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Už nerozhoduje
jen cena,

říká Radek Starosta,
ředitel Úseku pojištění majetku
a odpovědnosti Kooperativy
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Klacky pod nohy?
S radostí
Velcí byznysmeni často zmiňují jednu radu: když máte pocit, že jste
na dně, když prožíváte největší neúspěch, zastavte se, ohlédněte se.
Zvažte vše z hlediska dlouhodobé časové perspektivy. A usmívejte se.
Víc dělat nemůžete. A pak se do toho zase pusťte.
Jistě, k životu podnikatele patří neúspěch. Kdyby bylo vše
snadné, tak může cokoli dělat každý. Jenže jak z toho ven, když se do
průšvihu nedostanete vlastní vinou?
Co dělat, pokud na vás někdo nastraží past v podobě bezdomovce,
který vás pošle do insolvence, jak o tom píšeme v tématu tohoto
čísla? Když prosperujete, k úpadku máte daleko a u jména vaší
firmy svítí v obchodním rejstříku varovný nápis, že je s ní vedeno
insolvenční řízení? A české soudy se vlečou a vlečou…
Podobný případ pokusu vyřadit konkurenta ze hry zmiňuje
v rozhovoru Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku
a odpovědnosti Kooperativy. Souvisí s kybernetickými riziky.
Každá firma je dnes připojená na internet, a kdo není na síti, jako
by neexistoval. A toho zneužívají hackeři, kteří se za úplatu snaží
konkurenta „zneviditelnit“. Třeba „odpálí“ data, čímž firmu načas
ochromí.
Pořád je to na zastavení a úsměv?
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Někteří lidé pohlížejí na
soukromé podnikání jako
na dravce předurčeného
k odstřelu, další jako na krávu,
která se má podojit, ale jen málo
v něm vidí statného
koně táhnoucího povoz.“
Winston Churchill,
britský státník

02_11_PT_05.indd 3

16.5.2017 14:55:33

A171001417
INZERCE

0 5/2 017

12
Téma

3 Editorial

Jak zlikvidovat
konkurenci? Stačí napsat,
že vám cizí podnik dluží
peníze, a podat na něj
k soudu insolvenční návrh

6–10 Česko, Svět
12–15 Téma
Insolvenční návrhy (Jak potrápit konkurenci? Najměte
si bezdomovce, ať ji pošle do insolvence; Insolvenční
guláš; Insolvence a odpovědnost za úpadek korporace)

20–21 Příběh úspěchu
Tereza Lstibůrková, ZasPas
22–23 Příběh úspěchu
Martin Dostál, A. Tvrdík
24–25 Restart
Miroslav Štichauer, Pardubická tiskárna Silueta
26–27 Příběh úspěchu
Zdeněk Malena, Hrdějovická keramika

16

Rozhovor

„Do budoucna hrozí
kybernetická rizika,“
říká Radek Starosta,
ředitel Úseku pojištění
majetku a odpovědnosti
Kooperativy

28–29 Příběh úspěchu
Daniel Všetečka, Palíto

26

32–37 Příloha
Ohlédnutí za Manažerem roku 2016

Příběh
uspěchu

40–53 Fokus
(Dotace do sportu: Špína ulpívá na svazech i státu;
Jak sehnat peníze pro firmu? Zkuste netradičně;
Investování v nejistých časech; Tělo jako důkaz? K účtu
se dostanete i díky tlukotu srdce; Pohon CNG? Po
boomu v prodeji přišla vloni stopka)

Hrdějovická keramika
prošla za 116 let mnoha
restarty. Za posledním
stojí Zdeněk Malena

56–57 Alternativní investice
Poklad v sejfu
58 Po práci
Co takhle sibiřské safari?
60–61 Test auta
Volkswagen Crafter 2,0 TDI
62–63 BusinessInfo.cz
Kdy zaplatit daň z nemovitostí? Majitelé mají nejvyšší
čas; Podnikatel může svěřit přiznání poradci. Doplácí
na jeho chyby?
64–65 Poradna, Daně, Kalendář
66 Očima podnikatele
Lubor Kos, agentura CUBE

46

Fokus
Ekonomika roste, firmy
a podnikatelé zvyšují
své příjmy a řeší, jak
volné finanční prostředky
investovat

FOTO TITULNÍ STRANA: Martin Pinkas

16–19 Rozhovor
Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku
a odpovědnosti Kooperativy

4 l Profit

02_11_PT_05.indd 4

16.5.2017 14:55:43

„Možnost rychlého a pohodlného elektronického
schvalování eliminuje situace, kdy tištěné
formuláře kolovaly mezi zaměstnancem,
vedoucím, účetní a nebylo vůbec zřejmé,
ve kterém stavu se právě nachází.“
Bc. Petr Fabian, REMAK a.s.

SLUŽEBNÍ CESTY
EVIDENCE SLUŽEBNÍCH CEST A VÝPOČET CESTOVNÍCH NÁHRAD
WWW.RON.CZ
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Daňový balík: Víc podnikatelů
dosáhne na paušální daň

S finančním úřadem se mohou podnikatelé předem domluvit na
pevné výši roční daně, a to až na dobu tří let

Se žádostí spěchejte
„Generální finanční ředitelství upozorňuje
poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017
je možné podávat nejpozději do 31. 5. 2017,“
uvádí mluvčí FS ČR Petra Petlachová.
Vyrozumění přijde těm, kteří se neopozdí, do
15. září 2017. Ostatní mají smůlu a budou si
muset počkat až na zdaňovací období 2018.
„Podnikatelům dáváme prostor pro
výrazný úbytek administrativy, úsporu času,

O koupi předzaložených
firem zájem klesá
Loni bylo v Česku založeno celkem
28 837 nových firem. Sedmina
z nich v prvním roce své existence změnila majitele. Ve většině
případů se jednalo o ready-made
společnosti, které nikdy nepodnikaly a byly založeny jen za účelem
následného prodeje. Informace
vyplývají z údajů poradenské
společnosti Bisnode.

nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího
plánování finančních toků,“ říká ministr
financí Andrej Babiš. „Zatímco dosud tohoto
institutu využívalo méně než 40 subjektů, po
odstranění legislativních bariér a zpřístupnění paušální daně širšímu okruhu subjektů
očekáváme mnohonásobně vyšší zájem,“
doplňuje náměstkyně ministra financí pro
daně a cla Alena Schillerová.

Příjmy do pěti milionů
Zájemců by mohlo být řádově více než dosud.
Nově si totiž budou moci o paušální daň
zažádat i ty fyzické osoby, které mají kromě
nezávislé činnosti příjmy také ze zaměstnání.
To rozšiřuje okruh potenciálních žadatelů
o desítky tisíc lidí. Podmínkou je to, aby

„Zatímco v roce 2014 byla
v prvním roce od založení prodaná pětina, tedy necelých pět
tisíc společností, v roce 2016 se
jednalo o 14 procent firem, tedy
o 912 subjektů méně. Zájem podnikatelů o koupi předzaložených
firem klesá poslední tři roky,“
uvádí analytička společnosti
Bisnode Petra Štěpánová. Souvisí
to zřejmě s novelou obchodního
zákoníku a usnadňováním zakládání podniků.

měl podnikatel roční příjmy do pěti milionů
korun, a to tři roky po sobě. Paušální daň je
nově dostupná i pro majitelé firem či živností,
kteří mají vlastní zaměstnance.
Ministerstvo financí novelizovalo zákon
proto, aby mohli paušální daň využívat drobní podnikatelé. Ti by měli podle Generálního
finančního ředitelství (GFŘ) uvítat zejména
možnost oprostit se od administrativy spojené s placením daní. Minimálně musejí státu
odvést 600 korun za rok.
„Po zavedení zjednodušeného dvoustránkového přiznání je rozšíření možností
paušální daně dalším krokem k usnadnění
plnění daňových povinností pro fyzické
osoby,“ doplnil generální ředitel GFŘ Martin
Janeček. Zjednodušené daňové přiznání se
ovšem zatím týká pouze zaměstnanců. OSVČ
by tuto možnost měly dostat po rozsáhlé
novelizaci zákona o daních z příjmů, jež má
být hotová letos na podzim.
Podle Janečka je postup v případě paušální
daně jednoduchý: daňový poplatník se obrátí
na berňák a ten mu – ať už na základě jeho
podnikatelské minulosti, či tzv. tržního benchmarku – navrhne přijatelně vysokou roční
daň, a to až na tři roky dopředu.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Cestu na mimoevropské
trhy otevírá NOVUMM
Účast na zahraničních veletrzích,
kterou českým firmám zprostředkovává agentura pro podporu
exportu CzechTrade, může podnikům usnadnit vstup na světové
trhy. Projekt NOVUMM napomáhá
tuzemským společnostem prosadit
se na veletrhy v Evropě i mimo ni.
V rámci projektu je malým
a středním mimopražským

podnikům poskytována podpora do výše 80 tisíc korun,
a to formou zvýhodněných
služeb. Firmy od agentury
nezískávají přímo peněžní
prostředky, ale služby – a to
za nadstandardních podmínek.
Jedním z předpokladů účasti
je to, že se společnost finančně
podílí na realizaci expozice.
Na mimoevropských veletrzích
jde o 30 procent z celkových
nákladů.

FOTO: Profimedia.cz

P

aušální daň z příjmů může od letoška
využívat daleko více podnikatelů než
dosud. Výhodou je, že jim odpadne
administrativa spojená s každoročním
vypočítáváním a placením daní. Změna je
součástí daňového balíku, který schválili
poslanci a podepsal prezident Miloš Zeman.
Účinnosti by měla novela nabýt k 1. červnu
letošního roku. Novinka se vyplatí především
těm, kteří nevyužívají výdajové paušály
a každý rok odvádějí do státní kasy daň
i po započtení všech slev a odečitatelných
položek.
Požádat o stanovení daně z příjmů fyzických osob na rok 2017 paušální částkou
budou moci podnikatelé na Finanční správě
(FS ČR) ještě letos, nicméně nemají moc času.
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podniků bude velký úkol pro nastupující
generaci,“ uvádí Milan Bláha, partner odpovědný za služby rodinným firmám v KPMG
Česká republika.
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Dědictví sametové revoluce

Svoji budoucnost vidí růžově
72 procent českých rodinných firem.
Necelá polovina plánuje expanzi

P

ředávání řídicích postů potomkům
čeká letos třetinu majitelů rodinných
podniků. A co vnímají jako
největší překážku pro svůj byznys? Stejně
jako ostatní podnikatelé si i oni stěžují
především na nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců.
Rodinné firmy vykazují výrazně stoupající obrat. Ten zaznamenala více než polovina
českých podniků (53 procent). Více než čtyři
pětiny dotazovaných plánují navýšit obrat
i v roce 2017. Vyplývá to ze závěrů studie
KPMG European Family Business Barometer.
Rodinné firmy rostou tradičně rychleji
než ostatní podniky. Zatímco průměrný hospodářský růst v EU činil loni 1,9 procenta,
drtivá většina společností, které řídí rodinní
příslušníci, si za rok na příjmech polepšila
o více než pět procent.

Miliardy pro drobné
podnikatele budou volné
od června
Od 1. června 2017 budou moci
malí a střední podnikatelé
v rámci programu Expanze žádat
o bezúročné úvěry a finanční
příspěvky na úhradu úroků
u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). V rámci
Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschop-

S náborem kvalifikovaných pracovníků
má na evropské úrovni potíže více než
třetina podniků. V České republice, kde je
v rámci EU nejnižší nezaměstnanost, je to
dokonce 70 procent.

Firmy jdou do světa
Výrazným rysem evropských rodinných
podniků je nebojácná expanze na zahraniční, často rizikové trhy, například do Asie
nebo Ameriky. V roce 2016 už působilo na
mimoevropských trzích 76 procent z nich.
Za poslední rok posílily svoje aktivity v zahraničí dvě třetiny dotazovaných evropských podniků, u českých firem to ale byla
necelá polovina.
„Naše rodinné firmy budou také muset
vyrazit do světa, aby byly schopny udržet
krok se svými evropskými konkurenty.
Internacionalizace českých rodinných

nost je na podporu podnikání
vyčleněno 8,8 miliardy korun
z evropských peněz. Na úlevy
nedosáhnou pouze zástupci firem
z české metropole, jejíž HDP je
nad průměrem EU. Bezúročné
úvěry poskytne ČMZRB malým
a středním podnikatelům na
jejich projekty, a to až do výše
45 procent výdajů (v rozmezí
dvou až 45 milionů korun na
jeden projekt). Úvěry budou mít
až sedmiletou splatnost.

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Zvýšení mezd plánuje
většina firem
Firmy si chtějí udržet zaměstnance především zvyšováním
mezd. Letos tento krok plánuje
82 procent podniků. Vývoj trhu
práce v roce 2017 by měl navázat
na trendy předchozích let. Podle
očekávání analytiků porostou platy a dál bude klesat počet lidí bez
práce. Firmy proto budou hledat
nové pracovníky v zahraničí.

