeho syn, aby se 
pokusil rekonstruovat obytné i hospodářské 
budovy, které byly v hrozném stavu, a po-
kračovat v rodinné zemědělské tradici.

„Tchán prodal chalupu, aby mohl hospo-
dářství alespoň trochu opravit a s rodinou se 

sem přestěhovat. To ale ani zdaleka nestači-
lo a z polností a chovu drobného zvířectva to 
na velkou budoucnost nevypadalo. Včelaření 
se tak zdálo vhodnou volbou, jak pokračovat 
dál. Úl si umím vyrobit sám a zkušenosti 
jsem nějaké měl, tak jsme se do toho pustili,“ 
vysvětluje pan Cihlář.

„Včelařství ve velkém je ale něco zcela 
jiného, než když někdo chová včely pro 
potěšení jako koníček,“ dodává, „kdybych 
dnes začínal znovu, šel bych na zkušenou 
do velkého včelařského provozu a nejdřív se 
toho co nejvíc naučil. Tenkrát jsem ty rozdíly 
neznal, a tak jsme na začátku udělali spous-
tu chyb. To už je ale za námi.“

Včely, med a žihadla
Petr Cihlář začínal se třemi úly, 
dnes má 1200 včelstev, 
v průběhu sezony i 1700. 
Během podnikání se sladkým 
medem získal i hořké zkušenosti
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Dnes najdete v areálu statku novou me-
dárnu a stáčírnu medu, která má veterinární 
registraci a splňuje normy Evropské unie. 
„Bez této investice bychom se při velkocho-
vu včel neobešli, přitom ale medárnu ve 
skutečnosti využijeme tak čtyři týdny v roce. 
Díky tomu mají naši odběratelé jistotu, že 
náš med je absolutně v pořádku, což se dnes 
o každém ani zdaleka říct nedá,“ říká Cihlář.

Vysvětluje, že dnes kromě nemocí včel 
představuje velký problém také falšování 
medu a jeho ředění náhražkami: „Riziko 
představuje dovoz medu a následné stáčení 
bez dostatečné kontroly, stále totiž nejsou 
úplně přesné testy, které by dokázaly falšo-

vaný med odhalit. Největší spolehnutí je tak 
na med, který si koupíte buď přímo ze dvora 
od včelaře, nebo při nákupu v obchodě, když 
vybíráte skleničku, na níž je jako výrobce 
označen včelař, jeho jméno a adresa.“

Pozor na nemoci!
S nemocemi včel je to také složitější. Včelaři 
sice musejí být registrovaní v ústřední 
evidenci, při zahájení chovu včel se ale 
nemusejí prokázat znalostmi z nějaké školy, 
nebo alespoň z kurzu. Stává se pak, že své 
včely dostatečně nesledují, neléčí a předsta-
vují tím hrozbu i pro jiné včelaře v okolí, kte-
ří dělají vše správně. „Poznám to třeba podle 
toho, když někomu prodám pár včelstev a on 
se příští rok vrátí, že chce další, protože mu 
ta předchozí někdo ukradl. Po zimě prostě 
otevřel úl a ten byl prázdný. Bohužel ale 
neví, že nemocná včela hyne většinou mimo 
úl, takže to není věc krádeže, ale jeho špatné 
péče. Znamená to, že včelky řádně nepřeléčil 
proti varroáze. Takové základní věci by měl 
každý včelař znát,“ posteskne si pan Cihlář. 
Přitom hrozba nemocí včel je dnes oprav-
du vysoká, ať je to varroáza – onemocnění 
způsobené roztočem, nebo včelí mor.

„Je to celosvětový problém, včely se mu-
sejí pravidelně kontrolovat, odebírat vzorky 
a léčit. Když se nemoci rozšíří, včelstvo 
uhyne a přijdete o všechno. Nemocné včely 
snadno nakazí ty zdravé u jiného včelaře. 
Když totiž včelky vylétnou z úlu, hledají nej-
dřív nektar na kvítkách, ale snadno se stane, 
že vlétnou do cizího úlu, kde je med, a tak 
se nákaza přenese i do vašeho. Navíc třeba 
u včelího moru se jedná o bakterie, které 
vydrží spousty let, ještě po 40 letech je v úlu 
najdete. To znamená, že musíte všechno 
spálit a začít znovu,“ vykládá.

Včelař také vysvětluje, že dnes je jeho 
včelařský rok trochu jiný, než býval dřív, 
kdy se v podletí (konec srpna) do úlů dodalo 
krmivo, tedy cukr na zimu, a bylo hotovo. 
„Dnes musíte až do prosince léčit, potom je 
v lednu povinné vzorkování na varroázu a  
mor a pak už abyste začali s výrobou nových 
rámků do úlů,“ říká.

Kočování se včelami
Pokud máte představu, že někde na dvoře 
či v zahradě stojí kilometr úlů, pak jste na 
velkém omylu. Včelstva jsou u velkochovu 
přes zimu rozdělena na několik stanovišť, 
a to především z důvodu zajištění dosta-
tečné pastvy pro včelky a částečně i kvůli 

rozložení rizika při případném výskytu 
chorob.

„Například když se ve včelstvu objeví 
mor, tak se musí postižená včelstva spálit 
a v okruhu pěti kilometrů je vyhlášeno ka-
ranténní pásmo. V tomto pásmu je zakázáno 
kočovat se včelstvy a všechna včelstva se 
následně laboratorně vyšetřují na původce 
moru včelího plodu,“ objasňuje Cihlář. Na 
jaře a v létě, kdy je tzv. snůšková sezona, 

zase včelaři vyjíždějí s úly na místa, kde 
je hodně kvetoucích rostlin – květin, keřů 
a stromů, protože na bohatosti snůšky záleží 
jejich profit v sezoně.

Na kilo medu musí včelka opylit 2,5 mi- 
lionu kvítků, přitom v jednom úlu je v sezo-
ně 30 až 60 tisíc včel. Všechny samozřejmě 
nelétají, mají neuvěřitelně chytře rozdělenou 
práci podle stáří. Když se včela vylíhne, je 
z ní „krmička“, potom „uklízečka“, pak za-
hřívá a až potom létá a sbírá nektar. Kromě 
toho jsou včely, které létají do okolí a hledají, 
kde co kvete. Potom to pomocí tzv. tanečků 
sdělují ostatním včelkám v úle, aby mohly 
vyrazit správným směrem.
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Denně dostane Petr Cihlář v sezoně 
desítky žihadel, i když používá veškeré 
ochranné pomůcky a vyžaduje je i od 
svých spolupracovníků. Přesto včely miluje 
a práce s nimi je pro něj radostí. „Už ani 
neotékám, jsem zvyklý, i když žihadlo mě 
bolí pořád stejně. Trochu mi vadí, jen když 
mne včela bodne do nosu nebo pod oko. 
Ostatní žihadla se ani nepočítají,“ dodává  
s úsměvem.    

Už ani neotékám

›
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Místa, kde je pro včely dostatek nektaru, 
ale bohužel ubývají, a tak včelařům nezbývá 
než je převážet, často třicet, ale někdy i sto 
kilometrů, aby měly co sbírat.

„Současné zemědělství se hodně změnilo, 
z osevního postupu se vytrácejí porosty 
hořčic a slunečnic, což býval velmi zajímavý 
zdroj snůšky pro včelky. I louky se sečou 
ještě dřív, než na nich něco vykvete, kde 
dnes najdete takový ten sladký bílý jetelí-
ček,“ povzdechne si Cihlář, „je mnohem míň 
možností, kde mohou včely sbírat. Máme 
ale zase naopak zájemce, kteří si naše včelky 
,objednají‘ například k opylení třešňového 
sadu. Také se snažíme vyhovět zákazníkům 
– hodně žádaný je akátový med, tak jezdíme 
třeba za akáty, když kvetou. Není to snadné, 
akát je specifická rostlina, která potřebuje 
vlhko a teplo, jinak nezameduje.“

Když přijde ke slovu medomet
Výsledkem včelaření je sladký zlatavý med, 
který je hlavním produktem a výnosem, 
pokud jej dokážete dobře prodat. Pro včelaře 
je vytáčení medu náročná práce, kterou je 
ale dnes možné částečně mechanizovat. 
U Cihlářů mají čtyři medomety, do kterých 
se na jeden vytáčecí cyklus vejde dohromady  
100 rámků s medem, takže sudy ke sklado-
vání medu se rychle plní.

„Bývaly doby, kdy jsem se divil, jak může 
včelař za sezonu vytočit míň než 50 kilo 
medu ze včelstva. Teď jsem rád i za  
30. Včelstvo samo pro sebe potřebuje  
100 kilo nektaru a 100 kilo pylu. Když ho 
nemá, je náchylnější k nemocem,“ říká.

Farma rodiny Cihlářovy produkuje ročně 
kolem 35 tun medu, patří k největším 
u nás. To ale také znamená velké náklady 
na provoz. „Především potřebujete na zimu 
alespoň za půl milionu nakoupit cukr, aby 
měly včely potravu místo medu, který jsme 
jim odebrali. Další velký náklad je pracov-
ní síla – pomáhají nám brigádníci a to ani 
nepočítám cenu mé a manželčiny práce. Na 
převážení včel potřebujete auto s přívěsem, 
benzin, a když do toho promítnete investice 

do potravinářského provozu, kolik vám 
zbude?“ vypočítává pan Cihlář.

Něco se strží i za takzvané oddělky. To 
jsou nová včelstva, která včelař v sezoně vy-
chová pro následný prodej jiným včelařům, 
případně je využije k rozšíření nebo posílení 
slabších včelstev před zimním obdobím.

Luční, akátový nebo třešňový?
Včelař také musí umět vyhovět požadav-
kům a často i módním trendům. U Cihlářů 
je to doménou paní domu: „Kromě běž-
ného květového medu máme i speciality. 
Třešňovovišňový med, který nám včelky 
nasbíraly z popraskaných plodů třešní 
a višní v ovocných sadech, má krásně rubí-
novou barvu, je to taková ojedinělá rarita. 
Také skořici, zázvor nebo rakytník v pas-
tovaném medu, vyzkoušeli jsme i višeň 
s arónií nebo lesní maliny v pastovaném 
medu, dokonce i „kávičku“, tedy pastovaný 
med s chutí kávy. A pro děti máme zdravou 
pochoutku – medový čokomls, což je 
pastovaný med s pěti procenty kakaa. Není 
v něm žádný přidaný nezdravý tuk a na 
chlebu nebo palačinkách je výtečný,“ líčí 
paní Cihlářová.

Přidává také na závěr pár rad, jak si med 
co nejlépe a nejdéle uchovat. Nemá stát na 
světle a v teple, vhodná je chladná temná 
spíž, a když vám med zkrystalizuje, tedy tzv. 
zcukernatí, nerozpouštějte ho v horké vodě 
nebo v mikrovlnce, protože tím se všechny 
jeho cenné látky zničí. 

JOSEF ŽÍDEK

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU

Včelařství ve velkém 
je ale něco zcela jiného, 
než když někdo chová 
včely pro potěšení 
jako koníček. Kdybych 
dnes začínal znovu, šel 
bych na zkušenou do 
velkého včelařského 
provozu a nejdřív se 
toho co nejvíc naučil.

stojí Cihlářovy cukr  
jako zimní potrava  
pro včely.

500 000 Kč
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Knihy v prodeji od 16. března 2017. Vychází také jako e-booky.
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 Skupina Orbis převzala provoz všech 
značek AccorHotels v České republice před 
více než dvěma lety. Jak hodnotíte tyto 
poslední dva roky? 
V lednu 2015 po transakci s naším strategic-
kým partnerem a akcionářem jsme převzali 
provoz AccorHotels ve východní Evropě 
a stali jsme se tak jediným poskytovatelem 
licence všech značek AccorHotels v 16 ze- 
mích regionu včetně České republiky. Tato 
transakce nám velmi pomohla, stali jsme se 
pružnější, otevřely se nám nové možnosti, 

zvýšila se hodnota Orbisu pro naše akcio-
náře. Pro každou zemi jsme si definovali 
strategický plán rozvoje a začali jsme 
pracovat na zlepšení již tak vysoké kvality 
v mnoha stávajících hotelech. Skupina Orbis 
si také výrazně polepšila a i díky příznivému 
makroekonomickému prostředí zazname-
nala významný růst hlavních ekonomických 
ukazatelů ve všech zemích regionu, čímž 
ještě více posílila svou vedoucí pozici na 
trhu. Výsledky jsou jen dalším důkazem, že 
akvizice v roce 2015 byla dobrým krokem. 