Nezaměstnanost se ale podle
analytiků nesníží nijak dramaticky. „Míra nezaměstnanosti
má již vzhledem k strukturálním omezením velmi omezený
prostor pro další pokles. V letech 2017 i 2018 by tudíž měla
činit shodně 3,9 procenta,“
domnívá se i mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.
FOTO: ČTK

Ve třetině rodinných
firem letos předají žezlo

Vzhledem k tomu, že všechny rodinné firmy
vznikly v 90. letech či později, čeká je aktuálně generační obměna. Tento rok dojde k předávání žezla ve třetině českých rodinných
podniků. Zatímco čeští majitelé zdůrazňují
v průzkumu především důležitost finanční
gramotnosti členů rodiny, Němci a ostatní
Evropané stavějí do popředí dobrou mezigenerační komunikaci (92 procent respondentů). Paradoxně jen každý desátý zástupce
českých podniků očekává, že zbytek rodiny
sdílí jeho nadšení pro věc. „Mezigenerační
oboustranná komunikace je přitom základ
pro fungování rodinné firmy. Vize, zásady,
očekávání a dohody je dobré mít písemně. To
vám pomůže pozdější konflikty vyřešit, či jim
dokonce zamezit,“ vysvětluje Milan Bláha.
Vedle dobré komunikace je podmínkou
hladkého předávání z generace na generaci
formalizace řídicích mechanismů a procesů.
Formální představenstvo má jen 47 procent
českých firem, v evropském měřítku je to
však 73 procent. Jedním ze znaků formalizace je předání řídicí funkce člověku
mimo rodinu v situaci, kdy dědička či dědic
nejsou dostatečně připraveni nebo o funkci
nejeví zájem. Počty zastánců této strategie
na evropské úrovni rok od roku rostou.
Zatímco v Česku je nástupnická generace
na manažerských postech ve dvou třetinách rodinných podniků, v Evropě už jen
v polovině.
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Výletní plavby
za všechny peníze. A nervy

Plavby na velkých lodích,
to je romantika, vzrušení, zábava, dobrodružství,
oddych a hýčkání. Ale ne vždy...

Prodejci Fiatu protestují,
nechtějí více aut
Italští dealeři společnosti Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) protestují proti tomu, že jim společnost
vystavila účet za šest tisíc nových
aut, které si neobjednali. Šlo hlavně o nepříliš atraktivní model Tipo
a některé verze užitkového vozu
Ducato v celkové hodnotě kolem
90 milionů eur. Operaci odhalili
v systému koncem února.
„Byl nám vystaven účet za
velké množství vozů Tipo, které

ses se neměly čím chlubit: špatný odpadní
systém, špinavé kajuty, ztracená zavazadla.
Jen část posádky hovořila anglicky. Navíc
na palubě bylo vždy mnoho lidí, protože děti
mladší 11 let měly plavbu zdarma.
Druhý největší operátor Royal Caribbean
se na seznamu hanby objevil hlavně kvůli
tomu, že na palubě jeho obřích lodí propukla
v poslední době jedenáctkrát infekční epidemie (šestkrát od roku 2014 podle Centra pro
kontrolu a prevenci nemocí).
Podobně špatně na tom byla v hodnocení
i P&O, nejstarší společnost pořádající plavby
na výletních lodích. Podle studie FOE se jí
už dlouhá léta nedaří zlepšit služby. Terčem
kritiky cestujících bylo neprofesionální
chování posádky, chaos, „podivně organizovaná“ zábava a „nepoživatelné“ jídlo.

jsme si neobjednali. Navíc ty
v systému mají špatné specifikace, takže o to těžší bude je
prodat. Už teď jich máme nadbytek,“ řekl Automotive News
Europe jeden z prodejců.
Šest tisíc vozů, na které FCA
vystavila účet, pomohlo společnosti vylepšit výsledky v právě
uzavíraném finančním roce.
FCA zhoršené vztahy se
150 dealery Fiatu ani kritizovanou operaci nekomentovala.
Přitom Itálie je pro automobilku
klíčová. Právě zde se odehrává

Carnival Cruise Lines se nejvíce „proslavily“ v roce 2013. Tehdy čtyři tisíce pasažérů
strávily čtyři dny na nehybné lodi na hladině
Mexického zálivu. Ve vedru trpěli bez vody
a fungujících záchodů. Špatné služby ale poskytovala společnost podle mnohých stále,
až do dnešních dnů.
V seznamu hříšníků se objevila i známá
společnost Star Clippers nabízející nevšední zážitky na velkých plachetnicích. Ale
podle všeho omylem. Na jejích vratších
dřevěných plavidlech lidé často trpěli
mořskou nemocí (co ale mohli čekat, že?)
a hlasitě si stěžovali také na to, že tam
chyběly výtahy a bylo tam příliš schodů
(hleďme!).
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

44 procent prodejů jejích nových vozů v Evropě, v případě
Fiatu dokonce 59 procent.
Svět módy objevuje
starší ženy
Když bývalá editorka módního
časopisu Alyson Walshová před
devíti lety začala psát na svůj blog
That’s Not My Age, tak hlavně
proto, že starší ženy byly světem
módy přehlíženy. To už dnes ale
neplatí. Před několika dny byla
třiasedmdesátiletá modelka

Lauren Huttonová představena
jako jedna z hvězd nové kampaně
Calvina Kleina na spodní prádlo,
píše Guardian. A zmiňuje další příklady modelek, starších módních
tvůrkyň plus blogerek. K těm patří
třeba čtyřiapadesátiletá Anna
Dello Russová, módní stylistka
magazínu Vogue, kterou sleduje
1,3 milionu lidí, či prababička
Helen Ruth Van Winkle. Ta je
internetovou senzací – v 85 letech
má tři miliony fanoušků. Nyní se
stala „múzou“ kosmetické značky
Urban Decay.

FOTO: ČTK

T

he Active Times přinesl seznam
nejhorších společností pořádajících
výletní plavby. Vycházel přitom
z recenzí uveřejněných na webu Cruiseline.
com a každoročních reportů Friends of the
Earth (FOE).
Avalon Waterways podle cestujících neposkytoval moc svobody, manipuloval s nimi,
u Norwegian Cruise Line se objevovaly
stížnosti na malé kabiny, špatný servis, drahé a nedobré jídlo a neochotné jednání při
rušení zájezdu. Podobné výtky směřovaly
i na Viking River Cruises a Costa Cruises.
K nejhorším patřila společnost American
Cruise Lines. Za přemrštěné ceny podle
mnoha cestujících „nic nenabízela“, tedy
kromě „pekelné plavby“. Tak ji nazývali
kvůli netrénované posádce. Také MSC Crui-
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KOMERČNÍ PREZENTACE

VIDĚT PŘÍLEŽITOSTI TAM, KDE BYCH JE DŘÍVE NEVIDĚL, SCHOPNOST
JE ZUŽITKOVAT A VNÍMAT JE V ŠIRŠÍM KONTEXTU. TO JSOU KLÍČOVÉ
DOVEDNOSTI ZÍSKANÉ DÍKY US-MBA NA FP VUT V BRNĚ.

S

tudoval jsem na ekonomické fakultě v Brně, dále finanční řízení v Jihoafrické republice a finanční právo
na právnické fakultě v Brně. Přes PwC a Sberbank
jsem se dostal do svého současného zaměstnání
ve společnosti Repromeda, kde působím v pozici finančního
a provozního ředitele. S výrazným rozvojem společnosti jsem
začal pociťovat potřebu aktuální témata nejen diskutovat,
ale přitom své znalosti i dále rozvíjet. K tomu jsem si vybral
program US-MBA, který organizuje Fakulta podnikatelská na
VUT v Brně společně s University of St. Francis v Chicagu
v USA. Již dnes mohu říci, že tato volba byla správná.
Vše začalo přede dvěma lety schůzkou s doc. Mikulcem, kde
jsem musel obhájit svou motivaci a schopnosti tohoto programu se účastnit. Nedostal jsem za vstup tablet, slevu ani „extra
rychlý online“ program, kterých je plný internet. Namísto toho
jsem získal možnost trávit své volné víkendy s dvanácti motivovanými a schopnými lidmi z mnoha oborů ve společnosti špičkových manažerů a odborníků z USA. Společně jsme
řešili problémy, které i mě trápí v řízení společnosti. Téměř
všechna témata jsem zpracovával na svých reálných datech,
a tak se k nim stále v práci vracím. A hlavně jsem poznal, že
každý problém má řešení, jen se musí správně uchopit. Lektoři působili spíše v roli moderátora a lídra skupiny, ve které
jsme věc diskutovali, někdy se i pohádali, ale nakonec jsme
dokázali přijít s kreativními a nekonvenčními koncepty pro řešení dané případové studie.
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S odstupem času mohu říci, že nemalé časové a finanční
investice spojené se studiem se mi i mému zaměstnavateli
vyplatily. S některými kolegy a zejména lektory jsem dodnes
v kontaktu, přitom se otvírají možnosti spolupráce i přímo
v Americe. Věřím, že MBA pomohlo nejen mému profesnímu
rozvoji, ale pomáhá i rozvoji naší společnosti.
Ing. Jonáš Vokřál, MBA
provozní ředitel/COO
REPROMEDA – BIOLOGY PARK s.r.o. Brno
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Jak potrápit konkurenci?
Najměte si bezdomovce,
ať ji pošle do insolvence

Jak jednoduše pošpinit nebo zlikvidovat
konkurenci? Stačí si vymyslet a napsat,
že vám cizí podnik dluží peníze,
a podat na něj k soudu insolvenční návrh

F

irma nedluží ani korunu. Prosperuje
a k úpadku má daleko. Přesto svítí
u jejího jména v obchodním rejstříku
varovný nápis, že je s ní vedeno insolvenční
řízení. Ten straší banky i obchodní partnery.
S útoky insolvenčních mafií se v Česku
potkaly stovky podniků. A stovkám podniků
to zkomplikovalo život na dlouhé měsíce,
nebo dokonce roky. Rozehrát špinavou
hru přitom téměř nic nestojí. „Stačí najít
člověka, který je ochotný za pár korun
podepsat insolvenční návrh na vybranou
firmu. Potřebný dokument udělá každý, kdo
umí pracovat s excelovskou tabulkou. Jeho
vyhotovení spolu s vytištěním zabere jen
pár hodin času,“ upozorňuje marketingový
a finanční ředitel společnosti Hormen
CE Marek Fišer. Za drobný poplatek vám
podpis pod insolvenčním návrhem ověří
každý notář.
„V našem případě bylo insolvenční řízení
zahájeno na základě fotokopie falešné
směnky a tvrzení o fiktivních dluzích

naší společnosti různým zcela nedůvěryhodným subjektům. Ty si původce kauzy
vybral vzhledem k tomu, že tyto firmy
nevyvíjejí žádnou činnost. Společníci
a jednatelé jsou zahraniční fyzické osoby,
a tudíž jsou nedohledatelní,“ dodává
pro Profit Fišer. Bílým koněm najatým
škůdci vašeho byznysu může být kdokoli.
V případě výrobce světel Hormen CE byl
jednatelem údajného věřitele bezdomovec
s trvalým pobytem na Městském úřadě
Sedlčany.
Důvody šikany bývají různé – většinou
vás chce konkurence odstřihnout od lukrativní zakázky, případně od dotací. Někdy
jde o pouhou snahu pošpinit vaše jméno.
A insolvenční mafie se často snaží donutit
podnikatele k zaplacení výpalného.

Nekonečné kauzy
Státní podnik LOM Praha přišel před lety
kvůli nesmyslnému insolvenčnímu řízení
o možnost ucházet se o zakázky za stovky

›

milionů korun. Správa státních hmotných
rezerv mu nechtěla dodávat palivo, jež
potřebuje pro výcvik armádních pilotů,
banky odmítaly zaměstnancům firmy
poskytovat hypotéky. Přibližně stejně často
žádají finanční ústavy postižené společnosti
o předčasné splacení úvěrů.
Únavnou anabázi s insolvenční šikanou
prožíval několik let také výrobce průmyslových světel Trevos z Turnova. V závěru
loňského roku příslušný spor u vrchního
soudu vyhrál. Jenže za pár dní musel čelit
další insolvenci. Celkově už popáté. „Je to
nekonečný příběh o neschopnosti policie
a českých zákonů ochránit firmy před takovými útoky,“ postěžoval si médiím spolumajitel Vilém Šulc.
Podobné útoky mířily i na společnosti
Halla a zmíněnou Hormen CE. Všechny tři
firmy, působící ve stejné branži, se ostatně
pokoušely o lukrativní dodávky pro pražský
dopravní podnik. A právě to je zřejmě přivedlo pod gilotinu.
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TÉMĚŘ NA SUCHU.
Kvůli insolvenčnímu návrhu odmítla
Správa státních hmotných rezerv
dodávat státnímu podniku Letecké
opravny Malešice palivo.

FOTO: Martin Pinkas

Označit kohokoli konkrétního za strůjce
špinavostí zatím není možné, policie kauzu
nadále vyšetřuje. Deník E15 sice nedávno
připomněl, že osvětlovací technologie pro
dopravní podnik v posledních letech zajišťuje především firma Vávra osvětlení s.r.o.
podnikatele Romana Vávry, za insolvenčním
návrhem na Hormen CE z roku 2014 je ale
jistý Daniel Tázler. „Podnikatel“ má trvalé
bydliště na Městském úřadu Sedlčany a na
jeho majetek je uvalená exekuce.
Marek Fišer nechce o skutečném viníkovi
spekulovat, je si ale jist, že škůdcům nešlo
o výpalné, ale čistě o konkurenční boj: „Protože vyšetřování stále probíhá, nemůžeme
s určitostí uvádět původce naší kauzy. Velmi
pravděpodobně se ale jedná o přímého konkurenta, který se nám snaží znepříjemňovat
a komplikovat život.“

Peklo na zemi
Podle Marka Fišera nastává pro postižené subjekty peklo na zemi. „Dodavatelé

zastaví poskytování dodavatelských úvěrů,
pojišťovny zruší kreditní limity, neodhlásíte
vozidlo z evidence, přijdete o zápis v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. My jsme
byli vyřazeni z Registru solventních firem.
A vaši zaměstnanci samozřejmě nedostanou
žádný úvěr,“ shrnuje.
Prvních pár týdnů nedělají zástupci
poškozené firmy nic jiného, než že vedou
jednání s bankami, dodavateli či zákazníky
a přesvědčují je – často marně – o své bezúhonnosti. „Právní obrana vás stojí statisíce
korun a obnovování důvěry u všech obchodních partnerů spousty času a nervů. Značně
se zvýší náklady na obsluhu dluhu,“ dodává
Fišer. Jeho podniku se naštěstí podařilo
první insolvenční útok ze září 2014 odvrátit. Vrchní soud po dvouletých peripetiích
zamítl insolvenční návrh mimo jiné i proto,
že předložené směnky byly falešné.
Trápení tím ale neskončilo. „Pouhé tři dny
po pravomocném ukončení první insolvence byl na nás podán nový návrh stejnou

společností jako v prvním kole. Pikantní je,
že v době podání byla společnost Download
s.r.o. již několik měsíců v likvidaci, a tudíž
k tomu jednatel neměl oprávnění. Soud to
bohužel neodhalil a dostali jsme se opět do
procesu soudní mašinerie, kdy stále čekáte.
Každou naši stížnost na průtahy řízení soud
zhodnotil jako bezdůvodnou,“ říká s hořkým
úsměvem. Vzhledem k tomu, že je údajný
jednatel firmy Telepike s.r.o. bezdomovcem
a jednatel firmy Download s.r.o. fiktivní
osobou z Rumunska s padělanými doklady,
nemělo smysl podávat ani civilní žalobu pro
náhradu škody.

Novela není všespásná
Stát sice proklamuje, že chce tuzemské
firmy před insolvenčními mafiány lépe
chránit, novela insolvenčního zákona, která
vstoupí v platnost k 1. červenci 2017, ale
zřejmě problém nevyřeší. Částečně pomůže,
bude však nedostatečná, shodují se právníci
i zástupci poškozených firem.

›
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Insolvenční guláš
ŠPÍNA ULPĚLA I NA OKD.
Obětí insolvenční mafie se loni stala
i významná těžařská společnost
Ostravsko-karvinské doly.

›

Soudy budou nicméně moci rozhodnout,
že podezřelé návrhy v první fázi řízení nezveřejní v insolvenčním rejstříku, a následně budou mít čas – konkrétně týden – na
jejich posouzení. Navrhovatelé navíc budou
skládat zálohy na náklady insolvenčního
řízení. V případě, že bude útok směrován
na firmu (tedy právnickou osobu), půjde až
o částku 50 tisíc korun. Po pravomocném
rozsudku si skuteční i falešní věřitelé počkají
nejméně půl roku, než bude možné podat
další návrh.
„Vzhledem k tomu, že osoby stojící za insolvenčními návrhy proti nám byly schopny
falšovat nejrůznější doklady (směnky, ověřovací doložky, faktury atp.), jsem přesvědčen,
že novela v tomto nepomůže,“ obává se Fišer.
To, že před samotným zveřejněním insolvenčního řízení nebudou informace o podání publikovány v Insolvenčním rejstříku,
ovšem vnímá jako pozitivní změnu.
„Ve všech našich kauzách nebyly soudy
schopny vykázat doručení prostřednictvím
datové schránky či doporučenou poštou.
Navrhovatelé se jednoduše podívali do
Insolvenčního rejstříku a hned věděli, jakou
akci je třeba podniknout a jak řízení zkomplikovat. A že měli na své straně zkušenou
osobu s právnickým vzděláním, je zřejmé.
Hrůza, kam se až může dostat stavovská
čest právníka,“ dodává Marek Fišer.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka @mf.cz)

Rostoucí česká ekonomika se odráží
i v klesajícím počtu insolvenčních návrhů.
Jejich počet se neustále snižuje nejen
u firem, ale také u fyzických osob

V

insolvenci se v roce 2016 ocitla
řada velkých společností. Problémy
s úhradami řeší prostřednictvím
insolvenčního práva věřitelé některých
společností skupiny Vítkovice. V insolvenci
je od 3. května 2016 také těžařská
společnost OKD. Do finančních potíží se
dostala i strojírenská společnost Kovosvit
MAS, ale později došlo k zastavení řízení
z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu.
V úpadku je od 9. září loňského roku
společnost ČKD Praha DIZ.
Za první čtvrtletí letošního roku bylo
podáno celkem 6888 insolvenčních návrhů.
Vyplývá to ze statistik společnosti Creditreform. Ve srovnání s prvním kvartálem roku
2016 poklesl celkový počet insolvenčních
návrhů o 8,23 procenta. Snížení počtu insolvenčních návrhů zaznamenáváme u firem
ve výši 23,28 procenta a u fyzických osob
o 6,76 procenta. „Od vzniku insolvenčního
zákona v roce 2008 do roku 2013 jsme pozorovali každoroční strmý růst insolvenčních
návrhů. Historicky nejvyšší počet návrhů
byl zaznamenaný v roce 2013, kdy
se celkový počet zastavil na hodnotě
36 909. V dalších letech již celkové roční
hodnoty klesaly,“ popsala jednatelka společnosti Creditreform Miloslava Osvaldová.

Konkurz, či reorganizace
Řešení úpadku je u právnických osob možné
dvěma způsoby: buď konkurzem, nebo

reorganizací. Konkurz je způsob řešení
úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné
pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.
Druhým, méně využívaným způsobem
řešení úpadku je reorganizace. Jedná se
o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází
k postupnému uspokojování pohledávek
věřitelů při zachování provozu dlužníkova
podniku.
I nadále se v insolvenčním rejstříku ocitají firmy, u nichž se touto cestou
věřitelé domáhají přednostního uhrazení
svých pohledávek. Soud tyto insolvenční
návrhy pak zastaví pro zpětvzetí, zamítne
či vůbec neprojedná. V prvním čtvrtletí
2017 tomu tak bylo například u společností
PSJ, Pozemní stavitelství Zlín, Beskydská
stavební nebo PSG-International. Zneužívání Insolvenčního zákona k těmto účelům
řeší opatření v novele insolvenčního zákona,
která vstupuje v platnost od 1. července
letošního roku.

Konec insolvenční mafie…
Tuzemské firmy si od novely slibují, že je
ochrání před takzvanými insolvenčními
mafiemi, které posílaly do úpadku i ekonomicky zdravé podniky. „Výsledná podoba
novely je pro nás kompromisem. Nyní je
po jejím schválení podstatné, aby byla
bez zbytečných průtahů uvedena do
praxe,“ uvedl člen představenstva Svazu
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nických formulářích. Ty umožní automatické zpracování informací, a tak i zjištění
nestandardních postupů v insolvenčním
řízení v reálném čase.

Překážka pro reálné věřitele

mít negativní dopad i na reálné věřitele
zadlužených firem. „Pro naprostou většinu
věřitelů budou představovat pouze zbytečnou překážku a poměrně zásadní zvýšení
nákladů na podání insolvenčního návrhu.
I v těch případech, kdy půjde o návrh opodstatněný. Je proto otázkou, jestli nebudou
přijatá opatření insolvenční praxi jako celku
spíše ke škodě než ku prospěchu,“ konstatoval Petr Sprinz.
Oblast účelových insolvenčních návrhů
podle něj v České republice nenabyla hrozivých rozměrů. „Z naší praxe totiž vyplývá,
že šikanózní insolvenční návrhy jsou jevem,
který je naprosto menšinový,“ zdůraznil Petr
Sprinz.
Praxe podle něj dokládá, že justice dokáže účelovým návrhům zabránit již nyní.
Například insolvenční návrh na společnost
Zlínstav podaný 20. října 2016 odmítl soud
hned 27. října pro zjevnou bezdůvodnost
a navrhovateli uložil pořádkovou pokutu. Na
společnost Průmstav byl 1. září 2016 podán
insolvenční návrh, ten soud 2. září odmítl,
neboť neobsahoval předepsané náležitosti.

Navíc i když chystaná novela může některé
účelové insolvenční návrhy zastavit, bude

DALIBOR DOSTÁL

... nebo začátek pekla pro věřitele?

FOTO: Shutterstock.com

Experti z právní oblasti však považují chystané změny za kontroverzní. Bránit firmy
před insolvenčními mafiemi totiž podle nich
umožňuje již současná podoba legislativy.
„Tuto problematiku podle nás není ani třeba
řešit prostřednictvím předpisů insolvenčního práva. Daleko spíše totiž tato problematika spadá do kategorie trestního práva,“
zdůraznil senior advokát Petr Sprinz z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.
Právě trestní právo již podle něj v současné době obsahuje řadu prostředků, jejichž
prostřednictvím jde podvodnému jednání
na poli insolvenčního řízení čelit. „Otázkou
je pouze to, zda je předmětná úprava dostatečným způsobem uplatňována v praxi,“
podotkl Petr Sprinz.
průmyslu a dopravy Pavel Juříček. Do
novely se mimo jiné podařilo zahrnout
změnu kritérií pro posuzování úpadku
v případě platební neschopnosti, takzvanou mezeru krytí. „Formální dočasná
platební neschopnost jinak životaschopné
společnosti by neměla být záminkou pro
vyhlášení jejího úpadku,“ dodal Juříček.
Posune se také zveřejnění informace o podaném věřitelském insolvenčním návrhu
v insolvenčním rejstříku, a to až o týden.
Podle současné úpravy musí insolvenční
soud zveřejnit tuto informaci v podstatě
ihned po jeho podání. Publikace byť i zcela
nesmyslného insolvenčního návrhu měla tak
mnohdy destruktivní ekonomické dopady
na firmy. Ty ztratily zakázky, obchodní
partnery a klienty, zhoršil se jim přístup
k úvěrům. A donedávna byly takové firmy
okamžitě vyřazeny z možnosti účastnit se
veřejných zakázek.
Nově by měl soud v případě pochybnosti
o důvodnosti insolvenčního návrhu až o týden odsunout jeho zveřejnění. Během této
doby může odmítnout bezdůvodný návrh,
aniž by se v insolvenčním rejstříku vůbec
objevil. Je tak větší šance, že se zabrání
poškození dobrého jména firmy, na kterou
někdo podá šikanózní návrh.
Účelové insolvenční návrhy by měla omezit i další opatření, jako povinnost podávat
některé dokumenty v rámci insolvenčního
řízení výhradně na předepsaných elektro-