 Vaše nedávno vydaná tisková zpráva 
říká: „Kulturní změna posiluje růst 
skupiny Orbis.“ Mohl byste to trochu 
vysvětlit? 
Po posledních dvou letech rozšiřování 
a integrace je čas pro urychlení růstu 
skupiny Orbis. K tomu nám pomáhají tři 
strategické pilíře: výkon, portfolio a lidé. 
Naše úspěchy a naše ambice do budoucna 
by nebylo možné naplnit bez ohromného 
nasazení našich zaměstnanců. Proč? 
Protože když naše zaměstnance práce těší, 

Skupině AccorHotels 
se v České republice daří
„Naší prioritou je rozvíjet síť hotelů 
prostřednictvím franšízových a manažerských 
smluv se silnými místními partnery,“ 
říká Gilles Clavie, prezident a generální 
ředitel Orbis Hotel Group

ADVERTOR I AL
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naši hosté to vycítí a je jim u nás dobře. 
A spokojení hosté se, jak všichni dobře 
víme, rádi vracejí. Proto je tak důleži-
té, aby se zaměstnanci cítili spokojení 
a ocenění, přesně jak hlásí AccorHotels ve 
svém mottu – Feel welcome. Z tohoto dů-
vodu se Orbis zaměřuje nejen na přiláká-
ní, udržení a podporu nejlepších talentů/
zaměstnanců, ale také na uvedení nové 
kultury do života, nového stylu vedení, 
aby se stal společností, která působí atrak-
tivně, lákavě a je čest v ní pracovat. 

 Jakých obchodních výsledků jste dosáhli 
v roce 2016 v rámci českých hotelů? 
Skupina Orbis dosáhla v loňském roce 
rekordních výsledků. Česká síť vloni také 
výrazně přispěla k výkonnosti skupiny pev-
ným růstem příjmů o více než devět procent 
a více než 11procentním nárůstem REVPAR 
(ziskovosti na pokoj). Tyto skvělé výsledky 
jsou dány především další implementací 
revenue management technik a větším za-
měřením na přímou online distribuci, která 
vede k vyšší průměrné ceně ubytování. Rok 
2016 se ukázal jako velmi dobrý rok pro Čes-
kou republiku a vidíme zde velký potenciál 
i do budoucna. 

 Jak vidíte český trh? Kdo tvoří hlavní 
část klientely? 
V leisure segmentu nebo v turistickém 
segmentu převládá Praha a hosté převážně 
z Evropy. Nicméně díky několika novým 
leteckým trasám přibývá také hostů z Asie. 
Více než 60 procent našeho podnikání 
v České republice pochází právě z leisure 
nebo z turistického segmentu, což dokazuje, 
že Praha je skutečně silné a atraktivní tu-
ristické lákadlo pro hosty s ideální polohou 
v srdci Evropy. Je také třeba zmínit, že 
v minulém roce jsme mohli trochu vylepšit 
segment MICE (M-meetings, I-incentive, 
C-conventions/conferences, E-exhibitions, 
events) v našich hotelech díky známým 
a mezinárodně uznávaným značkám jako 
MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure nebo 

ibis s jejich vysokou kvalitou služeb. Tato 
nabídka představuje velkou atraktivitu také 
pro byznys klientelu. 

 Plánujete nějaké novinky v České 
republice? 
Jak již bylo zmíněno, Orbis investuje do 
zlepšení vysoké kvality v mnoha svých 
stávajících hotelech. Výborným příkladem 
je například MGallery Century Old Town 
Prague. Vzhledem k tomu, že trh s luxusními 
značkami je poměrně dynamický, zahájili 
jsme v Praze před rokem velkou rekonstrukci 
tohoto hotelu, včetně pokojů, veřejných pro-
stor. Tato kompletní přestavba by měla být 
brzy dokončena. Inovovaný hotel MGallery 
by Sofitel bude kombinací klasické architek-
tury s moderním designem ve stylu art deco. 
Hotel bude posunut do pětihvězdičkového 
segmentu a bude špičkou v této oblasti. 

 Nechystáte otevřít v České republice nějaké 
nové hotely? Na jaká města byste cílili? 
Naší prioritou je rozvíjet síť hotelů pro-
střednictvím franšízových a manažerských 
smluv se silnými místními partnery, ale také 
v některých případech zvažujeme mož-
nost další vlastní výstavby, to především 
v klíčových lokacích a hlavních městech. 
V České republice zůstávají naše priority 
hlavně v Praze a Brně, tedy dvou největších 
a nejdůležitějších obchodních a turistických 
cílech. Těšíme se na spolupráci s vlastníky 
stávajících hotelů, stejně tak na investory 
uvažující o budování nových objektů. 

 Plánujete v České republice rozšířit 
stávající portfolio o nové značky? Pokud 
ano, tak o jaké? 
V České republice máme v současné době 
osm hotelů, jsou provozovány pod značkami 
MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure a ibis 
a jsou ve městech Praha, Plzeň, Ostrava 
a Olomouc. Tím, že máme velké portfolio 
mezinárodně renomovaných značek zahrnu-
jící všechny segmenty, můžeme vždy nabíd-
nout správné řešení pro hotelové investory 
pro všechny příležitosti. Hlavní potenciál 
vidíme především v segmentu střední třídy 
a ekonomickém sektoru, ale uvažujeme také 
o možnostech v luxusní oblasti, jako například 
Pullman nebo Sofitel v Praze. Chceme rozšířit 
naši síť hotelů v zemi, která je velmi dynamic-
kým trhem v regionu s velkým potenciálem.  

RED
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Orbis Hotel Group

Největší síť hotelů v Polsku a ve východní 
Evropě. Orbis se skládá ze 120 hotelů a je 
jediným poskytovatelem licence značek 
AccorHotels v 16 zemích včetně České 
republiky. Nabízí téměř 20 tisíc pokojů. 
Hotely jsou provozovány pod značkami 
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, 
Mercure, ibis, ibis Styles a ibis budget. 

AccorHotels 
Přední světová cestovní & lifestyle skupina 
a digitální inovátor. Nabízí zážitky ve více 
než čtyřech tisících hotelech, rekreačních 
střediscích a rezidencích, stejně jako ve více 
než 3500 nejlepších soukromých domech 
po celém světě. Působí v 95 zemích.
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Podnikatelská veřejnost si na dotace 
zvykla, ačkoli na peníze z Bruselu, 
státní kasy či z krajských rozpočtů 

většina firem nikdy nedosáhne. Některé 
obory by bez dotací nepřežily, v jiných ale 
transfery peněz a s nimi spojená deformace 
konkurenčního prostředí přispívají 
k úpadku firem.

 Dotace už považujeme za stejně běžnou 
součást podnikatelského světa jako daňové 
bonusy, ačkoli mohou být z logiky věci de-
motivující. Podle průzkumu Libertarián- 
ského institutu (LI), pro který je jakékoli 
přerozdělování peněz dílem ďáblovým, 
považuje velká část dotázaných dotace za 
ideální podhoubí pro korupci a vidí v nich 
podporu nekalé konkurence. Vadí prý dvě-
ma třetinám Čechů. „Průzkum ukázal, že 
72 procent respondentů považuje proces zís-
kávání dotací za složitý a celých 84 procent 
z nich se domnívá, že je tato složitost záměr-

ná,“ přibližuje výsledky ankety předseda LI 
Roman Kříž.

 Co je v českém dotačním rybníčku nové, 
to je ochota některých podnikatelů, kteří se 
domnívají, že jim dotace zlikvidovaly byz-
nys, soudit se se státem. První vlaštovkou 
je žaloba majitele krachující polygrafické 
firmy Petra Fryče, který požaduje po státu 
náhradu škody. Pokud by Fryč uspěl, může 
strhnout lavinu žalob.

Směr určil vstup do EU
Jen dotace z evropských peněz na projekty 
v České republice představují od roku 2014 

do roku 2020 téměř 650 miliard korun. 
„Můžeme směle odhadovat, že počet dotací 
je více než tisíc každý pracovní den,“ tvrdí 
předseda Libertariánského institutu. 
Toto číslo je zřejmě nadsazené, nicméně 
jen v rámci evropských programů půjde 
do roku 2020 o desítky tisíc schválených 
projektů.

 Nejvíce peněz z Bruselu spotřebují 
tuzemští zemědělci. Většina schválených 
projektů pro zmíněné programové období je 
v rámci Programu rozvoje venkova. České 
zemědělství je na jedné straně vystaveno 
volnému trhu a konkurenci ze všech člen-
ských zemí EU, na druhé straně má nárok 
na štědré provozní a investiční dotace, které 
v období 2012 až 2014 činily v průměru 
kolem 38 miliard ročně. To je ostatně třikrát 
více než před vstupem do Unie.

 Na systém si nemohou stěžovat ani čeští 
včelaři. Ti musejí na startu překonávat nejen 

Dotace: záhuba, 
nebo spása byznysu?
Ročně se v Česku vyplatí na dotacích 
desítky miliard korun. Pro někoho jsou 
životně důležité, jiní považují dotační 
programy za cestu do pekel

FOKUS

představovaly dotace z EU od roku  
2014 do roku 2020.

650 mld. Kč
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strach ze včel. Včelaření znamená přede-
vším velké výdaje a je to byznys se značně 
nejistým koncem. Začínající podnikatele to 
ale v posledních letech neodrazuje. A důvo-
dem jsou opět štědré dotace z EU a českých 
krajů v řádu desítek milionů korun ročně.

 „Ve velké většině přispívají eurodotace ke 
zvyšování kvality života a hospodářskému 
růstu v našich regionech,“ shrnuje bývalý 
europoslanec Jan Březina.

V Journal of Public Economics kdysi 
porovnávali dvě skupiny regionů, jež byly 
zhruba na stejné hospodářské úrovni. Jedny 
na dotace EU dosáhly, druhé nikoli. A eko-
nomové došli k jednoznačnému závěru: 
regiony pobírající dotace EU rostly rychleji 
než srovnatelně vyspělé oblasti bez dotací. 
Pochybovat nelze ani o tom, že transfery 
peněz přispívají ve vyspělém světě k rozvoji 
infrastruktury či zlepšení stavu životního 
prostředí.

Jsou za vodou,  
ale dotace využívají
Na systém si nestěžuje ani jedna z nejpro-
gresivnějších a nejúspěšnějších českých 
firem, výrobce zdravotnických lůžek Linet. 
Úspěšného šéfa Linetu a manažera roku 
2009 Zbyňka Frolíka zřejmě nikdo nepode-
zírá, že by se v tvrdé konkurenci neprosadil 
bez finančních injekcí z EU nebo od státu.

„Zajímavé jsou všechny dotační progra-
my, které podporují podniky v jejich rozvoji 
a růstu jejich konkurenceschopnosti. Linet 
využívá řadu operačních programů, a to jak 
investičních (inovace ve výrobě, vybudování 
vývojového centra), tak neinvestičních, na-
příklad projekt firemní školky,“ řekl Profitu 
Zbyněk Frolík. 

 Linet hodlá peníze z operačních progra-
mů využívat i do budoucna, Frolík nicméně 
upozorňuje na nedostatečnou transparent-
nost, která je trnem v oku všem kritikům 
dotační politiky. „Nabídku využijeme, 
pokud to bude dávat smysl pro byznys 
firmy. Nechceme jít cestou 
,projektů pro projekty‛. Na 
jedné straně velmi pozitivně 
hodnotíme snahu institucí 
vycházet žadatelům vstříc, 
na druhé straně je stále 
patrný prostor pro zlepšení, 
a to z pohledu jak transpa-
rentnosti celého procesu, 
tak i jeho efektivity,“ dodává 
šéf Linetu.

Proti proudu
Proti proudu jdou nejen 
zástupci Libertariánského 
institutu, kteří chtějí dotace 
výhledově zrušit, ale také 
podnikatelé, kteří jsou 
přesvědčeni o tom, že dotace 
pro konkurenty zničily jejich 
byznys.

Podle libertariánů jsou 
dotace z EU přidělovány 
exekutivou za současného 
porušování zákona o ochra-
ně hospodářské soutěže. „Libertariánský 
institut provádí analýzy, na jejichž základě 
budou podniknuty kroky k vrácení tako-
výchto nezákonných dotací Evropské unii. 
Může se jednat až o desítky miliard korun,“ 
myslí si Kříž.

Za oběť dotačního systému se považuje 
Petr Fryč ze Sezemic. V jeho oboru skutečně 

řada firem doplatila na štědré přerozdělová-
ní peněz konkurenci. „Stát z mého hlediska 
jasně selhal, porušil české zákony i evropské 
směrnice. Stát svou dotační politikou abso-
lutně rozvrátil celý polygrafický průmysl. 
Firmy, které dotace dostaly, se na nich 
samozřejmě staly závislými,“ tvrdí bývalý 
majitel tiskárny. Petr Fryč říká, že konku-
rence díky dotacím nasadila dumpingové 
ceny a jejich do té doby výdělečný podnik 
nemohl v takovém prostředí prosperovat, 
a dokonce ani přežívat.