Insolvence a odpovědnost
za úpadek korporace

Ú

pravy insolvencí
se týkala i novela
legislativy trestní
odpovědnosti právnických
osob v prosinci loňského
roku. Pokud se nachází
společnost v úpadku,
odpovídá její management
za podání insolvenčního
návrhu. Podle advokátní
kanceláře Taylor Wessing
Praha jsou manažeři
povinni podat insolvenční
návrh nejen při platební
neschopnosti, ale
i v případě předlužení,
tedy když je společnost
schopna plnit své splatné
závazky, ale souhrn
jejích závazků převyšuje

hodnotu jejího majetku
a nelze předpokládat, že
bude schopna pokračovat
v podnikání. Při nepodání
nebo opožděném podání
insolvenčního návrhu
odpovídají členové
statutárních orgánů
za způsobenou škodu
přímo věřitelům. Škoda
nebo jiná újma spočívá
v rozdílu mezi zjištěnou
výší přihlášené pohledávky
a částkou, kterou věřitel
v insolvenčním řízení na
uspokojení této pohledávky
skutečně obdržel.
Soud může na návrh
insolvenčního správce nebo
věřitele obchodní korpora-

ce rozhodnout, že člen nebo
bývalý člen statutárního
orgánu ručí za splnění
povinností společnosti
v úpadku, pokud věděl
nebo měl a mohl vědět,
že obchodní korporaci
hrozí úpadek, a neučinil
vše potřebné a rozumně
předpokládatelné za účelem
odvrácení úpadku. Stejně
tak je v takových případech
povinen vydat na výzvu
insolvenčního správce
veškerý prospěch, který
získal v souvislosti s výkonem funkce, a to za období
dvou let zpětně od právní
moci rozhodnutí o úpadku
korporace.
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Do budoucna hrozí
kybernetická rizika

„Zkušený pojišťovací agent by měl přijít
do firmy pobavit se s podnikatelem,
prohlédnout si majetky, vše zanalyzovat
a pak doporučit vhodný pojistný program,“
říká Radek Starosta, ředitel Úseku
pojištění majetku a odpovědnosti
Kooperativy
Jste v Kooperativě už 26 let a za tu
dobu jste zažil pár kalamit, fatálních škod
i osobních tragédií. Zdá se ale, že se to
na vás nijak nepodepsalo. Máte takový
poklidný optimistický výraz…
… to mi říká víc lidí. Snažím se být optimistou a na život i svoji práci tak i pohlížet.
Takže nevidíte za každým rohem nějakou
katastrofu?
Ne, určitě ne. Katastrofy se samozřejmě dějí
a dít budou a podstatou našeho podnikání
je, že pracujeme s rizikem. Kdyby nebylo
škod a katastrof, tak se staneme zbytečnými. Samozřejmě platí, že naše podnikání
musí být vyvážené. Produkty musejí být
nastaveny tak, aby dobře plnily svoji funkci.
To znamená, aby poskytovaly odpovídající
pojistnou ochranu, kterou klienti logicky
očekávají, a byly tedy poptávané. Zároveň
ale nesmějí být přehnaně otevřené, aby byly

také schopné vykazovat odpovídající bilanci.
Naše podnikání jako každé jiné musí být ve
zdravé rovnováze.
Dobře pojištěný podnikatel. Tenhle slogan
se objevuje na internetových stránkách
Kooperativy. Co si lze za ním představit?
Bez jakékoli nadsázky můžeme konstatovat,
že pojištění potřebují všichni, neboť rizika,
která nás obklopují, jsou reálná a mohou
ohrozit každého bez výjimky. Zároveň je
nutné dobře identifikovat i specifická rizika,
která bude třeba v daném konkrétním
případě v pojistné smlouvě také zohlednit.
Stručně řečeno dobrá analýza rizik je pro
správné nastavení pojistné smlouvy zásadní
krok. A na konci takto vedeného procesu
by tedy měl být dobře pojištěný podnikatel.
Chceme, aby naši klienti v Kooperativě získali spolehlivého partnera a zejména pocit
jistoty.

Podnikatelský segment je specifický tím,
že je zde patrný poměrně velký rozptyl
možných přístupů, jak pojištění sjednat.
Tomu by měla odpovídat i skladba produktové palety. Jsou menší firmy, menší
podnikatelé, u kterých je vhodné použít
standardizovaný balíčkový produkt. Ten je
nastaven tak, aby v maximální míře vyhověl potřebám, které jsou pro tuto skupinu
charakteristické.
U větších firem je již třeba více modifikovat, neboť realita bývá velmi pestrá. Tito
klienti často mívají jasnější vizi o nastavení
pojistného režimu svojí firmy, očekávají, že
rozsah pojistného krytí bude optimalizován
podle individuálních potřeb, že se pojištění bude více šít na míru. Proto je vhodný
produkt univerzálnějšího střihu, který toto
umožní. Obvyklá je také vyšší frekvence
změn – pojištění je nutné častěji aktualizovat.
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To asi souvisí i s rozvojem firem…
Přesně tak. Jak jsem již naznačil, máme
na to dva základní nástroje. Pro menší
firmy máme k dispozici balíčkový produkt
Start Plus, který již v základním nastavení poskytuje komplexní krytí. Je velice
jednoduchý, přehledný a srozumitelný, což
klienti velmi oceňují. O jeho architektuře
jsme dlouho uvažovali, podoba produktu vznikla na základě našich zkušeností
a samozřejmě celé řady analýz, které jsme
prováděli nad obrovským kvantem našich
dat. V produktu jsou nastaveny jednoduché definice předmětů pojištění a svazků
rizik, produkt je určen pro firmu s jedním místem pojištění. Klient na základě
rozhovoru s obchodním zástupcem stanoví
několik základních parametrů a pojištění
je sjednáno. Je opravdu určeno pro menší
firmy, u nichž „poptávka“ po odchylkách
není až taková. Pro klienty střední veli-

kosti pak máme sofistikovanější produkt
nazvaný Trend.
Jak velká je ve vašich očích střední firma?
Máme to nadefinované v rozmezí od 50 do
100 milionů korun hodnoty majetku firmy.
Jak už jsem řekl, tady se každý podnikatel
snaží pojistku tvořit podle svých představ.
Takže se tam více pracuje s limity, s kombinací krytí rizik, které si sjednává. Produkt
Trend je samozřejmě složitější na obsluhu,
ale stále patří do skupiny standardizovaných, proces sjednání je s masivní automatizovanou podporou, což nám umožňuje
pojištění sjednat velice rychle.
Kdy jste ho vytvořili?
Produkt jsme vytvořili zhruba před patnácti
lety. A od té doby ho stále zdokonalujeme.
Cena pojištění se samozřejmě odvíjí od
rozsahu sjednaného pojistného krytí, výše

pojistných částek a limitů a samozřejmě
také závisí na druhu provozované činnosti.
Důležitá je také výše zvolené spoluúčasti.
Trend je uznávaným produktem, který
je oceňován i odborníky. V soutěži Zlatá
koruna je pravidelně hodnocen jako nejlepší
produkt pro pojištění podnikatelů, v roce
2012 byl dokonce vyhlášen jako produkt
desetiletí.
Zaujalo mne, že ve své nabídce máte
přímo nadefinované pojištění ordinací
a lékáren, malých hotelů a penzionů. Proč
jste k tomu přistoupili?
Produkt Start Plus má „širší“ záběr a nemusí
obsahovat krytí specifických rizik, která
jsou typická pouze pro určitý typ podnikatelské činnosti. Na základě analýz jsme se
před časem rozhodli vytvořit i některé produkty, které jsou určené pro vybrané cílové
skupiny zákazníků. Nejvíce poptávanými
›
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ROZHOVOR

Radek Starosta (51)
Ředitel úseku pojištění majetku
a odpovědnosti pojišťovny Kooperativa.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické
v Praze. Již v době studia zahájil praxi
v pojišťovně Kooperativa. V roce 1991 se
stal jejím zaměstnancem, a je tak jedním
z několika současných zaměstnanců,
kteří jsou s Kooperativou spjati od jejího
založení.

› jsou pojištění ordinací a lékáren či pojištění

hotelů a penzionů. Architektura těchto produktů vychází z produktu Start Plus, avšak
produkty již cílí přímo na tyto specifické
skupiny zákazníků, to znamená, že standardně pokrývají jejich typická rizika.
Například?
Pro ordinaci či lékárnu je typické, že se
v chladicím zařízení nachází zásoba léčiv.
Tato léčiva bývají často velmi drahá. V případě poruchy chladicího zařízení, například
během víkendu, potom může dojít ke zkáze
těchto léčiv. V rámci tohoto produktu je
možné také sjednat pojištění pro případ
přerušení provozu, což je vcelku běžný druh
pojištění. V tradičním pojetí je přerušení provozu vázáno na takzvanou věcnou
škodu, což znamená, že musí dojít ke škodě
na pojištěném majetku z důvodu například
požáru či povodně, a je to také důvodem
přerušení provozní činnosti. V produktu
pro pojištění ordinací a lékáren jsme krytí
posunuli kvalitativně ještě dál – pojištění
přerušení provozu se týká také případů, kdy
pana doktora postihne například nemoc
nebo úraz, a není tedy schopen ordinovat.

Jak pojištění pro podnikatele prodáváte?
Máte speciálně vyškolené prodejce?
Naše produktová paleta obsahuje řadu standardních produktů, jako například havarijní
pojištění, povinné ručení, pojištění domácností, rodinných domů a podobně. Tyto
produkty patří do základní nabídky každého
obchodního zástupce. Pojištění podnikatelů
je již složitější disciplína, která je na pomyslném odbornostním schodišti o stupínek
výše. V praxi to znamená, že prodejce si
musí osvojit i některé další dovednosti, poznat, jaký je vlastně organismus firmy. Proto
zvyšování jejich odborné úrovně věnujeme
velkou péči.
Předpokládám, že musejí mít i vyšší
vzdělání. Zaměřené třeba na strojírenství…
Nemusí to být vždy podmínkou. Podstatná
je chuť osvojit si složitější disciplínu pojištění. Kromě znalosti produktu jako takového
je důležité mít povědomost o ekonomickém
chodu firmy. Mít přehled o základních
účetních termínech a položkách, co jsou to
zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení,
cizí věci převzaté a podobně. Musí být schopen vést s podnikatelem rozhovor. Obchodní

zástupce, kteří se rozhodli toto zkusit, se
snažíme dobře připravit, aby jednou byli
schopni pojistit třeba velkou chemičku.
S podnikatelem musejí vést dialog a musejí
ho vést na základě svých zkušeností. Musejí
dávat nejlepší doporučení, jakou pojistku
uzavřít, krytí kterých rizik sjednat. Musejí
dbát na to, aby bylo vše správně ohodnoceno
a pojistné částky či limity byly správně nastaveny, aby se v případě větší škody klient
nedostal do úzkých kvůli nedostatečně
nastavenému limitu.
V Česku je pořád na prvním místě při
domluvě pojištění cena?
Naštěstí toto již neplatí. Klienti jsou odborně
více zdatní. Dokážou si spoustu věcí sami
nastudovat, pozitivní roli v tomto hraje samozřejmě internet. Informace jsou snadno
dostupné, vše si můžeme srovnat. Většina
klientů se začala řídit pravidlem, že pojištění
nevybírá pouze podle ceny, ale podle kvality
pojistného krytí a kvality poskytovaných
služeb.
Které informace musí podnikatel
poskytnout při sjednání pojištění?
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Rozhodující informací pro pojistitele je typ
provozované podnikatelské činnosti (obchod
s textilem, truhlárna, kadeřnictví) a také
rozsah poptávaných rizik, proti kterým chce
být klient pojištěn. Velkou pozornost je třeba věnovat správnému ohodnocení majetku
a následnému nastavení hlavních hodnotových parametrů. V závislosti na složitosti
obchodního případu můžeme před vytvořením nabídky požadovat vyplnění dotazníku.
Opět jsme tedy u kvalitního analyzování
rizika...

FOTO: Martin Pinkas

Na jak dlouho jsou v Kooperativě
smlouvy uzavírány?
Pojistné smlouvy jsou sjednávány maximálně
na dobu deseti let. Po uplynutí této doby je
třeba pojistnou smlouvu sjednat znovu. Tento
okamžik je třeba vnímat jako příležitost pro
zásadní revizi možných rizik a nastaveného
pojistného krytí v aktuální podobě.
Jaké jsou nejčastější omyly malých
a středních podnikatelů? Kde dělají v rámci
pojištění největší chyby?
Nejčastější chybou je podcenění významu
některých rizik, to znamená, že dané riziko

nakonec v pojistné smlouvě není obsaženo,
nebo je s nedostatečným limitem. Důležitá
je aktualizace parametrů pojistné smlouvy,
neboť se vše v čase neustále vyvíjí.

mohu. Šlo o poměrně velký majetek řádově
v desítkách milionů korun – firma šla do
úpadku a v místě byl požár prokazatelně
založen úmyslně.