Podle údajů Českého statistického úřadu 
se v letech 2007 až 2014 díky dotacím po-
dařilo v polygrafii vytvořit několik desítek 
nových pracovních míst. Jenže zhruba tři 
tisíce míst zaniklo.

S Fryčem souhlasí kolega z oboru, jed-
natel tiskárny Silueta Miroslav Štichauer. 
Ten řekl Profitu, že se chce k žalobě na stát 
připojit: „Výsledek soudního jednání si 
netroufám odhadnout, ale v úspěch věříme 
a domníváme se, že by se soud měl těmito 

případy zabývat. Posouzení 
vlivu dotací na naši situaci 
by mělo být stanovené na 
základě znaleckých posud-
ků. Nejsem odborníkem na 
dotační politiku, ale změny 
v této oblasti jsou dle mého 
názoru i názoru mých kolegů 
více než nutné.“

„Propad cen polygrafic-
kých výrobků způsobený 
z velké části nikoli však 
výlučně selektivně přidělova-
nými dotacemi se dle našeho 
názoru ještě zcela nezasta-
vil,“ domnívá se Štichauer. 
Firma kvůli tomu ostatně 
musela projít náročnou reor-
ganizací.

„Obecně si myslím, že 
dotace mají smysl v oblas-
tech, kde mohou pozitivně 
zasáhnout pouze stát. 
Namátkou mě napadá finan-
cování opravy památek, 

pomoc handicapovaným spoluobčanům, 
investice do výzkumu, vzdělávání a po-
dobně. V polygrafii přinášejí regionálně 
udělované diskriminační dotace mnohem 
více problémů než případných přínosů,“ 
doplňuje Štichauer. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

03/2017 l 43

FO
TO

: 
To

m
áš

 N
ov

ák

Dotace do 
zemědělství 
v období 2012
až 2014 činily
v průměru 
kolem 
38 miliard 
ročně. To je 
třikrát více 
než před 
vstupem do 
Unie.

34_45_PT_03.indd   43 7.3.2017   13:39:35



44 l Profit

Peníze se jen sypou? Jak komu
Kandidáti o práci, kteří právě získali technické 
vzdělání a hovoří anglicky či dalším světovým jazykem, 
si mohou z pracovních nabídek vybírat. To absolventi 
škol humanitních mají povětšinou smůlu

Pohyb na trhu práce v Česku je 
v posledních měsících očividný. 
Nezaměstnanost klesá, firmy jsou 

stále otevřenější i k přijímání čerstvých 
absolventů škol. Tlačí je k tomu skutečnost, 
že dlouhodobě nemohou najít vhodného 
kandidáta s praxí. 

Tohle se ale týká podle agentury Grafton 
Recruitment téměř bez výhrad absolventů 
s technickým vzděláním. Šance získat práci 
mají absolventi technických škol sedmkrát 
vyšší než absolventi škol humanitních.

Nejvhodnějšími a také nejčastějšími 
pozicemi pro absolventy jsou v současné době 
konstruktér, vývojář, tester, pracovník v admi-
nistrativě či v zákaznických službách, finanční 
analytik, HR administrátor, logistik, účetní, 
inženýr kvality, technolog, elektroinženýr, ob-
chodník, nákupčí, operátor v centru služeb či 
produktový manažer. Téměř každá tato pozice 
vyžaduje znalost alespoň anglického jazyka.

Malí jsou opatrnější 
Podle Hospodářské komory (HK) se letos 
chystají přidat svým zaměstnancům tři pě-
tiny podniků, u velkých firem je to dokonce 

85 procent. Malé firmy jsou ale opatrnější 
kvůli obavám z chystaného rozšíření elek-
tronické evidence tržeb.

Polovina firem v průzkumu uvedla, že 
letos bude navyšovat mzdy až o pět procent. 
Zvýšení mezd se týká 80 procent firem ve 
zpracovatelském průmyslu a více než polo-
viny stavebních firem, a to i přes krizi, ve 
které odvětví v současnosti je.

Skromné ženy? 
Paradoxně se ale příliš velké změny zatím 
neodehrály v odměňování žen. Podle růz-
ných průzkumů vydělávají ženy ve světě asi 
o pětinu méně než muži. V Česku je tento 
rozdíl ještě větší. Proč tomu tak je? Ženy 
častěji pracují v oborech a v pozicích, které 
jsou méně placené. „Jedná se o pokladní, 
úklidové práce, zaměstnankyně ve službách 
a dále také o některé profese ve zdravotnic-
tví a tradičně ve školství,“ říká Tomáš Surka, 
ředitel McROY.

Z průzkumů také vyplývá, že ženy berou 
o něco méně, i když pracují ve stejných 
pozicích jako muži. Firmy se často řídí 
svými tabulkami pro odměňování v urči-
tých pozicích. Avšak stále častěji nepracují 
s pevnou sazbou pro danou pozici, ale 
s rozpětím, které může být překvapivě 
velké. „Když se pak uchazečů o práci ve 
firmě zeptají, jakou si představují odměnu, 
ženy si často říkají o výrazně nižší plat než 
muži,“ dodává. 

Často nezastávají nejvyšší pozice napří-
klad kvůli péči o rodinu. Česká republika 
má jednu z nejdelších zákonných mateř-
ských a rodičovských dovolených. Maminky 
zapomínají i na to, že ani při tříleté pracovní 
pauze by neměly přerušit komunikaci a spo-
lupráci se zaměstnavatelem a měly by se 
udržovat v kontaktu se svým oborem. 

JAM

FOKUS

Absolvent techniky 
versus humanista

V Ústí nad Labem si vedoucí směny nebo 
inženýr s právě získaným diplomem 
vydělá 35 až 40 tisíc korun, v Brně si 
zkušební technik přijde na 35 tisíc, 
v Hradci Králové a v Českých Budějovicích 
dosáhne konstruktér na 30 tisíc, ve Zlíně 
produktový inženýr na 32 tisíc a v Ostravě 
programátor Java/C++ na 35 tisíc.
   V Praze může absolvent se znalostí 
dvou cizích jazyků dostat až 32 tisíc v HR 
administrativě v podnikových službách, 
v Brně si v zákaznické podpoře vydělá až 
28 tisíc, ve Zlíně ve stejné pozici až  
26 tisíc a v Českých Budějovicích činí 
obvyklá mzda pro absolventa v roli 
účetního, controllera či právníka až  
25 tisíc korun.

Tolik korun měsíčně si může vydělat 
čerstvý absolvent s technickým vzděláním. 

40 tisíc
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Úspěch v podnikání vyžaduje perfektně 
namíchaný koktejl důvtipu, talentu, 
načasování. Je třeba mít v rukávu 

více než jen pověstnou špetku štěstí. Jinak 
následuje výbuch. Nikdo není imunní. 
Dokazuje to i nekonečná řada neúspěchů 
hvězd showbyznysu, sportovců, filmařů.

Celebrity často doplácejí na svoje obrovské 
ego, špatné rádce, management. Nejsou schop-
ny odhadnout vlastní síly.

V minulosti to byl například Pavel Nedvěd, 
který přišel o zhruba 20 milionů v dřevařské 
firmě Mafloor, která skončila v konkurzu. 
Nebo zpěvačka Britney Spearsová. Investovala 
do restaurace Nyla v New Yorku a už za pět 
měsíců ji zavírala.    

Potopené ponorky
Podobně dopadl i režisér Steven Spielberg, jeden 
z nejúspěšnějších filmařů posledních 40 let.  
Mnozí ho napodobují, seznam jeho skvělých 
úspěchů je dlouhatánský. Bohužel soupis 
restaurací, které provozoval, byl mnohem kratší.

V polovině 90. let spolu se šéfem společnosti 
Dreamworks Jeffem Katzenbergem otevřel 
v Los Angeles a Las Vegas dvě s názvem Dive! 
Měly tvar žlutých ponorek a menu v nich 
zahrnovalo všechno možné s předponou 
sub- (v anglickém jazyce ponorka), například 
i „ponorkové“ sendviče.

Každých třicet minut restaurant-ponorka 
simuloval ponor do podmořských hlubin 
s rozsvícenými červenými světly. Jenže stejně 

rychle se potopil i profit; a to už nebyla žádná si-
mulace. Po počátečním krátkodechém úspěchu 
v roce 1999 obě restaurace neslavně zmizely ze 
scény. Spielberg se od té doby jinému než filmo-
vému podnikání vyhýbá velkým obloukem.

Investiční břídil?
Zpěvák rockové kapely U2 Bono se často a rád 
vyslovuje k politice, spirituálním tématům, 
lidskoprávním záležitostem. Činí tak zasvě-
ceně, se zápalem. V podnikání už mu to ale 
tak nešlo. Kvůli přešlapům, kdy tratil desítky 
milionů, ho 24/7 Wall Street dokonce neváhal 
nazvat „nejhorším investorem Ameriky“.

Bono spoluzakládal Elevation Partners, fir-
mu zaměřující se na média a zábavní průmysl. 
Nasypal 730 milionů dolarů do mediálního 
domu Forbes a firmy Palm, která přišla jako 
první s nápadem na výrobu smartphonů. Ani 
jedna investice ale nevyšla podle jeho před-
stav. Pak se však chytil. Vložil 210 milionů 
do Facebooku a v čase krize vydělal. Od té 
doby až dodnes skupuje jednotlivé akcie této 
sociální sítě. Svoji image investora tak vylepšil 
natolik, že ho v roce 2015 najala společnost 
TPG Capital jako konzultanta.

Věčný optimista
Nezlomným duchem se pyšní i dvojnásobný 
vítěz Stanley Cupu Dominik Hašek. Po krachu 
v módním odvětví, kde jeho značka Dominator 
zaznamenala ztrátu 90 milionů korun, nyní 
zkouší uspět s nealko nápoji. Ale nezdá se, 

že by se z minulého neúspěchu příliš poučil. 
Nealkoholický energetický nápoj Smarty, který 
vymyslel, propagoval ve videoklipu sám, a to 
hodně amatérským způsobem. Za svůj „výkon“ 
to schytal od kdekoho. Klip se dokonce stal 
jedním z „hitů“ na internetu. Hašek okomento-
val výsměšné reakce v pořadu Overtime: „Chci, 
ať se lidi na sociálních sítích vyjadřují, od toho 
to tam je. Jestli je to dobře, nebo špatně (co 
děláme), člověk ve finále dokáže stejně jen tím, 
jestli se to bude prodávat, nebo ne. V tomhle 
případě mají lidi důvod se mi smát, zatím se 
neprodáváme, abychom si vydělali.“

Velké sousto
Ještě smutnější je pak příběh dalšího vy-
nikajícího hokejisty let minulých Romana 
Čechmánka. Tomu dokonce hrozí vězení. 
V minulých dnech si vyslechl obvinění z pod-
vodu. Během svého působení v NHL si vydělal 
kolem čtvrt miliardy korun, dnes však dluží 
kolem sto milionů korun. Vaz mu zlomila pře-
stavba domu ve Zlíně na minipivovar, jejímž 
byl investorem. Do konkurzu na něho je při-
hlášeno 78 (!) věřitelů, Čechmánek však dění 
nekomentuje. V prosinci se vrátil k hokeji jako 
trenér druholigového Valašského Meziříčí, 
které se chystá na play-off. Jeho bývalý právní 
zástupce Petr Bernátek řekl, že jeho exklient 
nechtěl nikoho napálit: „Nechal si poradit od 
špatných lidí a špatně investoval.“ 

JAM

Slavné pády: 
Dominátorův drink a Spielbergova ponorka
Podnikání je chůze na laně nataženém přes propast. 
Své o tom ví americký režisér Spielberg, irský zpěvák Bono, 
hokejisté Čechmánek, Hašek a mnozí další

FOKUS
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Do vizí o chytrých městech nahlédne Amper
Brněnské výstaviště hostí největší veletrh elektrotechniky 
v Česku a na Slovensku. Letos bude také o elektromobilech 
nebo domech ovládaných pomocí smartphonu

Továrny zaměstnávající minimum 
dělníků z masa a kostí, zato plné 
robotů, které se dokážou učit a samy 

sebe programovat. Domy ovládané chytrým 
telefonem – od žaluzií přes vytápění až 
k zabezpečení. A cestování elektromobily. 
Obrázek o tom, jak bude vypadat blízká 
budoucnost, pro své návštěvníky nakreslí 
blížící se veletrh Amper 2017. Jeho 
pětadvacátý ročník se odehraje od 21. do 
24. března na brněnském výstavišti.  

 „Veletrh Amper představuje pro vystavo-
vatele ideální prostor pro navázání nových 
obchodních vztahů, posílení image značky, 
upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů 
se zákazníky. Své novinky představí účinně –
nejen na samotném veletrhu, ale také 
prostřednictvím odborných mediálních 
partnerů akce a na webu amper.cz. Efekt 
samotného veletrhu tak přesahuje hranice 
výstaviště i termín jeho konání,“ uvedl Ri-
chard Malina, hlavní manažer veletrhu. 

Součástí je i doprovodný program tvo-
řený odbornými konferencemi, semináři, 
školeními a workshopy na aktuální oborová 
témata. Tradiční je také prestižní soutěž 
Zlatý Amper pro exponáty prezentované na 
veletrhu, které vynikají svými parametry 
a odrážejí současné trendy vývoje ve svém 
oboru. 

Víra v elektromobily
Jednou z oblastí, v níž bude hrát elektro-
nika hlavní roli, jsou chytrá města neboli 
smart cities. Vystavovatelé budou mít letos 
již podruhé možnost zařadit své produkty, 
technologie či řešení do programu, který se 
na veletrhu Amper věnuje této problematice. 
Na přehlídku jejich novinek naváže v úterý 

21. 3. od 9 hodin v sále P4 konference Smart 
city v praxi II. 

Do takzvaných chytrých technologií, které 
zvyšují kvalitu života ve městě, patří napří-
klad systémy inteligentního řízení městské-
ho osvětlení nebo využívání obnovitelných 
zdrojů energie. V chytré a inteligentní se 
v příštích letech promění mimo jiné sítě 
pro přenos energie. Vedení měst zavedou 
moderní systémy pro komunikaci s občany 
a díky dopravní telematice, elektromobilům 
či parkovacím systémům se promění měst-
ská doprava.

Protože má tento obor velkou budoucnost, 
zaměřují se na něj přední elektrotechnické 

společnosti. „Nezbytným předpokladem 
chytrých měst je synergie mezi jednotli-
vými odvětvími, ať už se jedná o dopravu, 
osvětlení, správu budov nebo energetiku,“ 
říká David Barva, vedoucí pracovní skupiny 
Chytrá města v Siemensu ČR. 

Součástí chytrých měst jsou i inteligentní 
domy. „Například pomocí aplikace ABB-
-free@home lze všechny funkce v domě 
řídit automaticky jediným spínačem na 
zdi nebo na dálku prostřednictvím chyt-
rého telefonu či tabletu,“ představila Tanja 
Vainio, generální ředitelka společnosti ABB 
v České republice. Chytrá domovní auto-
matizace nabízí rozmanité možnosti, díky 
nimž lze ovládat osvětlení, žaluzie, vytápění 
objektu i klimatizaci. Všechny funkce je 
možné přizpůsobit přáním jednotlivce i celé 
rodiny a následně kdykoli měnit podle přání 
a potřeb členů rodiny. 

Obrovský zájem návštěvníků provázel 
loni doprovodný program Amper Motion 
zaměřený na elektromobilitu. Od té doby 
zájem lidí o tuto oblast ještě výrazně vzrostl. 
Jedním z příkladů je společnost Tesla mi-
liardáře Elona Muska. Jakmile představila 
svůj „lidový“ model Tesla 3, zarezervovaly 
si jej statisíce zájemců, aniž by byl vyrobený 
jediný kus tohoto vozu. V reakci na to začaly 
o elektromobilitě vážně hovořit i další svě-
tové automobilky, pro koncern Volkswagen 
by měla být právě auta na elektřinu jednou 
z hlavních cest, jak zlepšit pověst společnos-
ti po aféře Dieselgate. 

V minulých dnech oznámila také 
automobilka Škoda Auto, která je součástí 
koncernu Volkswagen, že chce do roku 
2025 vyrábět čtvrtinu automobilů na elek-
trický nebo hybridní pohon. „Škoda navíc 
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Tradice čtvrt století
   Veletrh Amper existuje již 24 let. 
Jeho začátky v roce 1993 jsou 
spojeny s pražským Palácem kultury 
a následně s veletržním areálem na 
Strahově, kde Amper probíhal od roku 
1996 do roku 1999. S přibývajícím 
počtem vystavovatelů a zvyšujícími se 
nároky na kvalitu veletržních služeb 
se veletrh přesunul na Výstaviště 
Praha-Holešovice a poté do PVA 
Praha-Letňany. V roce 2011 byl Amper 
pořádán poprvé na výstavišti v Brně. 

   Spojením jednoho z nejvýznamnějších 
a nejlépe fungujících výstavišť 
ve střední Evropě a největšího 
elektrotechnického veletrhu v ČR i na 
Slovensku získalo výstavnictví v tomto 
oboru nový rozměr. 
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Restaurace Slunecnice

Restaurace Balaboosta

Brno-Černovice

Brno-Modřice

ˇ

Havlíčkova 1016, 661 42 Brno | tel. +420 532 307 841, +420 775 998 214 | e-mail: info@balaboosta.cz

www.balaboosta.cz

Faměrovo náměstí 36/17, 618 00 Brno | tel. +420 548 535 100, +420 775 998 204 | e-mail: info@hostinecslunecnice.cz

www.hostinecslunecnice.cz

• Nabídka zejména české moderní kuchyně a denního 
menu

• Kapacita restaurace 120 míst, salonek 40 míst

• Firemní akce, školení, 
svatební hostiny, promoce, 
oslavy, smuteční hostiny 
apod. 

• Tradiční pořádání 
letního grilování, 
zabijaček, rodinných 
brunchů a sezonních 
akcí

• Moderní interiér

• Nabídka poctivé české i mezinárodní kuchyně

• Možnost pořádání 
společenských akcí, 
školení, rodinných oslav 
a svateb na klíč včetně 
obřadu na palouku
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navrhuje rychlý rozvoj elektromobility, 
nové nasměrování Národního plánu čisté 
mobility i založení poradenského grémia 
na vládní úrovni. Dalším důležitým 
bodem jsou speciální zákaznické pobídky 
na pořízení elektromobilů,“ uvedl Jozef 
Baláž, vedoucí komunikace podniku. 

Další průmyslová revoluce 
Třetí klíčovou oblastí, na niž se veletrh za-
měří, je Průmysl 4.0. Ten slibuje nastartovat 
čtvrtou průmyslovou revoluci pomocí digi-
talizace a robotizace. Podle vizionářů tohoto 
směru by již za několik let měly v továrnách 
hrát prim stroje obsahující funkce učení se 
a sebeprogramování.

Navíc jak stroje, tak výrobky, obchody 
i servisy mají být propojeny prostřednictvím 
takzvaného internetu věcí. Již v roce 2025 
má existovat 50 miliard připojených zařízení. 
Z toho 20 miliard bude rozmístěno v segmen-
tech zahrnujících průmyslovou automatizaci, 
automatizaci domácností a budov, smart 
měřiče spotřeby a poplachové a zabezpečo-
vací produkty a systémy.  I když nadnárodní 
společnosti trend vítají jako možnost dalšího 
rozvoje, pro malé a střední firmy může Prů-
mysl 4.0 znamenat riziko ztráty nezávislosti 
a postavení na trhu, veškeré standardy  bude 
určovat jen několik technologických lídrů. 
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„Předpokladem 
chytrých měst je 
synergie mezi 
dopravou, osvětlením, 
správou budov 
a energetikou,“ 
říká David Barva, 
ze skupiny Chytrá 
města v Siemensu ČR
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Faměrovo náměstí 36/17, 618 00 Brno | tel. +420 548 535 100, +420 775 998 204 | e-mail: info@hostinecslunecnice.cz

www.hostinecslunecnice.cz

• Nabídka zejména české moderní kuchyně a denního 
menu

• Kapacita restaurace 120 míst, salonek 40 míst

• Firemní akce, školení, 
svatební hostiny, promoce, 
oslavy, smuteční hostiny 
apod. 

• Tradiční pořádání 
letního grilování, 
zabijaček, rodinných 
brunchů a sezonních 
akcí

• Moderní interiér

• Nabídka poctivé české i mezinárodní kuchyně

• Možnost pořádání 
společenských akcí, 
školení, rodinných oslav 
a svateb na klíč včetně 
obřadu na palouku
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

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

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

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

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

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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Detox: zapomeňte na půst
Manažerům chybí k úspěšné jarní 
očistě organismu hlavně kvalitní spánek 
a čas na pravidelné jídlo

Z imní období je náročné pro každý 
organismus a pro tělo a psychiku 
manažera o to více, že je spojené 

s pracovními stresy v závěru roku. 
Přicházející jaro teď vybízí k nastartování 
a posílení organismu.

Původní jarní rituální úklid domácnos-
ti nahradili lidé, kteří dbají o své zdraví, 
půsty, pitím zeleného ječmene, nákupem 
běžeckého vybavení, permanentek na jógu, 
meditací, abstinencí a polykáním pilulek na 
posílení jater. Ale nic se nemá přehánět, pro-
tože náhle nastolený zdravý životní styl by 
nás neměl zcela vyvrátit z kořenů. Většího 
pokroku lze dosáhnout po malých pravidel-
ných krůčcích.

Zapomeňte na půst
Nutriční specialistka a poradkyně Metabolic 
Balance Jiřina Kubcová výslovně varuje 
před dlouhodobými přísnými půsty, které 
v našich končinách nemají tradici. „Chcete-li 
detoxikovat, udělejte to nenásilně pomocí 
dvou až tří odlehčovacích dnů, kdy budete 
jíst jen zeleninu nebo celozrnnou rýži, pří-
padně zmenšíte obvyklé porce na polovinu. 

Pomohou i lehké zdravé večeře, třeba ryba 
se zeleninovým salátem, a nahrazení pšenič-
ného pečiva žitným,“ vysvětluje odbornice.

„Důležitý je však důsledný pitný režim 
s vyloučením nezdravých nápojů, jako je 
káva, alkohol a sladké limonády. Ideální 
je kohoutková voda nebo slabý zelený čaj. 
Dostatek tekutin pomůže odplavit toxiny 
z těla,“ připomíná dále.

Je také potřeba se zamyslet nad jídelníč-
kem. Poslední dobou se výzkumy přiklánějí 
k tomu, že pro tělo jsou nejlepší tři pravi-
delná jídla denně bez svačin a průběžného 
uzobávání, kdy žaludek stihne vše zpraco-
vat, aniž by byl vyrušován další potravou. 
Manažerům, kteří mnohdy nemají čas se ani 
najíst a trávení jim kazí stres, lze pro nácvik 
pravidelnosti doporučit krabičkovou dietu.

Pohyb a odpočinek
Očistu organismu a vylučování škodlivin 
podporuje pohyb, ale i tady platí, že méně je 
více. Pravidelná rychlá procházka s nordic 
holemi či jiný pohyb na vzduchu prospějí 
víc než jednorázové zničení se v tělocvičně. 
„A kdo chce detoxikovat a načerpat novou 

energii, musí také odpočívat a dopřát si šest 
až osm hodin kvalitního spánku,“ upo-
zorňuje Jiřina Kubcová na častý problém 
manažerů.

Mírnější potíže se spánkem pomůže řešit 
lehká a včasná večeře, meduňkový čaj, ně-
kdy i změna matrace nebo umístění postele, 
dlouhodobější obtíže patří do rukou lékaře, 
ovšem nikoli takového, který se spokojí 
s předepsáním hypnotik.

Bez výmluv na nedostatek času bychom si 
měli dopřát wellness zážitky, stačí jen sauna 
či ještě lépe infrasauna, pobyt v páře nebo 
masáž zakončená detoxikačním zábalem. 
I krátký pobyt v některém z wellness resortů 
dokáže efektivně dobít baterky a nastartovat 
novou etapu zvýšené péče o tělo a duši. Té je 
totiž potřeba také věnovat pozornost a ne-
hrnout nepříjemné pocity pod koberec. Ně-
komu pomůže psát si deník nebo si upřím-
ně popovídat s blízkou osobou, dalšímu 
meditovat a cvičit jógu, jiný ocení posezení 
s koučem, s nímž lze probrat neuralgické 
body pracovního úsilí i osobního života. 

JANA ŠULISTOVÁ,.jana.sulistova@volny.cz
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

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

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

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

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

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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Analytická společnost Oxford 
Economics, celosvětový lídr na poli 
kvantitativní analýzy a globálních 

předpovědí jak pro soukromý, tak státní 
sektor, oslovila více než 4100 firem  
z 21 zemí. Zjišťovala, kolik z nich dokáže 
těžit z digitálních technologií. Výsledky 
uveřejněné ve studii Leaders 2020 však 
příliš nepotěšily. Ukázalo se, že pouze  
16 procent z nich.

V evropských zemích se poměr zastou-
pení úspěšně digitalizovaných společností 
výrazně lišil. Například v Německu tvořil 

41 procent a ve Španělsku 22 procent. Pod 
světovým průměrem pak z evropských 
zemí zahrnutých do studie byly Francie  
(15 procent), Rusko (tři procenta) a Spojené 
království (jedno procento).

Přitom úspěšně digitalizované firmy pře-
vyšují ty ostatní v řadě klíčových ukazatelů. 
Jedná se o různé oblasti od práce s lidským 
kapitálem až po využívání technologií, což 
pro ně má velké přínosy.