Nabízíte i pojištění odpovědnosti
manažerů společnosti, dále pojištění
profesní odpovědnosti účetních, daňových
poradců a podobně. Jak často jsou tyto
produkty využívané?
Určitě jde o pojištění, které má svůj smysl.
Způsobí-li manažer v souvislosti s výkonem
své funkce škodu, za kterou je odpovědný,
potom se může dostat do situace, kdy bude
povinen tuto škodu nahradit. Může jít
například o finanční škodu plynoucí z pochybení manažera, kdy firmě byla uložena
pokuta, nebo o škodu plynoucí z prodeje
věci výrazně pod cenou, kdy nebyly správně
zanalyzovány výhodnější nabídky. Tyto přehmaty se mohou stát a toto je třeba mít na
paměti. Důležitým podkladem pro sjednání
pojištění je dotazník, kde ověřujeme důležitá
fakta, která se týkají zaměření a finančního zdraví firmy. Máme-li nějaká varovná
zjištění, kdy je například firma dlouhodobě
ve ztrátě, potom samozřejmě
pojištění nesjednáme. Podobně
je to i s druhým produktem
pro pojištění profesní odpovědnosti účetních, daňových
poradců a podobně. Pojištění
se týká škod způsobených
špatně poskytnutou odbornou
službou. Jde například o škody,
kdy finanční úřad uloží pokutu
klientovi účetního – našeho pojištěnce, neboť účetní
závěrka neobsahovala všechny
povinné náležitosti či nebyly
uchovány veškeré účetní záznamy. A pokud účetní nebude
pojištěn, bude muset klientovi
škodu uhradit ze svého. Podobně se pojištění
může vztahovat na daňového poradce, který
chybně stanoví výši daně.

V současnosti stále více podnikatelů
prožívá martyrium, když je napadnou
hackeři. Proti jejich útokům se zvláště
ti malí mohou těžko bránit. Pojišťujete
i kybernetická rizika?
Toto pojištění je pro nás nové a představuje opravdu velkou výzvu. IT technologie jsou oblastí, která se bouřlivě rozvíjí
a samozřejmě přináší i nová rizika. Každá
firma je dnes připojena k internetu,
vlastní svoje webové stránky, kde se
musí prezentovat. Kdo na síti není, jako
by neexistoval. S tím se firma samozřejmě stává otevřenější pro možné útoky
zvenčí a hackeři jsou si této možnosti
plně vědomi. Jde o to firmě zkomplikovat
nebo znemožnit její činnost, to znamená
vyřadit ji z provozu, popřípadě odcizit
zajímavou databázi či citlivou informaci,
která se dá dále zpeněžit. Existuje okolo
30 tisíc internetových obchodů a velmi typickým útokem je vyřazení
konkurenta z provozu. Tyto
útoky sílí zejména v předvánočním období. Podstatou
je, že internetový obchod se
stane nedostupným, čímž
dostává příležitost konkurence. Pojištění by mělo krýt
zejména náklady související
se zprovozněním systému
nebo škody způsobené
třetím osobám v souvislosti s únikem citlivých dat.
Nedílnou součástí pojištění
by mělo být také přerušení
provozu firmy v souvislosti
s hackerským útokem.

Většina
klientů se
začala řídit
pravidlem,
že pojištění
nevybírá
pouze podle
ceny.

Stalo se vám někdy, že jste narazili na
sofistikovaný podvod?
Před pětadvaceti lety panovaly velké obavy,
že někteří klienti budou pojištění zneužívat.
Možná jsem až příliš velký optimista, ale
podle mne je valná většina klientů poctivých. Pojištění si sjednávají, aby měli klid,
byli kryti před riziky, které jejich podnikání
ohrožuje. Ale jeden pojistný podvod zmínit

Bude to zcela nový produkt. Zkušenosti
nemáte. Jak stanovíte jeho parametry?
Jde o poměrně nové riziko a všichni začínáme zkušenosti sbírat. My spolupracujeme
s našimi zahraničními partnery, problematiku konzultujeme také s odbornou firmou.
Je zřejmé, že se stoupající závislostí na
informačních technologiích musíme našim
klientům nabídnout smysluplné pojištění
i v této oblasti.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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PŘÍBĚH
ÚSPĚCHU

Připoutejte se, prosím!
Elegantní, recyklované, odpoutané.
Takové jsou kabelky chrudimské
architektky Terezy Lstibůrkové.
V její firmě ZasPas je šijí
z bezpečnostních pásů z vraků aut

N

ejlepší nápady vznikají u piva! Na
volejbalovém turnaji v Hlinsku
přišla řeč na to, jak vypadá práce
provozovatele autovrakoviště a co všechno
se tam dá najít a využít. Terezu, tehdy ještě
studentku architektury s výrazným zájmem
o ekologii, zaujalo, že odolné bezpečnostní
pásy, které od doby svého vzniku zachránily
nespočet životů, končí ve spalovně. Což
kromě plýtvání zajímavým materiálem
také není nejekologičtější. Pevné popruhy
jsou totiž utkány z umělých vláken, starší
z polyamidu a novější jsou polyesterové, čili
nic, po čem by ovzduší prahlo.

První, co jsem kdy ušila
Tereza si dříve nechávala všechno šít
a zkracovat od maminky, sama k šicímu

stroji neměla žádný vztah. O to byl její počin
překvapivější. Z kamarádova autovrakoviště
získala první materiál, vyprala ho a tehdy
ještě neuměle sešitá kabelka bez podšívky
budila všude pozornost a touhu mít podobnou.
Dnes už má Tereza firmu, internetový
obchod, profil na Fleru, vlastní šicí stroj
a výhru v krajském kole Rozjezdy roku 2014.
A jako všichni nápadití lidé i své napodobitele. „Máme chráněnou jen značku a u každého modelu je copyright, ale víte, jak to
chodí,“ krčí rameny podnikatelka, „naštěstí
je výroba kabelek tak složitá, že ne každý si
na ni troufne.“
Vymontované pásy se máčejí ve vaně ve
speciálním prostředku, pak se perou, suší
a třídí. Všechny vytahané, odřené a zplstěné

části putují do sběrného dvora. Na otázku,
zda by nebylo jednodušší šít z nových popruhů, odpovídá Tereza se smíchem: „To určitě,
ale pro mě je důležitá právě recyklace,
záchrana něčeho, co by jinak bylo na odpis.“
„Zatím jsou naše kabelky na trhu čtvrtým
rokem a oproti koženkovým vydrží mnohem víc. Měli jsme sice pár reklamací, ale
vždycky šlo jen o povolené švy, to se snadno
spraví. S koženými kabelkami zkušenost
nemám,“ přiznává Tereza a dodává, že její
produkty jsou vlastně ideální pro vegetariány a vegany odmítající pravou kůži.

Pásová úchylka
Architektka své modely osobně prodává na Dyzajn marketu, protože ji na její
práci mimo jiné baví kontakt se zákazníky
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pásy, pak stříbrné a hnědé,
náhodnými nálezy byly zlaté,
smetanové, modré, zelené,
oranžové a červené. Ale
barevné jsou tak vzácné, že je
používáme jen jako akcent,“
vysvětluje Tereza. „Za ty čtyři
roky, co se kabelkami zabývám, už mám trochu úchylku,
protože první, na co se v autě
podívám, jsou právě pásy. Ale
abych poznala, z jakého typu auta jsou, tak
daleko nejsem. Vcelku spolehlivě poznám
jen škodovku, ale podobné jsou i v jiných
značkách,“ dodává.

Dnes je na ní vedle péče
o čtrnáctiměsíčního syna Marka vývoj nových modelů a šití
prototypů, ale také komunikace se zákazníky, švadlenami,
dodavateli materiálu a obchody. „Švadlenky dostávají už
nastříhané pásy zkompletované se vším, co je k ušití kabelky
potřeba. Samy kolikrát přijdou
s nápadem, protože přece
jen mají v šití větší praxi. Někdy připomínka
změní vzhled kabelky, takže pořád konzultujeme a vyvíjíme, jak to udělat, aby výsledek byl
praktický a hezký,“ říká Tereza.
Každý kousek má vlastní poznávací
značku, jejíž první tři písmena označují barevnost ve zkratkách anglických slov (BLK
– black, BAS – black and silver apod.), první
skupina čísel značí, o kolikátý výrobek svého
typu se jedná, a poslední dvojčíslí sděluje
rok výroby. A každá má svůj výstižný slogan.
Počitadlo na webových stránkách hlásí,
že firma doposud zrecyklovala 19 521 metrů
pásů o hmotnosti 1171 kilogramů pocházejících z 2440 aut. Využití na některých

Kabelky s espézetkou

kabelkách najdou i upínací spony a další
drobnosti z interiérů aut.

FOTO: Hynek Glos

V součtu
firmu ZasPas
za rok opustí
kolem
700 produktů.

a poznávání lidí, které její produkt zaujme.
Často slýchá dotaz, zda na pásech nemohou
být zbytky krve nebo zda si náhodou člověk
nekoupí kabelku z pásu, který se účastnil
smrtelné havárie, nedej bože držel mrtvolu.
Tuto představu Tereza odmítá – jednak
většina aut na vrakoviště odchází jako
vysloužilá a navíc popruhy z fatálních
havárií zpravidla rozstříhají záchranáři. Tereza bezpečnostní pásy vnímá jako
vysloužilé hrdiny, kteří pomáhají chránit
životy lidí, odvedli svou práci a v kabelkách
jsou připraveni sloužit dál. Tvoří hlavní část
kabelky, dokupují se jen zipy s logem firmy,
patenty, lemovky, podšívky a kovové prvky.
Barevnost popruhů vychází ze značky auta
a ovlivňuje i vzhled výsledných modelů.
„Zhruba z 90 procent se objevují černé

ZasPas „vytěžuje“ čtyři vrakoviště a proniká
i do ciziny. Firmu za rok opustí kolem 700 produktů – kromě několika typů dámských
i pánských tašek a kabelek jsou to i peněženky, obaly na doklady a kosmetické taštičky.
Nabídkám na masovou výrobu se však Tereza
brání, zatím bere své podnikání jako zajímavý
přivýdělek k mateřské dovolené.
Začínala ještě jako svobodná studentka,
pak se provdala za spolužáka z vysoké školy,
který má vlastní ateliér, je prvním konzultantem nápadů a stará se o všechny technické věci a „papírování“. „Vojtěch mi hodně
pomáhá, víc než já jemu,“ usmívá se hlavní
designérka firmy, která se před nástupem na
mateřskou dovolenou v zaměstnání zabývala
tvorbou interiérů.

Co bude dál?
Novinkou v sortimentu jsou dvě tašky na
kočárek. Na výrobu nosítek, vaků, odrážedel a dalšího dětského sortimentu by bylo
zapotřebí vyřídit drahé bezpečnostní atesty.
Majitelé uvažovali také o produkci bytových
doplňků. „Tam bychom už museli spolupracovat s dalším řemeslem,“ zvažuje architektka rozvoj firmy, ale příliš daleko nepřemýšlí.
Předpokládá, že na první mateřskou by
mohla navázat další. Občas ji mrzí, že ji
podnikání odvádí od péče o syna. „Naštěstí je
moc hodné miminko,“ pochvaluje si Tereza.
JANA ŠULISTOVÁ
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PŘÍBĚH
ÚSPĚCHU

Čarodějné řemeslo:
rámy barví zaječími packami
Ručně zlacené blondelové rámy firmy
A. Tvrdík mají padesátiletou záruku. Nesmrtelné
jsou i díky starodávnému postupu výroby

A

teliér Martina Dostála
v podkrkonošských Hořicích
připomíná malou alchymistickou
dílnu plnou nejrůznějších surovin.
Přesně devatenáct jich je potřeba
k výrobě okrasného zdobení obrazových
blondelových rámů firmy A. Tvrdík.
Jejich zpracováním vznikne tzv. masa. Ta
slouží k vytvarování charakteristických
ornamentů tvořících ozdobu rámu.
Během 132 let neztratila receptura na
výrobu masy nic ze své unikátnosti
a vyniká užitím ryze přírodních
materiálů. Vše je ručně ošetřené
a zpracované s pečlivostí typickou pro
předminulé století.

Světová úroveň

Historie Tvrdíků

Historie výroby sahá až do roku 1885,
kdy po návratu ze studií truhlářského
oboru ve Vídni založil mladý Alois Tvrdík
v Hořicích společnost vyrábějící obrazové
blondelové rámy. Každý zlacený dřevěný
kus je originálem s patentovanou ochrannou známkou „A. Tvrdík“, díky níž jsou
rámy rozpoznatelné po celém světě. Zdobí
galerie v Louvru, Národním muzeu v New
Yorku nebo muzea ve Vídni a v Berlíně.
Od nárůstu exportu roku 1920 přesahuje
povědomí o kvalitě a trvanlivosti rámů
hranice Evropy a sahá až do Jihoafrické
republiky, Libanonu, Palestiny, Kuby
a dalších zemí.