Digitální opozdilci by se podle studie 
měli zaměřit na čtyři základní oblasti: plně 
se soustředit na digitální transformaci 

a využít potenciál digitálních technologií; 
zefektivnit rozhodovací procesy a zacílit 
zejména na rozhodování v reálném čase 
a na podkladě dat; zjednodušit organizační 
strukturu a redukovat byrokracii; budovat 
a využívat schopnosti zaměstnanců souvi-
sející s moderními technologiemi.

Výsledky studie, v níž nebylo zahrnuto 
Česko, prezentovala společnost SAP  
ve Vídni na konferenci SuccessConnect 
zaměřené na oblast lidských zdrojů. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 

52 l Profit

Kdo vsadí 
na digitalizaci, vyhraje
Využívání digitálních technologií
patří podle studie Leaders 2020 
mezi vlastnosti typické pro 
nejúspěšnější firmy
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Internetová ekonomika v ČR
Objem internetové ekonomiky se v roce 
2015 oproti roku 2011 zvýšil o 15 procent 
na 188 miliard korun. Na českém HDP se 
tak podílela 4,1 procenta.

Největší část internetové 
ekonomiky tvořil sektor informačních 
a komunikačních technologií s přidanou 
hodnotou 175,3 miliardy korun, 
elektronické obchodování přispělo  
11 miliardami korun a informační 
a mediální sektor 1,75 miliardy korun.

Právě elektronické obchodování 
zaznamenalo největší nárůst tržeb, a to 
o 84 procent. Přidaná hodnota tvoří  
18 procent tržeb. Internetová reklama 
rostla o 68 procent.

Česko bylo v roce 2015 na třetím 
místě v EU v podílu podniků, které pro 
obchodování používají počítačové sítě. 
Zatímco v tuzemsku takto podniká  
56 procent firem, evropský průměr je 
40 procent. České podniky realizovaly 

prostřednictvím počítačových sítí  
30 procent svých tržeb, což je dvojnásobek 
průměru EU. K internetu je připojeno přes 
98 procent firem, což je o tři procentní 
body nad průměrem EU, a devět z deseti 
používá internet pro bankovní styk.

V sektoru informačních a komunikačních 
technologií pracovalo v předminulém  
roce 140 418 lidí, což je 2,9 procenta všech  
zaměstnanců v ČR. 

V čem úspěšně 
digitalizované firmy 
převyšují ostatní?!

38 %
O tolik vyšší je u nich 
pravděpodobnost, že 
budou reportovat silné 
hospodářské výsledky 
a růst příjmů.

54 %
Tolik zaměstnanců 
ostatních společností 
by zůstalo, kdyby 
dostali možnost odejít.

87 %
Tolik jejich 
zaměstnanců je  
v práci spokojeno.

1,5krát
O tolik lepší efektivitu 
spolupráce, přispívající 
k vyšší produktivitě, 
vykazují zaměstnanci 
digitalizovaných firem.

75 %
Tolik jejich 
zaměstnanců by 
zůstalo, kdyby dostali 
možnost odejít.

63 %
Tolik zaměstnanců je 
spokojeno u ostatních 
společností.

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Zdroj: Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).
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Celkový počet registrovaných lehkých 
užitkových vozů (LUV) narostl 
meziročně o dvanáct procent. 

Výsledek loňského roku sice nedosáhl 
třicetiprocentního meziročního nárůstu 
z roku 2015, přesto je zřejmé, že poptávka 
po užitkových autech v letech po překonání 
hospodářské krize stále stoupá. Zájem 
zákazníků se rozložil mezi jednotlivé třídy 
výrazně příznivěji pro největší vozy, tedy 
kategorii od tří do 3,5 tuny. Jejich podíl 
mezi LUV se z loňských 58 procent zvýšil 
na 62, přičemž rovnoměrně ubylo procento 
vozů do tří i do dvou tun.

Stupně vítězů
O vavříny se dělí Fiat, který loni podle sta-
tistik Svazu dovozců automobilů registroval 
2934 LUV, a získal tak podíl 15,21 procenta, 
Ford s 2908 vozy a podílem 15,11 procenta 
a Peugeot (2671 vozů a podíl 13,88 procen-
ta). Následují značky Renault a Volkswagen 

s 11,18 resp. 10,07procentním podílem. 
Jaké modely stojí na žebříčku oblíbenosti 
nejvýše? U Fiatu jednoznačně vede v kate-
gorii do 3,5 tuny model Ducato, Ford prodal 
nejvíce vozů Transit. S logem lva na přídi se 
k zákazníkům dostal nejčastěji Peugeot Bo-
xer. U koncernu Volkswagen je dlouhodobě 
nejprodávanějším modelem VW Transpor-
ter T6 kombi, po uvedení nového modelu 
T6 v loňském roce se navíc ztrojnásobily 
prodeje verze Multivan.

Do nabídky LUV se u většiny značek čím 
dál víc dostávají komfortní a bezpečnostní 
prvky, kupující ale pořád hodnotí na prvním 
místě praktičnost vybrané verze. „Pozná 
se to například podle rozdílu v prodejích 
takzvaných osobních a nákladních verzí. 
Vozy určené pro přepravu nákladu jsou totiž 
znatelně levnější,“ říká Martin Půrok, pro-
dejní a marketingový manažer Fiat Profes-
sional. „Za stejnou cenu jako menší osobní 
dodávku totiž zákazník pořídí větší model 

v nákladním provedení, takže je jasné, že 
mu dá přednost,“ dodává. Kolem dvaceti 
procent prodejů modelu Ducato navíc tvoří 
pouze šasi, na které jsou potom u lokálních 
firem montovány nástavby podle konkrétní 
potřeby zákazníka.

V hotovosti, nebo na úvěr?
Způsob financování se u jednotlivých 
značek liší. U Fiatu přicházejí podnikatelé 
nejčastěji s vlastním řešením, to znamená, 
že od prodejce nepožadují zajištění financí 
na nákup vozu. Vůz si z velké části kupují 
za vlastní prostředky, častý je také úvěr. 
Méně se u LUV využívá operativní leasing, 
i když je znát zvýšený zájem oproti minulým 
letům. „Jedná se spíš o menší firmy, které 
výhody operativního leasingu u užitkových 
vozů objevily v loňském roce,“ upřesňuje Pů-
rok. Podle Martina Linharta, ředitele vnější 
komunikace Fordu, si u nich podnikatelé 
pořizují auta nejčastěji na úvěr. Zákaznická 
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V oblíbenosti bodují vozy
Ducato, Transit a Boxer
U užitkových vozů je stále 
důležitá co nejnižší cena 
a vysoká užitná hodnota. 
Zákazníci je upřednostňují 
před pohodlím

FOKUS
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poptávka ale u této značky kreslí trochu 
jiné „koláče“ v rozdělení osobních a náklad-
ních verzí. „U modelu Transit se pěti- až 
devítimístné vozy žádají asi u 15 procent 
objednávek, už u menších vozů ale osobní 
verze začínají převažovat. U řady Connect 
je rozdělení asi půl na půl, v řadě Courier 
dokonce osobní provedení dominuje,“ upřes-
ňuje Martin Linhart. Volkswagen dokonce 
uvádí podíl nákladních variant k osobním 
v poměru 30 : 60 procentům.

Náklad má přednost
Statistika Svazu dovozců, která sleduje 
lehké užitkové vozy podle modelové řady, 
nabízí komplexnější pohled na rozdělení 
trhu – skříňové verze zaujímají v celkovém 
počtu 19 239 registrovaných LUV skoro tři 
čtvrtiny, konkrétně 14 383 kusů. Šasi tvoří  
12,33 procenta, tedy 2373 vozů, následuje 
pick-up se 7,34 procenta a valník (4,08 pro- 
centa), vše ostatní se už počítá v jednot-

kách kusů. Jistě nepřekvapí, že 92 procent 
nakupovaných vozů pohání dieselový motor, 
o zbývající procenta se dělí benzin, CNG 
a LPG, přičemž stlačený zemní plyn CNG se 
na benzin povážlivě dotahuje a rozdíl mezi 
nimi je jen 1,7 procenta. Vzhledem k prak-
tickému využití je jasná i volba barvy laku, 

dominuje bílá, požadovaná více než  
70 procenty zákazníků.

Cena vítězí nad bezpečností
Výrobci aut do svých užitkových vozů zařa-
zují stále více vyspělých systémů a nabízejí 
i komfortní řešení, podnikatelé ale zůstávají 
spíš pragmatičtí a do novinek se zrovna 
nehrnou. Přitom už svým zaměstnancům 
mohou dopřát nejen sadu airbagů, ale také 
parkovací asistenty, u Volkswagenu napří-
klad i hlídání jízdy v pruhu nebo automatic-
ký brzdný systém pro případ hrozící kolize. 
Ford zase doporučuje novou bezpečnostní 
funkci stabilizačního systému ESP, která eli-
minuje vliv bočního větru. Podle zkušeností 
u značky Fiat je pořád zřejmé, že hlavní roli 
hraje cena. Investice za příplatkovou výbavu 
pak směřují daleko spíš třeba do úprav dveří 
pro snazší nakládku než do lepších seda-
del, vybavení interiéru nebo asistenčních 
systémů.   

Nákupčí dodávek by se mohli inspirovat 
u těžkých nákladních vozů a tahačů, kde 
se na bezpečnost nejen řidiče, ale přede-
vším auta a nákladu hledí mnohem víc. 
Moderní kamion dokáže převzít maximum 
práce řidiče a na dlouhých vzdálenostech 
fungovat téměř jako autopilot. Možná se 
ale ledy začínají přece jen trochu hýbat, jak 
naznačuje Martin Linhart: „V minulosti 
byl požadavek na komfort a bezpečnost 
především ze strany jednotlivců, rodinných 
a menších firem, kde je úzká vazba mezi 
těmi, kdo v autě jezdí, a těmi, kdo o výběru 
vozu rozhodují. Nyní ale už i firmy s větším 
vozovým parkem berou v úvahu skutečnost, 
že jen neunavená posádka může podat dob-
rý pracovní výkon a že je důležité, aby se vůz 
i lidé dostali v pořádku do cíle.“ 
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Nyní ale už i firmy 
s větším vozovým 
parkem berou v úvahu
skutečnost, že jen 
neunavená posádka 
může podat dobrý 
pracovní výkon.

Lehké užitkové vozy podle 
modelové řady (2016)

Celkem registrovaných LUV 19 239

Skříňové verze 74,75 % (14 383 kusů)

Šasi 12,33 % (2373 kusů)

Pick-up 7,34 %

Valník 4,08 %

Dieselový motor 92 %

Benzinový motor, CNG, LPG 8 %

Zdroj: Svaz dovozců
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Přinášíme vám stručný výběr 
osvědčených restaurací i kiosků 
z hřebenů, na které se můžete 

spolehnout. Nepohoršujte se nad vyššími 
cenami, představte si majitele, jak ve vánici 
vyrážejí na skútrech nakoupit zásoby, abyste 
si mohli dát na běžkách alespoň tatranku, 
párek a čaj. 

Jizerské hory
Prezidentskou chatu najdete na hřebeni nad 
Bedřichovem asi kilometr od stanice auto-
busu a stadionu. Dostanete se k ní pěšky, 
autem i na běžkách po Jizerské magistrále, 
která vede přímo kolem chaty. V roce 2012 
proběhla rozsáhlá citlivá rekonstrukce 
objektu, takže tu můžete posedět v útulné 
horské restauraci, která je vyhlášená svou 
česnečkou, k níž se servíruje zvlášť na talíř-
ku šunka, sýr a kostičky opečeného chleba. 
Mají tu ale také skvělý boršč, který možná 
slavnou česnečku předčí, a z tradičních 
českých jídel si můžete dát třeba svíčkovou 
nebo vepřového vrabce. Přesto, že tu mají 
poměrně moderní nabídku jídel, tato kla- 
sika nikdy nezklame. Pro běžkaře se tu ale 
vždycky najde i něco lehčího. 

Krkonoše
Erlebachova bouda je svojí dobrou kuchyní 
vyhlášená, takže se vyplatí vyšlápnout kopec 
nad Špindl, kde se bouda nachází, anebo se 
nechat vyvézt autobusem mířícím na neda-

lekou Špindlerovku. Stylově zařízená restau-
race v přízemí zrekonstruovaného objektu 
je z velké části prosklená a nabízí kromě 
výborného jídla a vlastního piva i fantastic-
ký výhled třeba na Medvědín. I tady je dobré 
vsadit na tradiční jídla, jako je hovězí vývar, 
pečená kachna nebo svíčková. Moc dobrá je 
pečená krkovička s bramborovými špalíčky. 
Mají tu i netypicky široký výběr dětských 
jídel, která nejsou zdaleka jen smažená. 
Oběd či večeři můžete zapít pivem Erlebach 
– světlým spodně kvašeným ležákem, který 
pro Erlebašku vaří v pivovaru Konrad. 