Pokračovatel rámařské tradice Martin Dostál
sice není přímým příbuzným samotného
zakladatele Aloise Tvrdíka, přesto patří
do jeho rodiny. Oženil se s dcerou Tvrdíkova
vnuka Viléma, který však v tradici již dál
nepokračoval. V průběhu znárodňovacímu
procesu v 50. letech 20. století byla továrna
na výrobu blondelových rámů rodině Tvrdíků
zabavena. „Dědovi rozkopali komunisté celou
zahradu,“ vypráví Martin Dostál o otci svého
tchána, který se rovněž jmenoval Vilém a po
svém otci Aloisi Tvrdíkovi převzal rodinný
podnik. „Mysleli si totiž, že tam ukrývá velké
množství zlata,“ poukazuje Dostál na nezbytnou surovinu hojně užívanou pro zlacení
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stavebnictví, ale založení stavební firmy nepřineslo úspěch. Otázkou bylo, co dál. „Věděl jsem sice o rámařské historii Tvrdíků,
ale protože společnost před tolika lety zanikla, nikdy jsem nad tím moc neuvažoval,“
dostává se k prvnímu setkání s tajemstvím
výroby Martin Dostál. „Až na to jednoho
dne přišla řeč. Seděli jsme takhle s tchánem
a on najednou povídá, že má v sejfu nějaké
staré dokumenty a jestli se prý na ně nechci
podívat,“ vypráví.
Objevený poklad, kterým byla původní receptura na výrobu masy a další nezbytnosti
pro odvedení kvalitní ruční rámařské práce,
přiměl Tvrdíkova zetě, aby si zhotovení sám
zkusil. „Hmotu jsem zkoušel vařit v kuchyni v hrnci. Manželka mě málem vyhodila
z domu, protože ono to strašně páchne,
hlavně když přidáte klih, který se vyrábí
z kůže a kostí,“ popisuje první peripetie Dostál, když se snažil přijít na způsob míchání
směsi.

a hotelů. „Z masy zhotovím erb s monogramem a stuhu, do které vyřežu datum
sňatku,“ popisuje možnosti zdobení Dostál.
Z jeho rukou mají zrcadla i čeští prezidenti
Václav Klaus a Miloš Zeman.

Tajemství zůstane tajemstvím
Nejenom blondelový rám je charakteristickým rysem znovuzrozené firmy A. Tvrdík.
Martin Dostál přišel s vlastní invencí ve
výbrusu skla technikou pískování. „Vytvořím si šablonu, kterou připevním na
zrcadlo, a vzduchem tryskám písek. Ten do
skla vybrušuje ornament,“ popisuje. Kdo

Je to alchymie

FOTO: Hynek Glos

rámů, na niž si soudruzi dělali zálusk pod
záminkou nezdravého hromadění kapitálu.
„Zabrali celou továrnu a stroje užívané při
výrobě putovaly až do Českých Budějovic.
Dokonce jsme je po revoluci našli. Má je Lyra
v Českém Krumlově,“ dodává Dostál. Vrátil
se k původní řemeslné tradici, oživené po více
než padesáti letech. „Preferuji starou metodu
od roku 1885. Je to pracnější, ale já nikam
nespěchám, pro mě je nejdůležitější kvalita, na
rám od nás dávám záruku 50 let,“ usmívá se
obnovitel odkazu A. Tvrdíka.

Poklad v sejfu
Jak sám tvrdí, všechno zlé je pro něco dobré.
Původně se vyučil tesařem. Poté pracoval ve

Výsledná masa už má vůni střídmou
a je tvrdá jako kámen. Vaří se při teplotě
nepřesahující 60 stupňů Celsia v kotli, kam
se postupně přihazují jednotlivé přírodní
suroviny. Zteplalá hmota se pěchuje do
připravených forem, které si Martin Dostál
sám vyrábí. „Masu natlačím do vyřezávané
formy ze dřeva, a vytvořím tak charakteristický ornament. Tvrdíkovský rám poznáte ve
světě podle typické ozdoby,“ vysvětluje.
I samotné zlacení je alchymie, která vyžaduje dodržení všech postupů, k čemuž Dostál dodává: „Dodnes používám ke zlacení
zaječí packy a k nátěrům kasein z odstátého
mléka.“ Šablony na ozdoby si Martin Dostál
tvaruje v grafickém programu na počítači
a vytváří si návrhy rozmístění jednotlivých
ozdob, ať už se jedná o zdobení rohů, celé
obruby rámu, erbů či stuh s letopočty. Vše
na přání zákazníka.

Zrcadlo pro prezidenta
Kompletní výroba blondelu jednoho rámu
složeného z 25 vrstev trvá přibližně měsíc
a cena se pohybuje v rozmezí od 15 tisíc do
20 tisíc korun dle velikosti a šířky rámu. Po
natření ochrannou vrstvou šelaku je třeba
nechat ho 24 hodin schnout. Celý proces se
několikrát opakuje.
Dalším frekventovaným zákaznickým
artiklem jsou zrcadla. Patří mezi oblíbené
svatební dary či doplňky interiéru úřadů

Čarovný kotlík
„Hmotu jsem zkoušel vařit v kuchyni
v hrnci. Manželka mě málem vyhodila
z domu, protože ono to strašně páchne,
hlavně když přidáte klih, který se vyrábí
z kůže a kostí,“ popisuje Dostál, jak se
snažil přijít na způsob míchání směsi.
Výsledná masa už má vůni střídmou a je
tvrdá jako kámen. Vaří se při teplotě
nepřesahující 60 stupňů Celsia v kotli,
kam se postupně přihazují jednotlivé
přírodní suroviny. Zteplalá hmota se
pěchuje do připravených forem, které
si Martin Dostál sám vyrábí. „Masu
natlačím do vyřezávané formy ze dřeva,
a vytvořím tak charakteristický ornament.
Tvrdíkovský rám poznáte ve světě podle
typické ozdoby,“ vysvětluje.

však v budoucnu bude pokračovat v tradici,
je nezodpovězená otázka. „Bojím se toho,
že když někomu ukážu postupy a historií
prověřené fígle, tak mě ten člověk zradí,“
svěřuje se s obavami. Tajemství výroby tak
zůstává zatím pro cizí oči a uši uzamčeno
v sejfu a v hlavě pana Dostála.
ILONA PODIVÍNSKÁ
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R E S TA R T

Dotace potopily jeho
prosperující firmu. Nic nevzdává
Miroslav Štichauer vybudoval
po revoluci se společníky prosperující
tiskárnu. Do jeho byznysu
ale zasáhly dotace a začal dlouhý
a nerovný boj o přežití

V

auplynulých letech doplatilo na štědré
přerozdělování evropských peněz
konkurenci mnoho polygrafických
firem. Svoji bitvu nakonec prohrál i majitel
Pardubické tiskárny Silueta, jež v březnu
2017 ukončila svoji činnost, jednašedesátiletý
Miroslav Štichauer. Válku ale prohrát nechce:
„To nejhorší, co bychom mohli udělat, by
bylo vzdát se. Doufáme, že se mně a mým
společníkům podaří sehnat investora a opět
se postavit na nohy.“

Byznys za „totáče“
Jen málo podnikavých krajanů rozjelo svůj
byznys ještě před pádem reálného socialismu. Komunisté za tzv. přestavby umožňovali v Československu podnikání v omezené
míře, ale tolerovali jen skutečně drobné

živnostníky. Soukromníkům přitáhli opratě
a pečlivě hlídali maximální výši obratu.
„V branži se pohybuji od sedmdesátých
let. Na počátku roku 1989 už bylo možné získat povolení na soukromé podnikání. Zkusil
jsem to i já. V Pardubicích jsem byl číslo 23.
Byli jsme tehdy s manželkou nadšení, že
to jde, že můžeme tisknout a naše výrobky
prodávat,“ usmívá se Štichauer. Jeho firma
nabízela sítotisk a potisk fólií, další kolegové
měli po revoluci v Pardubicích DTP studio
a grafický ateliér. V roce 1991 se spojili
a nově vzniklá tiskárna se sídlem v Pardubicích začala s ofsetovým tiskem.
V 90. letech Miroslava Štichauera a jeho
společníky konkurence výrazně netrápila.
První zakázky byly především pro klienty
v Pardubicích a okolí, ale zájem o jejich služ-

by hranice regionu rychle přerostl. „Výrobců
tehdy moc nebylo. Po ofsetovém tisku byla
velká poptávka. Významnou zakázkou byl
například tisk volebních lístků při volbách
do České národní rady a Federálního shromáždění v roce 1992. Tehdy jsme pracovali
i šestnáct hodin denně. V prvních letech
jsme rostli poměrně plynule. Když srovnám
obraty na počátku 90. let a v roce 2007,
polepšili jsme si zhruba dvacetinásobně,“
prozrazuje podnikatel.
Mezi zákazníky Siluety se časem zařadila
řada reklamních agentur, kulturní instituce
včetně Švandova divadla či Divadla Radka
Brzobohatého, pojišťovna Kooperativa nebo
Pojišťovna České spořitelny. K významným
klientům patřily i orgány státní správy. Před
deseti lety byl obrat tiskárny – ačkoli šlo
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o malý podnik se zhruba dvaceti zaměstnanci – těsně pod 30 miliony ročně.

FOTO: Tomáš Turek

Osudové dotace
Krátce poté, co se v Česku začaly přerozdělovat peníze z evropských fondů, se Miroslav
Štichauer se společníky rozhodl pro velkou
investici. V Sezemicích-Veské nedaleko Pardubic koupili novou nemovitost, miliony spolkly
i nové stroje. Byla to osudová chyba, přiznává
dnes. „O dotacích jsme toho zpočátku moc
nevěděli. Dokonce jsem si chvíli myslel, že
je to plošná věc, a že kdo o ně nepožádá, tak
je hloupý či líný. Nechali jsme si ale udělat
analýzu a zjistili jsme, že na ně nemáme nárok
z regionálních důvodů,“ vzpomíná.
Na hořekování však podle Štichauera
nebyl čas. Aby pokryli dodatečné náklady,

vzali si úvěr od jedné z komerčních bank
a také zvýhodněný úvěr od Českomoravské
záruční a rozvojové banky. Celkem si půjčili
osmnáct milionů korun. „Přiznávám, že
nemůžu na sto procent tvrdit, že bez dotací
v branži by přišel absolutní úspěch a s dotacemi absolutní propad. Když investujete,
jsou první roky těžké. I dříve jsme spláceli
dluhy, jenže jsme se z toho vždy bez potíží
dostali,“ říká majitel.
A vzápětí s hořkým úsměvem dodává:
„Nechápu, proč dávat dotace soukromým
firmám v oboru, který nebyl nijak ohrožen.
V polygrafii neznám jediný případ, kdy
by se podniky bez dotací neobešly. Chyba
samozřejmě není na straně příjemců. Ti
jen využili příležitosti, což by udělal každý.
Špatně nastaven je celý systém. Nemůžeme
si myslet, že když do polygrafie přitečou
zvenku miliardy korun jen pro vybrané
subjekty, nic se nestane.“
Desítky konkurenčních firem měly větší
štěstí, mnohé z nich dosáhly na peníze
z Bruselu i opakovaně a následně přispěly
k výraznému snížení cen tiskařských prací
a produktů. Podle vyjádření stejně postiženého kolegy z Východočeské tiskárny Petra
Fryče dotace doslova „rozvrátily polygrafický průmysl“. Možná jde o přehnané tvrzení.
Miroslav Štichauer připouští, že mnohé
podniky v branži by i bez finančních injekcí
přežily a jsou relativně zdravé. Nerovné
konkurenční prostředí, kdy jsou někteří
nespravedlivě zvýhodněni, ale v české polygrafii (a nejen v ní) zůstává.
A propad cen pokračuje dál. „Podle našich
údajů spadly ceny od roku 2007 dodnes
o třicet procent a podle mého soudu to bude
ještě v dalších letech pokračovat,“ doplňuje
majitel Siluety.