Orlické hory
V Orličkách na úpatí Orlických hor nás mile 
překvapila restaurace U nás doma ve stejno-
jmenném penzionu. Narazíte na ni, když se 
vydáte po červené z Jablonného nad Orlicí 
na Suchý vrch. Objekt samotný ani interiér 
restaurace nenadchnou svou krásou, ale jíd-
lo je překvapivě dobré a v souladu s názvem 
i „domácí“. Ochutnali jsme výbornou dýňo-
vou polévku zdobenou praženými semínky, 
mívají tu moc dobrou kulajdu, zaujala nás 
líčka na víně i ledvinky. Navíc vám tu uvaří 
bylinkový čaj do velkého půllitrového hrnku 
a zima venku nemá šanci. 

Krušné hory
V srdci Krušných hor nedaleko Hřebečné 
čeká na běžkaře skoro pohádková cha-
loupka – Občerstvení u Červené jámy – ve 

formě netypického krásného srubu z klád 
a špalků, která nabízí záchranu ve formě 
horkého zázvorového čaje, domácích polévek 
a koláčů. K tomu párky a klobása – žádná 
vysoká gastronomie, ale najít si sem cestu 
stojí za to. V zimě, když jsou najeté stopy, se 
sem opravdu dostanete jen na běžkách, ale 
pokud nejste fanoušci tohoto sportu, dejte 
Červené jámě šanci i mimo zimní sezonu. To 
se dá sedět na špalcích před srubem a pozo-
rovat třeba jeho trávou zarostlou střechu. 

Šumava
V Hotelu Mádr na Modravě na vás čeká útul-
ná restaurace plná dřeva s poetickým ná-
zvem U Všech kukaček. Nabídka restaurace 
je poněkud netypická, protože reprezentuje 
kuchyně celého světa. A tak tu můžete 
aktuálně ochutnat francouzskou cibulačku, 
hummus s olivami a pitou, alsaské baecke- 
offe, italské lasagne, marocké kuře, mexické 
fajitas a tak dále. I přes široce rozkročenou 
nabídku, která je náročná na přípravu i su-
roviny, jsou zdejší jídla velmi dobrá a Kukač-
ky jsou vyhlášené široko daleko. Široká je 
i nabídka vín, zejména francouzských, která 
mají majitelé v oblibě, a na své si přijdou 
i pivaři. Přímo pro restauraci vaří v mini-
pivovaru Čižice světlou desítku s názvem 
Straka a polotmavou čtrnáctku IPA, která se 
pro změnu jmenuje Liška.  

KLÁRA DONATHOVÁ.EURO

Sníh, hory a příbory 
Dá se dobře najíst na českých horách? 
Horská gastronomie se začíná zlepšovat, 
restaurace vaří lokální speciality 
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Ve světě přišli díky aukčním 
síním Sotheby’s a Christie’s už 
v sedmdesátých letech minulého 

století na to, že fotografie je jedním 
z nejspecifičtějších uměleckých oborů a že ti, 
kteří pro ni mají vlohy, po sobě zanechávají 
cenná díla s vysokou sběratelskou hodnotou. 
A my Češi máme podle galeristy a sběratele 
Jiřího Jaskmanického z Českého centra 
fotografie veliké štěstí, že žijeme ve 
fotografické velmoci.

„Přestože jsme malá země, máme mezi 
stovkou předních světových fotografů mini-
málně šest až deset velkých jmen. Ke špičkám 
na aukcích patří František Drtikol, Josef Su-
dek, Jaromír Funke nebo Josef Koudelka. Ale 
protože jsme v Česku, po revoluci to bohužel 

pochopili dříve překupníci než obchodníci 
a začali díla známých jmen vyvážet do zahra-
ničí, kde se fotografie prodávají za ceny s těmi 
zdejšími nesrovnatelné. A jakmile fotograf 
pronikne na zahraniční trhy, cena jeho díla 
pochopitelně roste i doma,“ vysvětluje Jiří 
Jaskmanický, „v posledních letech však zájem 
o fotografii jako sběratelský artikl stále na-
růstá. Dalo by se říct, že tento malý obor má 
jednu z největších potencialit růstu.“

Hledači pokladů
Pokud se rozhodnete stát se sběratelem foto-
grafií, musíte o oboru alespoň něco vědět. Se-
hnat si základní literaturu, zjistit, jak si česká 
fotografie stojí, jak se s ní obchoduje, sehnat 
si katalogy a ceníky ze světových výstavních 

a aukčních síní. A protože nejde jen o investici 
a budoucí zisk, ale také o radost z estetického 
zážitku, pak je rovněž důležité si ujasnit, co 
budete sbírat. Můžete vytvořit třeba zajímavou 
sbírku aktů nebo jakéhokoli tématu, které se 
vám líbí, případně kolekci oblíbeného autora.

Pak záleží už jen na možnosti vstupních 
investic. „Miliardářům nic nebrání v účasti 
na aukcích, kde se draží díla těch nejslavněj-
ších, začínající sběratel z manažerské sféry 
se zaměří třeba na snímky Zdenka Feyfara, 
Tibora Hontyho či Viléma Reichmanna. 
Nebo můžete zkoušet vybírat mezi začína-
jícími fotografy po sto- až tisícikorunách 
snímky, jejichž cena se bude při zdobení 
vašeho interiéru zvolna zvyšovat a časem 
z nich vznikne zajímavá kolekce konkrét-
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Fotografie: bohatství uložené v příběhu
Není nutné investovat do pozemků 
a zlatých cihel, růst jmění překvapivě zajistí 
i nákup uměleckých fotografií

ALTER NAT I VNÍ  
INVE S T IC E
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ního tvůrce s hodnotou třeba i dvaceti tisíc 
korun za snímek. I mezi mladými však 
najdete sebevědomé jedince, kteří pod tuto 
cenu nejdou už dnes. Ale je to stejné jako 
se zlatem, to se také nakupuje, když je jeho 
cena dole,“ usmívá se odborník.

Sledujte vývoj
Můžete si vytipovat začínajícího fotografa 
s kvalitními snímky, velkou pílí, účastí na 
výstavách a v katalozích, případně se zamě-
řit na nákup děl umělce blížícího se ke konci 
životní dráhy. Skutečnost, že další fotogra-
fie už nebudou přibývat, zaručuje vzestup 
hodnoty těch stávajících. Vždy je však nutné 
sledovat, jak se autorovo dílo vyvíjí, napří-
klad snímky Václava Jiráska zaznamenaly FO

TO
: 

Č
TK

03/2017 l 59

Jak poznat kvalitu?
Podle Jiřího Jaskmanického nezáleží 
na médiu – i ze snímku pořízeného 
mobilem může vzniknout artefakt, který 
má hodnotu. A právě její rozeznání je to 
nejtěžší na světě. Fotografie musí v sobě 
mít něco, co není běžné, její tvůrce musí 
zvládat techniku, najít téma a umělecky 
správně ho ztvárnit. Hodnotu potvrzuje 
účast na výstavách a v katalozích, díky 
nimž se dílo stává součástí uměleckého 
prostoru.

Jak nenaletět?
Začátečník by měl nakupovat přímo 
u fotografů nebo v galeriích. Na Aukru 
a podobných portálech je velké riziko 
nákupu falzifikátů. Rozhodně byste se 
tam měli vyvarovat nákupu drahých 
věcí. A pokud máte pochybnosti, znalci 
například v Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze vám danou věc zpravidla 
zdarma ocení.

růst ze čtyř tisíc za fotografii na čtyřicet. 
Tisíciprocentní nárůst mají i fotografie Tona 
Stana, Ivana Pinkavy a dalších.

„Značnou cenu s potenciálem růstu mají 
fotografie ze 60. a 70. let minulého století  
(A. Gribovský, V. Chochola, B. Kolářová,  
L. Postupa, S. Konečný, M. Vojíř), z dalších 
jmen stojí za zmínku Petr Helbich, František 
Dostál, Josef Bartuška, Vasil Stanko… Z auto-
rů mladší či střední generace mám mimo jiné 
hodně rád fotografie Vojty Slámy, již zmíně-
ného Václava Jiráska, akty autorů Tomáše 
Raszky a Milana Junka,“ prozrazuje galerista.

Čím roste cena
Existují také výjimky, kdy hodnotu fotogra-
fie navyšuje příběh, což se stalo u svérázné-

ho amatérského fotografa Miroslava Tiché-
ho, který si fotoaparáty vytvářel sám a jehož 
styl fotografování nesl spíše znaky voyeur-
ství. Snímky jsou podle Jiřího Jaskmanické-
ho spíše ukázkou silného příběhu a dobrého 
marketingu.

Kromě zajímavé historie má na cenu 
fotografie vliv i její rodokmen. Díla, která 
nějakou dobu pobývala v majetku slavné 
osobnosti nebo prošla prestižními vý-
stavními síněmi, automaticky získávají na 
ceně. I z tohoto důvodu je důležitá pečlivá 
sběratelská evidence. Každý přírůstek do 
sbírky by měl být opatřen legendou, kdo je 
autorem, kdy, od koho a za kolik byl snímek 
koupen, kde byl vystaven, případně vše, co 
o něm můžete zjistit.

Až nashromáždíte více fotografií, než 
se vejde na zdi vašeho bytu, je potřeba je 
správně uložit do plastové kapsy s neutrál-
ním pH a do krabice v suchém místě domu. 
Pak už postupujete stejně jako jiný sběratel. 
Kocháte se přírůstky, hledáte nové, kom-
binujete a to, co se vám už nelíbí nebo ze 
stylu sbírky vyčnívá, ve vhodný čas prodáte 
a investujete do nových kousků a dobro-
družství. 

JANA ŠULISTOVÁ 
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Při jízdě se v testovaném voze ozývaly 
často nejrůznější plechové pazvuky 
od zadních podběhů. Dělo se tak 

ve chvíli, když nebyl obsazený a vzadu, 
kde chyběla lavice sedadel, je nemělo co 
pohlcovat. Chvílemi jsem si tak připadal 
jako ve sběrných surovinách, když se sype 
šrot do ocelové lodny. 

Ale na druhé straně to nebylo tak důležité. 
S prázdným užitkovým autem se prostě 
nejezdí. Pokud byste si totiž tenhle „luxus“ 
užívali delší dobu, zákonitě byste zkracho-
vali. To auto musí být z logiky věci plné lidí 
a zavazadel, musí vydělávat.   

Luxusní stěhovák
Movano sdílí téměř všechny komponenty 
s Renaultem Master a stejně tak se fran-
couzskému druhovi podobá i v tom, že je 
nabízeno v bezpočtu konfigurací. Zákazníci 
si tak mohou vybrat ze čtyř délek podvozku, 

tří výšek nákladového prostoru, tří nosností 
a pohonu přední nebo zadní nápravy. 

Na výběr je i přehršle speciálních verzí 
– buď van, nebo bus/trabus, skříň, valník/
sklopný valník. Já jsem testoval verzi combi, 
devítimístné Movano v provedení L2H2. 

Už jsem zmínil, že vzadu chyběla řada tří 
sedadel. Místo ní tam zela ohromná tlama 
nákladového prostoru. A to ještě nebyl ko-
nec. Dvě řady sedadel za řidičem šly snadno 
vyjmout a v tu chvíli se malý bus proměnil 
v luxusní prosklený stěhovací vůz. 

Tohle podtrhl i fakt, že práh zadních dve-
ří, které lze otevřít v úhlu 180°, byl dostateč-
ně široký pro nakládku těžkých předmětů.

Až moc rychlý
Ford Transit, Renault Master, Peugeot Boxer 
a Fiat Ducato – tak se jmenují hlavní soupeři 
německého chrta. Proč takové přízvisko? 
Protože umí parádně zabrat. Nový, dvojmo 
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Plechová kavalerie
Opel Movano je ideální 
pro převoz party údržbářů 
s veškerým jejich nářadím 
či poloviny hokejového mužstva 
se sportovními taškami a hokejkami

TE S T

Opel Movano 2,3 CDTi 
BiTurbo (Combi L2H2 3,5t) 

Motor: vznětový, 2299 cm³ 
Nejvyšší výkon: 125 kW (170 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 161 km/h
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Maximální užitečné zatížení: 1341 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3500 kg
Počet míst k sezení: 9 míst 
Rozměry (délka x šířka x výška):  
5548 x 2070 x 2499 mm
Objem nákladového prostoru: 10,8 m³ 
Výška hrany nákladového prostoru:  
562 mm
Délka ložné plochy: 1448 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná):  
7,5 / 6,1 / 6,6 l/100 km
Ceníková cena: 874 450 Kč 
Cena testovaného vozu po slevě:  
677 699 Kč
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přeplňovaný řadový dieselový čtyřválec 
s objemem 2,3 litru a výkonem 170 koní 
mi předváděl na silnici své svaly natolik, až 
z toho šel strach. Motor reagoval okamžitě, 
žádná turbo prodleva, sílu neztrácel nikdy. 
Skvělému pocitu napomáhala i hladce pra-
cující šestirychlostní převodovka. 