Konkurz, nebo reorganizace?
Vyberte si
Problémy pro Siluetu přicházely postupně.
Místo strmého pádu do propasti šlo spíše
o pozvolný pokles spojený s neschopností
splácet své závazky. Potíže vyvrcholily v roce
2014. Na konci roku požádali o moratorium,
což je institut, který předchází úpadku
a znamená, že máte ochranu před věřiteli na
tři měsíce. „Každé moratorium ovšem musím
nějak skončit – nejde o čtvrt roku prázdnin
– a to naše skončilo insolvenčním návrhem
v lednu 2015,“ popisuje majitel.
Úpadek lze v tuzemsku řešit konkurzem
nebo reorganizací. Podnikatelé ze Sezemic

před dvěma lety uvěřili, že druhá možnost
může Siluetu zachránit. Malé firmy musejí
mít podle české legislativy reorganizaci
předjednanou právě s věřiteli a většina z nich
naštěstí svého dlužníka potopit nechtěla.
„Podali jsme návrh na reorganizaci
a dostali k ní souhlas více než 80 procent věřitelů. Soud náš plán schválil. Byl stanoven
insolvenční správce, nicméně mně zůstala
právní subjektivita, takže jsem firmu nadále
vedl,“ říká Štichauer. Tiskárna dostala zhruba rok, kdy mohla pokračovat ve výrobě, na
vypracování reorganizačního plánu.
Možná by přežila, jenže během roku 2015
kvůli klesajícím cenám spadly zhruba na
polovinu i příchozí platby. „Pokud by se
ceny udržely nebo mírně zvedly, věřím, že
bychom to ustáli a bojovali dál. Takto jsme
se ale dostali do situace, kdy jsme nebyli
schopni splácet takzvané zapodstatové
pohledávky, což jsou pohledávky, které

Nechápu, proč dávat
dotace soukromým
firmám v oboru, který
nebyl nijak ohrožen.
V polygrafii neznám
jediný případ, kdy
by se podniky bez
dotací neobešly
vzniknou od vyhlášení úpadku a musíte je
nutně uhradit,“ shrnuje majitel. Hřebíčkem
do rakve byl pak komplikovaný prodej sídla
firmy v Sezemicích, kdy se zájemce o koupi
obával, že na nemovitosti zůstane zástavní
právo a nebude s ní moci nakládat. Za prodej továrny tak zástupci tiskárny nemohli
inkasovat peníze, které původně očekávali.
Ačkoli se dotkli dna, svůj boj, jenž skončil
očekávaným konkurzem, vzdát nehodlají.
„Jsem pyšný na své společníky. I v těžkých
časech stále držíme při sobě. Věřím, že když
najdeme investora a zůstaneme v polygrafii,
můžeme si do deseti let na naše zbylé závazky vydělat,“ věří Štichauer. Svůj původní
byznys už ale nezachrání.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Aby nezmizely. Křísí tradici
malovaných hrnečků
Populární Hrdějovická keramika známá
i z mnoha pohádek prošla za
116 let své existence několika restarty.
Za tím posledním stojí místní podnikatel
a zastupitel Zdeněk Malena

P

ro hrdějovickou kameninovou
keramiku je typický modrý, ručně
malovaný květinový vzor, který ji
předurčuje do útulných chalupářských
interiérů. K vidění byla kromě řady pohádek
také v televizním seriálu Policie Modrava.
Továrnu na keramiku v Hrdějovicích, vsi
nedaleko Českých Budějovic, založil roku
1901 Josef Štěpánek. Od roku 1950 výroba
pokračovala pod družstvem Jihotvar. Když
se v roce 1999 dostalo do ekonomických
potíží, koupila továrnu brněnská firma
Mercaton Co., ale přes velký zájem o zboží
v tuzemsku, Německu a Rakousku po
14 letech zkrachovala.
Zchátralý areál firmy tehdy za necelých
šest milionů (téměř dvojnásobek vyvolávací
ceny) koupila v dražbě obec. Zastupitelé
v čele se starostou Jiřím Krupičkou nechtěli,
aby tradice zanikla a aby se do areálu
případně dostalo podnikání, které by v obci
nedělalo dobrotu. Proto továrnu za symbolickou částku pronajali místní obchodní
firmě se zemědělskými díly a autobateriemi
Renova Rychlík. Její plány na oživení výroby

však rovněž neměly dlouhého trvání a v provozu zůstala jen firemní prodejna keramiky.

Peníze život nevrátí
Začátkem roku 2016 vstupuje na scénu
jeden ze zastupitelů – Zdeněk Malena, energický padesátník s úspěšnou podnikatelskou
minulostí. Původní profesí opravář kolejových vozidel dal hned po převratu výpověď
v práci. Nejprve se podíval po Evropě a pak
se s rodinou pustil do podnikání. Začali
autodopravou a přes obchod s kůžemi se
dopracovali k vlastní výrobě rukavic, mimo
jiné pro armádu včetně vojsk NATO.
„V době práce pro rodinnou firmu jsem
měl pocit, že všechno na světě přetlačím,
a že čím rychleji budu jezdit, tím rychleji
a lépe všechno půjde. Pak v 68 letech zemřel
tatínek, do poslední chvíle pracoval, důchodu si neužil... A mně došlo, že nemá cenu
se stresovat, protože žádné peníze na světě
člověku život nevrátí, i když bych za tátu dal
všechno. Už dřív jsem byl věčný optimista
a srandista, ale od té doby se řídím známým
heslem: Když nejde o život, jde – víte o co,

a že nemá cenu se nervovat, když se něco
zpozdí. Rozumní lidé se vždycky domluví,“
vypráví Zdeněk Malena. Nakonec se rozhodli rodinnou firmu prodat.

Máš zkušenosti i peníze
Zhruba v té době se začalo jednat o novém
rozjezdu místní keramičky: „Starosta řekl,
že mám zkušenosti i peníze, abych do toho
šel. Ale bylo nám jasné, že to bude problematické, že to lidi budou považovat za střet
zájmů, začátky nebyly příjemné. Ale nedalo
mi to, aby něco tak pěkného zaniklo, z továrny byl sklad a z areálu sběrný dvůr. Jsem
místní rodák, tatínek sice pocházel z Moravy, ale maminčina rodina žije v Hrdějovicích
od nepaměti. Domluvil jsem se s maminkou
a švagrem a dali jsme se do toho.“
Zpočátku všichni členové rodiny trávili
v zanedbaném areálu celé týdny včetně
sobot a nedělí. Vznikla nová šatna v přízemí, malířky se přesunuly do světlejší dílny
vedle výrobní haly a větší prostory získala
i původně stísněná prodejna. Opravy se dočkala také elektrická pec na stále žádanější
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větší zboží, jako jsou hrnce na kvašení zelí,
zapékací mísy a pekáče.

FOTO: Martin Pinkas

Pořád se učím
Po měsíci usilovné práce a značných investic
v Hrdějovické keramice 12. března 2016
znovu spustili výrobu. Oproti předchozím
40 zaměstnancům původního Jihotvaru nebo
28 lidem pracujícím pro zakladatele továrny Josefa Štěpánka má firma pouhých šest
zaměstnanců. Zdeněk Malena si z nejlepších
původních zaměstnankyň vybral tři – jedna
maluje, druhá odlévá a třetí keramiku strojově
zatáčí, ale musejí umět všechno. Především
dobře retušovat zaschlý střep, aby byl dokonale hladký a dobře se na něj malovalo.
„Já jsem levná pracovní síla,“ směje se
Zdeněk Malena, „starám se o zakázky,
prodávám v obchodě, řídím stavební práce...
Nejsem ten typ, který by v obleku s kravatou
řídil firmu z kanceláře. Dělám, co je právě
potřeba, a baví mě, že se pořád něco nového
učím. Také u rukavic jsem musel pořád něco
nového objevovat, vždycky jsem se s někým
dal do řeči, skamarádil se, něco se dozvěděl

Kvalita s atestem
Hrdějovická keramika je kamenina
vyráběná podle receptu patentovaného
v roce 1901 zakladatelem továrny. Hmota
se na rozdíl od obyčejné keramické skládá
minimálně z pěti komponentů – několika
jílů, kaolinu, taviva, ostřiva, případně
barvicích kysličníků. Obtížněji se točí
na kruhu. Vypaluje se na 1250 °C, je
vhodná do myčky i mikrovlnné trouby
a prošla atestem zdravotní nezávadnosti
pro keramiku. Tereza Harazimová, neteř
Zdeňka Maleny, studovala světový design
v Dánsku a kromě toho, že pokračuje ve
vlastním stylu výroby rukavic, navrhuje
pro keramičku nové zdobení zavedených
tvarů, které s moderním dekorem
obstojí i v současných interiérech. Kromě
tradičních produktů se v Hrdějovické
keramice vyrábí i na zakázku, například
pamětní medaile, nádoby k různým
výročím ať už osobním, nebo firemním
a další věci podle přání zákazníků.

a posunulo mě to dál. Je ale pravda, že tady
jsem mimo jiné zkoušel vytáčet hrnečky, ale
vůbec mi to nešlo, tak jsem radši šel od toho.“

Obchod jede po internetu
Po více než roce provozu se zdá, že by se
restart známé značky mohl podařit. Chodí
stále více zákazníků, přicházejí objednávky
na vybavení kaváren, hospod, penzionů
a hotelů, vznikají nové věci, například hranaté talíře na sushi.
„Vytváříme nové webové stránky, kde se
lidé mohou seznámit s naším rozšiřujícím
se sortimentem, rozjíždíme Facebook a snažíme se o reklamu online – obchod se totiž
dneska točí především na internetu. Za rok
jsem do znovuzrození továrny investoval nemalou částku ze svého, bez půjček. Čekám,
že se to letos začne pomaličku vracet a do
pěti let by mohlo být všechno zpátky,“ uzavírá optimisticky podnikatel, který se dnes už
nikam nežene a je rád, že spolu s vedením
obce svou oblíbenou továrnu vrátil do hry.
JANA ŠULISTOVÁ
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Nejpikantnější
byznys na světě
Z nejpálivějších chilli papriček
vyrábí česká firma Palíto omáčky
ostré jako břitva

Š

ěstadvacetiletý Daniel Všetečka
rozjel svůj pikantní projekt teprve
loni. Firma Palíto nicméně prodala
už čtyři tisíce omáček a zákazníků jí rychle
přibývá. Carolina Reaper a Trinidad
Moruga Scorpion. Papričky, které pálí stejně
jako nejúčinnější pepřový sprej a zhruba
osmdesátkrát víc než klasické tabasco. Při
jejich krájení si dejte pozor: ani rukavice
vaši pokožku stoprocentně neochrání.
„V nabídce máme aktuálně omáčky ze
dvou nejpálivějších papriček na světě Carolina Reaper a Trinidad Moruga Scorpion, ale
také z dalších extrémně ostrých papriček.
Právě to je přidaná hodnota, kterou milovní-

ci chilli oceňují, nicméně vyrábíme
i z klasických jalapeños,“ říká Všetečka.

Ďábelský nápad zaujal porotu
Absolvent České zemědělské univerzity pálivá jídla miluje, chilli je jeho posedlostí.
„Ze semínek, která jsem si před šesti lety
objednal v Indii, jsem vypěstoval papričky,
které tam byly vyšlechtěné. Zjistil jsem,
že samotné jsou extrémně ostré, tak jsem
je začal zpracovávat do různých omáček.
Zpočátku jsem je nabízel jen kamarádům
a známým,“ vzpomíná.
Během studijního pobytu ve Španělsku
se domluvil s dalším nadšencem, aby po

INVESTUJE. Daniel Všetečka připouští,
že jeho samotného by projekt uživil už nyní, ale
z vydělaných peněz zatím vyplácí jen své
pomocníky a část prostředků investuje zpátky.

návratu do Čech vstoupili na své alma mater
do podnikatelského inkubátoru. A Daniel
Všetečka se rozhodl, že se svému pálivému
byznysu bude věnovat na plný úvazek.
Projekt ostatně loni v listopadu vyhrál
v Praze soutěž pro začínající podnikatele
United Incubators Contest. O vavříny v ní
bojovalo šest týmů ze tří inkubátorů spadajících pod tři pražské vysoké školy: České
vysoké učení technické (INQBAY), Českou
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zemědělskou univerzitu (POINT ONE) a Vysokou školu ekonomickou (xPORT).
„Ostatní projekty byly možná promyšlenější a byznysově lépe zpracované, ale porotce zřejmě oslovil náš entuziasmus a poutavý
příběh,“ usmívá se.

Plechová ústa
Daniel Všetečka nedávno vyhrál ještě jednu
soutěž. Účastníci bizarního klání s názvem
Plechová huba musejí mimo jiné najednou
pozřít celé plodnice nejobávanějších chilli
papriček. Sami účastníci to popisují jako
„pojídání rozžhaveného uhlí“.
Zájemci o švestkové, tomatové či hořčičné
omáčky od firmy Palíto z řad běžných smrtelníků se ale nemusejí obávat.
„Původně jsme počítali, že bychom
zkusili vyšší koncentraci než aktuálních šest
procent. Všichni by to ale nebyli schopni
jíst. Pokud to chcete prodat, musí to být
zajímavé, ale ne nekonzumovatelné,“ usmívá
se Všetečka.
Firma Palíto přesto nabízí i pochoutky pro
skutečné fajnšmekry. „Už teď děláme něco
na způsob tabasca z papričky Trinidad Scorpion Moruga. V tomto případě jde o jednapadesátiprocentní koncentrát,“ prozrazuje.
Papričky si v Palítu pěstují sami a omáčky
připravují z čistě přírodních surovin a bez
konzervantů. Do budoucna chtějí vyrábět
i pikantní džemy. Kombinace sladkého a pálivého je prý dokonalá.
„Začali jsme ve dvou, ale dneska už je to
de facto rodinný podnik. S kolegou jsme
zapojili mého mladšího i staršího bratra. Pomáhá nám už i bratrova přítelkyně. Mnozí
mi říkali, že s rodinou se mi nebude podnikat dobře, ale opak je pravdou,“ přibližuje.
Palíto má svůj vlastní e-shop, většinu
výrobků nicméně prodají na farmářských
trzích. Už teď se těší na chillibraní, což je
jediný hotfood festival ve střední Evropě.
Každoročně se na něj do Brna sjíždějí stovky
milovníků ostrých jídel.