Při rychlosti 130 km/h jsem si říkal, to 
stačí, víc snad už ne. Při rychlosti 160 km/h 
jsem přestal dýchat. Dost! Auto sice tuhle 
rychlost mělo v technickém průkazu uvede-
nou jako maximální, ale jezdil by takhle jen 
blázen. 

Velké Movano s předním pohonem na 
to nebylo vůbec stavěné. Odpor vzduchu 
přemohlo snadno, to ano, ale jinak se ve vy-
soké rychlosti chovalo hodně neklidně. A to 
nefoukal boční vítr. K mání je však i slabší 
verze, ta má 107 kW (145 k).

Spotřeba byla průměrná, číslům udá-
vaným výrobcem jsem se „klasicky“ ani 

nepřiblížil. Byl jsem schopen s lehkou nohou 
jezdit za osm litrů, stačilo však trochu při-
tlačit a rázem spotřeba vyskočila na jedenáct 
dvanáct litrů. Průměr jsem nakonec „udržel“ 
na 9,5 litru. Ale bylo tu několik polehčujících 
okolností pro vyšší spotřebu. Jednak mrzlo, 
až praštělo, silnice byly pokryté často sně-
hem a vůz byl pořád ještě nový, v záběhu.

Vše po ruce
Pokud jsem se choval rozumně, tak se 
Movano pohybovalo na silnici sebejistě, jako 
po kolejích. Byl to takový spolehlivý polykač 
kilometrů, jako stvořený pro dlouhé štreky. 
Ujel jsem bez přestávky trasu z Prahy do ra-
kouského Unterweissenbachu dlouhou 240 
kilometrů bez sebemenší známky únavy.  

K tomu přispělo nejen velké skvělé seda-
dlo (bohužel s krátkými opěradly), které mi 
nabídlo opravdu komfortní posezení, ale 
také ve správném úhlu nastavené pedály. FO
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Cestou tam jsem měl obuté těžké pracovní 
boty, zpátky tenisky a nepoznal jsem rozdíl. 
A samozřejmě komfortu jízdy přidalo i to, 
jak si robustní Movano doslova pohrávalo 
s nejrůznějšími dírami, příčnými nerovnost-
mi. A to plné, stejně jako prázdné.  

Za zmínku stojí ještě velmi dobrý výhled 
dopředu a do stran. Prvotní stísněný pocit 
z vysoko posazeného sedadla a rozměrů 
vozu mírnila velká zpětná zrcátka. Navíc se 
ve zpětném zrcátku při zařazené zpátečce 
objevil obraz toho, co se dělo za vozem. Bez 
toho bych na parkovišti při manévrování 
s pět a půl metru dlouhým vozem zcela jistě 
„ztroskotal“. 

V interiéru mne také zaujalo množství 
odkládacích ploch (i pod sedadlem), přihrá-
dek, držáků na láhve a dokumenty, možnost 
snadno připojit mobil nebo navigaci do USB. 
Pomyslnou třešničkou pak byl praktický 
natáčecí stolek, ten se vynořil v kabině, když 
jsem sklopil prostřední opěradlo. Naopak 
mne zklamaly levné plasty náchylné k po-
škrábání. V tomto ohledu Movano hodně 
silně zaostávalo třeba za modely Mercedes-
-Benz Sprinter nebo Volkswagen Crafter. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

NOVÝ A LEPŠÍ. Maska chladiče, nový motor, 
vylepšený interiér, výrazný design s mohutnou 
maskou a ohromné světlomety – takové jsou  
poznávací znaky nejnovějšího Opelu Movano.  
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Takových lidí je přitom v Česku zhruba 
1,5 milionu. Práci na zmíněnou 
dohodu využívá i řada osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální mzdu zvyšuje Sobotkova 

vláda každoročně. Loni narostla na  
9900 korun, letos zatížil stát rozpočty firem 
ještě výrazněji – minimální mzda se zvedá 
na 11 tisíckorun. A navýšilo se i hodinové 
minimum.

Úprava přinesla od 1. ledna 2017 zajíma-
vou novinku pro lidi pracující na dohodu 
o provedení práce (DPP) nebo na dohodu 
o pracovní činnosti (DPČ).  

Limit pro neplacení zdravotního a sociál-
ního pojištění totiž zůstal i pro letošní rok 
u dohody o provedení práce na deseti tisí-
cích, u druhého zmíněného typu pracovních 
smluv na 2500 korunách. 

Odpracujete-li v roce 2017 stejný počet 
hodin jako loni, může se vám stát, že oba 
stanovené limity překročíte a pojistné bude-
te muset zaplatit. Experti proto doporučují: 
pečlivě si hlídejte počet hodin strávených 
v práci. 

Těžkou hlavu budou mít  
i zaměstnavatelé
Průvan v peněžence může být citelný. 
Pokud zaměstnanec přesáhne limit, při-
jde na platbách sociálního a zdravotního 
pojištění celkem o 11 procent z hrubé 
mzdy.

U OSVČ platí, že minimální zálohy na 
sociální pojištění u vedlejší činnosti (kte-
ré by případně musel odvést) činí letos 
832 korun, zdravotní pojištění tradičně 

představuje 13,5 procenta z poloviny 
výdělku. Ještě citelněji se může novinka 
dotknout zaměstnavatelů, kteří práci 
na obě zmiňované smlouvy nabízejí. Při 
překročení měsíčních limitů zaplatí na 
těchto odvodech za zaměstnance  
34 procent z hrubé mzdy. 

„Přesnější statistiky, kolik lidí pracuje na 
DPP nebo DPČ za minimální mzdu, by měl 
Český statistický úřad zveřejnit příští rok. 
Ze statistik je ale už nyní zřejmé, že smluv 
na dohodu je v Česku uzavíráno kolem  
1,5 milionu ročně,“ upozorňuje David Pirner 
ze společnosti Grant Thornton. Pro DPP 
a DPČ je typické, že jeden člověk může mít 
takových smluv libovolný počet, navíc  
u libovolného počtu firem. Na dohodu  
pracují lidé všech věkových kategorií  
a v nejrůznějších profesích, včetně těch vel-
mi kvalifikovaných,“ dodává David Pirner. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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jídlo  1 000 Kč/osoba

alko a nealko  10 000 Kč

pronájem vozů 1 500 Kč/vůz

svatební dort  5 000 Kč

cukroví 9 Kč/ks

svatební koláčky  6 Kč/koláček

hlídání dětí (cena za  
1 tetičku na hodinu) 180 Kč

zábavný program  
pro svatebčany 6 000 Kč

Jak je to v praxi?
Minimální mzda se od 1. 1. 2017 zvýšila 
z 58,70 koruny na 66 korun za hodinu. Z toho 
vyplývá, že člověk, který se chce i letos vejít do 
zmiňovaného limitu pro neplacení pojistného, 
musí odpracovat na DPP či DPČ méně hodin. 
V roce 2016 odpovídalo desetitisícové odměně 
při minimální mzdě 170 odpracovaných hodin 
měsíčně, letos je to už jen 151 hodin za měsíc. 
Pokud tedy odpracujete za minimum byť jen 
152 hodin, odvodům pojištění se nevyhnete.

Rok Minimální mzda Nárůst v Kč

2007 8000 Kč 430 Kč

2008–2013 8000 Kč –

2014 8500 Kč 500 Kč

2015 9200 Kč 700 Kč

2016 9900 Kč 700 Kč

2017 11 000 Kč 1100 Kč

Vyděláte málo a nechcete 
platit pojistné? Pracujte méně hodin
Zvýšení minimální mzdy může zkomplikovat
život těm, kdo si přivydělávají na dohodu 
o provedení práce nebo o pracovní činnosti 
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Solidární boháči? 
Kdo platí vyšší daně
Všichni zaměstnanci a podnikatelé, 
kteří v roce 2016 vydělali přes 1 296 288 korun, 
zaplatí letos do státní kasy vyšší daň z příjmů  

Solidární daň, která platí od roku 2013, 
představuje sedm procent z příjmu 
poníženého o výdaje. Ti bohatší musejí 

přirážku přiznat v daňovém přiznání, které 
letos odevzdávají do 3. dubna, respektive 
3. července. V růžovém formuláři je zajímá 
řádek 59 Solidární zvýšení daně podle 
paragrafu 16a zákona.

V roce 2016 dosáhla průměrná mzda 
v Česku 27 006 korun. Progresivní daň se 
platí z částky vyšší, než je 48násobek prů-
měrné mzdy. Ačkoli bylo progresivní zdanění 
vždy vlajkovou lodí ČSSD, zavedla ho už 
v roce 2013 Nečasova vláda.

Příjmový limit, který představuje hranici, 
za níž musíte solidární přirážku berňáku 
odvést, se zvýší i v příštím roce, kdy naroste 
až na 1 355 136 korun.

Solidární daň plátci odvádějí nikoli z ce-
lého příjmu, ale právě jen příjmu nad limit. 

To znamená, že pokud podnikatelé předloni 
i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce 
2017 na solidární dani méně než v roce 2016.

Z pronájmu nebo výher přirážku 
neplatíte
Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli 
vyšší hrubou mzdu, případně OSVČ, jež mají 
vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus 
výdaje). Z dalších vedlejších příjmů, tedy 
například z kapitálu, pronájmu, výher apod., 
se solidární daň do státní kasy neodvádí.

„Lidé, kteří v roce 2016 prodali nemovi-
tost, případně měli příjmy z kapitálového 
majetku, solidární daň neplatí. Pokud ale 
nesplnili podmínky pro osvobození tohoto 
příjmu od daně z příjmu fyzických osob, bu-
dou z něj muset odvést právě daň z příjmů,“ 
upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco 
ze společnosti Mazars.

Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi 
výrazně neprodělají především proto, že 
s rostoucím výdělkem nad zmíněných 
1 296 288 korun jim dále neroste sociální 
pojištění.

Jinými slovy: ti, co vydělali tři miliony 
korun, zaplatí sociálce stejně jako ti, kdo 
dosáhli na příjmy 1,3 milionu.

Nejvyšší částka, kterou mohou OSVČ za 
rok 2016 uhradit na sociálním pojištění, činí 
378 516 korun (tedy 29,2 procenta z osma-
čtyřicetinásobku průměrné mzdy). Každý 
majitel živnostenského listu totiž platí 
pojistné na důchodové pojištění ve výši 
29,2 procenta z tzv. vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvá-
dí z celého příjmu a není pro něj stanoven 
žádný strop.

Daňové odpočty solidární daň 
nesnižují
Na výši solidární daně nemají vliv uplatněné 
daňové odpočty, například odpočet úroků 
z úvěru na bydlení, dary, odpočty na pen-
zijním připojištění nebo doplňkovém penzij-
ním spoření či odpočet životního pojištění.

Odpočty snižují pouze základ daně 
podléhající klasické patnáctiprocentní dani 
z příjmu fyzických osob.

Klasické slevy, především slevu na 
poplatníka ve výši 24 480 korun ročně, sa-
mozřejmě uplatnit můžete. Mohou tak činit 
i pracující důchodci, kterým načas minulá 
vláda tuto výhodu sebrala, než její rozhod-
nutí zrušil Ústavní soud. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)IL
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Příklad
Živnostník Dvořák měl za roky 2015 i 2016 
hrubý zisk (příjem minus výdaj) ve výši 
2,3 milionu korun. Po odečtení slev 
a nezdanitelných položek je jeho daňový základ 
2 276 000 korun. Klasická daň z příjmu u něj 
představuje v obou letech 341 400 korun 
(15 % z 2 276 000 korun). Jenže na solidární 
dani už letos ušetří. Zatímco loni činila 
69 907 korun (sedm procent z 2 276 000 minus 
1 277 328), letos po zvýšení limitu bude jen 
68 580 (tj. sedm procent z 2 276 000 minus 
1 296 288).
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POR ADNA

Naše společnost působí na trhu v oblasti, která je velmi 
specifická. V této souvislosti jsme si vybudovali silnou 
zákaznickou strukturu, která pokrývá významnou část trhu. 
Bohužel se v poslední době ukázalo, že někteří naši bývalí 
zaměstnanci začali ve svém novém působení naše zákazníky 
kontaktovat a přetahovat. Zajímalo by nás, jakým způsobem 
můžeme tomuto předcházet anebo se jinak bránit.
JOSEF K., Hradec Králové

V poslední době se s vámi nastíněnou 
situací setkáváme překvapivě často. Bývalí 
zaměstnanci nashromáždí určité know-how 
nebo kontakty a na své nové cestě začnou 
poměrně nepříjemně konkurovat bývalému 
zaměstnavateli. Postih zaměstnavatele vůči 
takovému bývalému zaměstnanci je poměr-
ně složitě proveditelný. Největší problém je, 
že se zaměstnavatel musí obrátit na soud, 
kde bude nucený prokázat veškeré skuteč-
nosti, které tvrdí. Unést důkazní břemeno je 
pak v případech nárokování škody způsobe-
né například převzetím zákazníků, zneuži-
tím dat nebo technologických postupů velmi 
složité a také drahé.

Preventivním řešením u zaměstnanců, 
kteří získávají v rámci svého zaměstnání 
důvěrné informace, poznatky nebo jiné zna-
losti zneužitelné v konkurenčním boji, může 
být správně sjednaná konkurenční doložka 
v pracovní smlouvě (nebo i samostatně), 
kdy její porušení je navíc utvrzené smluvní 
pokutou. Ráda bych upozornila a zdůraznila 
slůvko „správně“. Jde totiž o to, že zákoník 
práce stanoví pro konkurenční doložku 
poměrně přísná pravidla a v případě, že tato 
pravidla nebudou dodržena, stíhá ji sankce 
neplatnosti (což se týká i nepřiměřeně vyso-
kých smluvních pokut).

Ale od začátku. Podstatou konkurenční 
doložky je závazek zaměstnance, že se po ur-
čitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle 
však po dobu jednoho roku) zdrží výkonu 
výdělečné činnosti, která by byla shodná 
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo 
která by měla vůči němu soutěžní povahu. 
Nemusí se tedy jednat pouze o pracovní po-
měr, ale třeba i o vlastní podnikání. Povin-
nost zaměstnance po určitou dobu „nekon-

kurovat“ musí být vykompenzována určitou 
„odměnou“ (protiplněním), která činí ale-
spoň poloviční průměrný měsíční výdělek 
za každý měsíc platnosti zákazu. Přestože 
se to může zdát ze strany zaměstnavatele 
jako drahé vykoupení „nekonkurování“, má 
i toto na zaměstnance psychologický účinek 
spočívající v motivaci zákaz dodržet.

Závazek zaměstnance spočívající v „ne-
konkurování“ je možné utvrdit smluvní 
pokutou. To znamená, že poruší-li zaměst-
nanec konkurenční doložku, musí zaměst-
navateli zaplatit v konkurenční doložce 

sjednanou částku. Jejím zaplacením se celá 
konkurenční doložka ruší.

Samostatnou kapitolu tvoří přiměřenost 
smluvní pokuty. Celá problematika přimě-
řenosti smluvní pokuty je poněkud záludná 
v tom smyslu, že ji soudy řeší vždy indivi- 
duálně pro každý jednotlivý případ. Obecně 
lze snad jen říci, že se její přiměřenost 
vztahuje zejména k poskytovanému proti-
plnění za nekonkurování (soudy například 
dovodily, že nepřiměřená smluvní pokuta je 
částka odpovídající 60násobku průměrného 
měsíčního výdělku).

Zaměstnavatel si může v konkurenční 
doložce vymínit důvody, pro které od ní 
bude moci odstoupit (zaměstnanec napří-
klad v průběhu pracovního poměru nepřijde 
do kontaktu s citlivými daty, a proto je 
konkurenční doložka neúčelná a není důvod 
vyplácet zaměstnanci jakékoli protiplnění). 
Zaměstnavatel však takto může odstoupit 
pouze v době trvání pracovního poměru. Při 
ukončování pracovních poměrů se zaměst-
nanci tedy doporučujeme vzít tuto skuteč-
nost v potaz.

Situacím, jako je ta v dotazu, se v praxi 
bohužel nelze úplně vyhnout. V mimoprávní 
rovině určitě nepodceňujte „péči“ o svoje 
zákazníky spočívající zejména v udržování 
pravidelného kontaktu, diskutujte s nimi 
skutečnost, že někteří z vašich klíčových 
zaměstnanců odcházejí, atd. Citlivá data, 
jako jsou například kontakty na zákazníky, 
doporučujeme rovněž patřičně zabezpečit 
a ochraňovat. 

MGR. MARKÉTA NEŠETŘILOVÁ,  
advokátka spolupracující s advokátní kanceláří  
bpv Braun Partners s.r.o.
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

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

3. DUBNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  podání vyúčtování daně vy-
bírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně za zdaňovací 
období 2016

  podání přiznání k dani 
a úhrada daně za rok 2016, 
nemá-li poplatník povinný 
audit a přiznání zpracovává 
a předkládá sám

10. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za únor 2017 
(mimo spotřební daň z lihu)

18. DUBNA
DAŇ SILNIČNÍ

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 
2017

20. DUBNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a daň 
k MOSS 

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  měsíční odvod úhrnu sraže-

ných záloh na daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé 
činnosti

24. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za únor 2017 
(pouze spotřební daň z lihu)

25. DUBNA
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

  daňové přiznání a splatnost 
daně za 1. čtvrtletí 2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za  

1. čtvrtletí a za březen 2017
  souhrnné hlášení za 1. čtvrt-

letí a za březen 2017
  kontrolní hlášení za 1. čtvrtle-

tí a za březen 2017
ENERGETICKÉ DANĚ

  daňové přiznání a splatnost 
daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za březen 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za březen 

2017
  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných 
olejů a ostatních (technic-
kých) benzinů za březen 2017 
(pokud vznikl nárok)

22. BŘEZNA
DPH PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZINOU
Odborný seminář, který bude zajímat všechny plátce DPH 
obchodující se zahraničními partnery, se uskuteční v sídle 
Okresní hospodářské komory v Hodoníně. Zájemci se dozvě-
dí vše podstatné o pravidlech přepočtu cizí měny na českou, 
o tom, jaké jsou daňové povinnosti při dovozu a vývozu 
zboží, jak opravit chyby v daňových dokladech či při výpočtu 
DPH nebo jak nejlépe zasílat zboží v rámci EU. Podrobnosti 
na info@ohkhodonin.cz.

22. BŘEZNA
CHCETE BÝT VIDĚT NA SÍTI?
Pak musíte ovládat základy SEO (Search Engine Optimi-
zation). Jinými slovy: Měli byste vytvářet a spravovat své 
webové stránky tak, aby získaly lepší pozici v internetových 
vyhledávačích. Přednášející vám na odborném semináři ve 
Factory Office Center v Praze 5 pomohou s přípravou strate-
gie. Nabídnou nástroje, které je nutné použít, aby byly vaše 
produkty či služby na webu co nejdostupnější a co  
nejlépe propagovány. Pořadatelem je agentura H1.  
Více na skoleni@h1.cz.

28. BŘEZNA
JAK SE DOSTAT K MILIONŮM Z DOTACÍ?
Konzultační den pro podnikatele pod záštitou státní agentu-
ry CzechInvest proběhne ve Valašských Kloboukách. Cílem 
semináře je seznámit zájemce o dotační podporu podnikání 
s aktuálními a připravovanými výzvami. Konzultované bu-
dou i konkrétní podnikatelské záměry. Účast na semináři je 
zdarma. Zájemci se mohou do pátku 24. března zaregistrovat 
na zlin@czechinvest.org.

30. BŘEZNA
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? Zástupcům 
firem poradí na tradiční konferenci Kybernetická revoluce 
aneb průmysl 4.0 v praxi, která proběhne pod záštitou  
CzechInno, tentokrát v Českých Budějovicích. Podrobnosti 
na http://czechinno.cz/kyberneticka-revoluce-v-cz či na  
e-mailu: info@czechinno.cz.

6. DUBNA
STAVEBNÍ ZAKÁZKY: JAK SE VYHNOUT SPORŮM
V Praze se uskuteční seminář určený především pro inže-
nýry a další odborníky z řad investorů, bank, projektantů, 
konzultačních a dodavatelských firem, pojišťoven, právníků 
a dalších, kteří se podílejí na zadávání a realizaci stavebních 
zakázek. Odborník na stavební soudní právo a soudní znalec 
Lukáš Klee účastníkům poradí, jak připravit dobrou smlouvu 
a udělat vše, aby se vyhnuli případným sporům. Více o akci 
na filipkova@icc-cr.cz.
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 Bezpilotní letouny si většina profesionálů 
u nás pořizuje k tomu, aby s nimi pořídili 
fotografie, videa. Firmy je třeba používají 
pro revize, mohou na ně připevnit termovi-
zi, zkoumají s nimi potrubí, vytěžení lomu, 
práce, když se staví dálnice, začaly je nyní 
využívat i pojišťovny. Našimi zákazníky 
jsou revizní technici i kominíci, kteří s nimi 
kontrolují komíny. Dokonce máme v nabídce 
nově stroj pro zemědělce a lesníky. Uveze 
deset litrů kapaliny, lze s ním uskutečňovat 
postřiky. Zatím je však odezva ze strany 
zemědělců chabá. Není jednoduché najít ty 
správné aplikace, stroj se musí vyplatit, jeho 
základní cena je více než 250 tisíc korun.  

 Drony se nyní využívají k průzkumům, 
mapování. Hodně se hovoří o tom, že by 
mohly přepravovat zásilky. To jsou spíše 
marketingové informace. V tuto chvíli stále 
ještě neexistují ani certifikované drony, ani 
legislativa, která by umožňovala tento druh 
provozu. V odlehlých oblastech to možné je, 
ale v zástavbě, nad hlavami lidí si na toto 
využití ještě budeme muset počkat.

 Špičkové drony pro komerční využití lze 
provozovat pouze s licencí, kterou vydává 
Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Nové maji-
tele připravujeme na zkoušku, která sestává 
z praktické a teoretické části a probíhá 
před komisaři ÚCL. A proškolili 
jsme i stovky amatérů, kteří 
si drony koupili jen tak pro 
radost a zkoušky nepotřebují.

Stroje jsou ovládané na 
dálku, letecké práce s nimi 
smějí provádět pouze speci-
álně proškolení piloti. V tak-
zvaném hobby režimu s nimi 
ale může létat prakticky každý. 
Stroje mohou dosáhnout výšky 
300 metrů, jejich dolet je 
až v řádu kilometrů, ale 
podle předpisů se smí 
létat pouze na dohled.

 V České republice si už zákazníci pořídili 
tisíce kvalitních bezpilotních strojů, mám 
na mysli i ty nejmenší. Nejžádanější je 
model Phantom. Ten je nejprodávanější 
v kategorii poloprofesionálních strojů. Je 
to výrobek čínské společnosti DJI, která je 
světovým lídrem, jen loni měla tržby přes 
miliardu dolarů. V současnosti je poptávka 
po skládacím modelu Mavic. Když jsme 
nedávno otevírali naši prodejnu v Nových 
Butovicích, prodali jsme jich za jediný den 
pětatřicet.

 Boom s drony u nás nastal v roce 2013 
a od té doby ceny neustále padají. Profesio-
nální stroje stály zpočátku 250 tisíc, pak 
150 tisíc, dnes se dají koupit i za méně než 
100 tisíc korun. Ale je to ošidné. Vždycky, 
když se objeví nová technologie, model, ino-
vace, tak ceny starších modelů dramaticky 
klesnou. Takže ve spodní řadě stojí dnes 
13 500 korun stroj, který před třemi roky 
stál 50 tisíc. Za ty velké peníze se nyní dá 
pořídit mašina, která umí nesrovnatelně 
více. Ten, kdo chce držet krok s dobou, tedy 
platí v podstatě pořád stejně.

Drahé jsou však nejen stroje, ale i jejich 
vybavení. Profi kamery mohou přijít až na 
milion korun. Čínský DJI, ale i další výrobci 
v tomto výrazně pokročili. Kromě dronů 

totiž vyvinuli také speciální lehké velmi 
kvalitní kamery, které jsou řádově 
levnější. Ty přijdou zhruba na sto 
tisíc korun.

 Jaká je životnost dronů? Na to 
se nás lidé ptají velmi často. Jenže 
v žádných návodech, příručkách 
toto není uvedeno. Vysvětlení je 
poměrně jednoduché. Buď stroje 
rychle zestárnou a jejich majitelé 

si pořizují nové, nebo se rozbijí. 
Málokdy se stane, že dron 
je „ulétán k smrti“. To si 
při koupi málokdo uvědo-
muje. 
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Sanitární zařízení a hygienické potřeby

www.merida.cz

Pobočky:  PRAHA - BRNO - OSTRAVA - HRADEC KRÁLOVÉ - PLZEŇ - ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRATISLAVA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Centrála ČR:

Merida Hradec Králové, s.r.o.
Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 545 924, 495 406 858
GSM: +420 605 255 689
e-mail: meridahk@meridahk.cz

Otevírací doba: Po - Pá  7.30 – 15.30  h
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