FOTO: Martin Pinkas

Sezonní záležitost
Byznys s chilli v Česku kvete, nicméně má
jednu zásadní nevýhodu. Pokud si chcete papričky pěstovat sami a v tuzemsku, jedná se
o sezonní záležitost. Ideální je, když zasadíte
semínka koncem února nebo v březnu, ale
na výsledek čekáte sedm až osm měsíců.
Daniel Všetečka kupuje semínka v zahraničí, klíčí ovšem doma a papričky dozrávají
v českých fóliovnících. Palíto spolupracuje

s jedním ze zahradníků na Mělnicku. „Snažím se podnikat tak, že domlouvám spolupráci s lidmi, kteří se do toho mohou zapojit
a kteří pěstování nějak rozumějí,“ přibližuje
svou filozofii Všetečka.
„Na jaře je hlavní sezona. Papriky, které
pěstujeme, dáváme klíčit už koncem února
nebo začátkem března. Odrůdy, které
využíváme, hodně pálí, ale musejí také

Ostatní projekty
byly možná
promyšlenější
a byznysově lépe
zpracované, ale porotce
zřejmě oslovil náš
entuziasmus a poutavý
příběh.
dlouho zrát. V našich podmínkách, kde je
léto kratší, je důležité si rostlinu předpěstovat, aby v momentě, kdy ji dáváte dozrát do
fóliovníku, měla určitou vitalitu. Pak to trvá
ještě tři měsíce. A ideální je sklízet v říjnu,“
dodává podnikatel.
Protože mají rostliny svůj původ v tropech, potřebují stabilní teplotu kolem

28 stupňů Celsia a vlhkost asi 80 procent.
Pro pěstitele nic jednoduchého.
Daniel Všetečka připouští, že jeho samotného by už projekt uživil už nyní, ale z vydělaných peněz zatím vyplácí jen své pomocníky a část prostředků investuje zpátky.
Už letos se může situace změnit k lepšímu:
„Loni jsme vypěstovali asi 200 kilogramů.
Letos jsme zasadili 1200 sazenic. Průměrná
výnosnost z jedné rostliny je půl kila, ale
mnohé dají i kilogram. Můžeme se tak přiblížit až k jedné tuně.“ Z takového množství
můžete teoreticky vyrobit až 45 tisíc omáček.
To ale Všetečka neplánuje. „Samozřejmě
nezpracujeme hned všechno. Část chceme
prodávat jako čerstvé chilli. Poptávka tady
rozhodně je. Určitě bude velký zájem na chillibraní v Brně, v říjnu je akce na smíchovské
náplavce. Cena těch nejkvalitnějších papriček se pohybuje kolem 800 až tisíc korun za
kilogram,“ dodává.
S výrobky Palíto se nadšenci potkají
například také v populární vyšehradské
thajské restauraci Yam Yam, kde mají na
jídelníčku i nejpálivější polévku v Praze.
Daniel Všetečka chce v budoucnu otevřít
vlastní podnik, kde by se kromě pálivých
omáček nabízela například i semínka papriček. „Chceme, aby to byl shop zaměřený
na chilli obecně, aby tam nebyly k dostání
jen omáčky, ale třeba i semínka, knížky
s návody na pěstování a podobně. Ideální
by bylo spojit podnik s growshopem,“
plánuje.

Africká odbočka
Zemědělský inženýr stojí ještě za jedním
zajímavým projektem.
Lidé, kteří Palíto znají, je oslovili s tím, že
budou v africké Ugandě budovat farmu na
pěstování jahod a dalšího ovoce. Mecenáši
potřebovali pomoc lidí z branže.
„Mají prostředky, ale nemají čas se o to
starat. Takže nám nabídli docela slušné
peníze a zároveň nás tady proškolí, protože
víme mnohé o pěstování papriček, ale ne
jahod. Takže se aktuálně horečně učím, jak
se pěstují jahody,“ směje se.
„Bratr už v Ugandě byl a nakoupil tam
pozemky. Zanedlouho tam pojede znovu,
nakoupí se tam potřebné vybavení, a až se
začne stavět, pojedu tam aplikovat to, co
jsem se naučil. Základy mám ostatně už ze
zemědělky,“ doplňuje Všetečka.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazkamf.cz)
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Prameny v Kostelci účinně
léčí lupénku i Bechtěrevovu nemoc
Naše léčivá voda má výjimečné a léčivé složení,
říká manažer Lázní Kostelec a prezident
Golf Clubu v Kostelci na Zlínsku Jiří Fadler

Mimo léčbu poskytujete i relaxační
masáže a další wellness služby. Je pravda,
že máte v nabídce i netradiční procedury?
Kromě léčebných procedur děláme i relaxační. Bez nich to nejde. I lidé, co se léčí, si to
zároveň chtějí užít a odpočinout si. NabízíINZERCE

me desítky typů procedur, více než polovina
je relaxačních. Masáže, koupele, zábaly. Ty
samozřejmě nejsou jen pro nemocné, ale pro
každého, kdo chce relaxovat. Snažíme se
co nejvíce naslouchat našim klientům, pro
které vymýšlíme novinky. Například takové,
které jsou namíchány z nejlepších valašských surovin, kozího mléka a švestek. Obojí
je zdrojem zdraví a vitality. Nově jsme přišli
se speciální procedurou pro unavené svaly,
která je založená na extraktech z rakytníku
a jalovce a má velký ohlas. Lázně Kostelec
připravily očistný program založený na procedurách, které obsahují přírodní látky a dodávají tělu ztracenou energii. Patří mezi ně
medová a lymfatická masáž, koupel se solí
z Mrtvého moře, bahenní zábal s mořskou
řasou nebo obklad s včelím voskem.
Kdy u vás začíná koupací sezona?
Koupaliště má tři vyhřívané venkovní bazény – plavecký, pro neplavce a brouzdaliště.
Nově jsou v areálu nainstalovány dva whirlpooly. Naší filozofií je klidné koupaliště, kde

si může pohody užít každý klient. Letošní
koupací sezona začala díky příznivému počasí brzo. Bazény jsme zpřístupnili již před
Velikonocemi. Aktuální teplotu vzduchu,
vody v bazénu a vody ve whirlpoolu lze sledovat na webu hotelkostelec.cz/koupaliste.
Voda v bazénech je vyhřívaná minimálně
na 28 stupňů, ve whirlpoolech na 40 stupňů
Celsia. Sezona u nás trvá minimálně do
konce září, často ale do poloviny října.
Co mohou návštěvníci očekávat?
Rozhodně stojí za zmínku, že po dobu
letních prázdnin u nás budou působit dva
animátoři, kteří se budou starat o zábavný
program na koupališti i mimo něj.
Areál v Kostelci vyniká golfovým hřištěm,
které je v současnosti jediné na Zlínsku…
Naše hřiště je přírodně modelované,
s příjemnými zákoutími a spoustou vzrostlých stromů. Hřiště respektuje poměrně
členitou krajinu, která je devízou golfového
areálu. RED

FOTO: archiv

V čem jsou kostelecké lázně výjimečné?
Opravdovou devízou je zdejší sirný zdroj.
Minerální voda s tak vysokým obsahem
sirovodíku je v českých zemích unikátní. Její
složení je ideální k léčbě chorob pohybového
ústrojí, jako jsou revma a ischias. Velice
dobré výsledky máme s léčbou Bechtěrevovy
nemoci. A také u kožních chorob, například
ekzémů a lupénky. My sice nedokážeme
kožní nemoci zcela vyléčit, ale umíme prostřednictvím naší sirné vody zmírnit jejich
průběh a minimalizovat vnější projevy.
Obecně se dá říct, že si velmi ceníme přírodního bohatství a rádi ho v léčbě využíváme.
Kromě sirné vody využíváme suroviny
například z Mrtvého moře a spoustu tuzemských bylinných přípravků.

A171001729
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PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,
posílit
a

zhubnout!
Gabriela Filippi
Olga Šafaříková
žena a milující matka

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.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles
absolvovala Neera Detox kúru před svým filmem „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 film.

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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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.“
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Vítězové zastupují inovativní a progresivní firmy

Marta Nováková ze společnosti U & Sluno a Emil Beber z výrobního
družstva Kovobel byli v dubnu na pražském Žofíně vyhlášeni
absolutními vítězi soutěže Manažer roku 2016

M

arta Nováková je zároveň
prezidentkou Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR. Oba
vítězní manažeři zastupují inovativní firmy,
které se zaměřují na moderní technologie.
Kromě zmíněné dvojice letos posbírali
vavříny i majitel a jednatel společnosti Marlenka international Gevorg Avetisjan, vítěz
kategorie Vynikající manažer střední firmy,
či jednatel a ředitel firmy Haco Martin
Havlín, který uspěl v kategorii Vynikající
manažer malé firmy a zároveň získal i nově
vyhlášené ocenění „za inovace pro udržitelný rozvoj“. Mladým manažerským talentem
se stal generální ředitel společnosti Albatros
Media Václav Kadlec.
„V letošním ročníku jsme mohli ocenit
nejlepší manažery v celkem 31 odvětvích. Je
pozitivní, že byl nominovaný větší počet žen
než v předchozích ročnících. Manažeři byli
podrobně hodnocení nejen za rok 2016, ale
i za svou dlouhodobou činnost ve firmách
tak, abychom mohli komplexně posoudit
jejich schopnosti,“ shrnul výsledky 24. ročníku soutěže prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Jan Wiesner.
„Naši manažeři pravidelně prokazují své
schopnosti a jsou průkopníky řady odvětví

u nás i ve světě. I díky nim se ekonomika
stále posouvá dopředu a český průmysl
roste,“ doplnil Jaroslav Hanák, předseda
Národní komise soutěže a prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).
Jaroslava Hanáka při slavnostním vyhlášení soutěže zároveň uvedli do síně slávy.
„Je to ocenění mnoha let práce pro český
průmysl a pro hospodářskou kondici České
republiky,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka.
Kromě premiéra a prezidenta SP ČR
předávali ceny těm nejlepším i další zástupci
vyhlašovatelů soutěže – prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR Jan Wiesner a prezident České
manažerské asociace Pavel Kafka.

Již zmíněnou novinkou letošního ročníku
bylo udělení ceny Za inovace pro udržitelný
rozvoj za inovativní činnost s ekonomickým,
sociálním i environmentálním přínosem pro
společnost. Součástí akce bylo také vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže O nejlepší studentskou esej, tentokrát zaměřenou
na téma digitální společnost. Vítězkami se
staly studentky Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava Katarzyna Czerná, Kateřina Čeganová a Bára Žárová.
Soutěž pod záštitou prezidenta republiky
Miloše Zemana vyhlašují společně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
a Česká manažerská asociace. RED

Marta Nováková

Emil Beber

vystudovala VŠB-TU Ostrava a absolvovala
manažerský kurz MBA. Pracovala v různých
manažerských pozicích v OD Prior až do roku
1991. Po založení společnosti Sluno Corporation se podílela na řízení společnosti a od
roku 1997 je ve vedení společnosti U & Sluno. Vždy implementovala nové technologické
trendy do praxe v obchodních organizacích
v ČR a přinášela originální technologická
řešení. Od roku 2015 je prezidentkou Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR. Je členkou
představenstva Hospodářské komory ČR.

vystudoval zahraniční obchod na VŠE v Praze.
V letech 1963 až 1967 pracoval jako technik
externích montáží v KSK Kdyně. Z tohoto podniku byl vyslán na dlouhodobější montáže do
Anglie, Kanady a USA. Ve výrobním družstvu
Kovobel pracuje v různých pozicích již od roku
1990 jako předseda představenstva. Zaměřuje se na nejmodernější výrobní technologie
a podporuje inovace výrobků. Družstvo nyní
exportuje do 35 zemí a v poslední době uzavřelo kontrakty na další zámořské dodávky do
Chile, Kolumbie a Mexika.
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KOMERČNÍ PREZENTACE

ŘEDITELKA MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY MARTINA DĚVĚROVÁ:
TITUL MANAŽER ODVĚTVÍ VNÍMÁM JAKO OCENĚNÍ CELÉHO ÚŘADU
SOUTĚŽ MANAŽER ROKU KAŽDOROČNĚ VYHLAŠUJÍ SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR), KONFEDERACE
ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR (KZPS) A ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE (ČMA), KTERÁ
JE SOUČASNĚ JEJÍM REALIZÁTOREM. V KATEGORII VEŘEJNÁ SPRÁVA ZVÍTĚZILA ŘEDITELKA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY JUDR. MARTINA DĚVĚROVÁ, MPA

F

ungující veřejná správa
potřebuje kvalitní
manažery jako sůl.
Obzvlášť když úřad
prochází bouřlivými změnami.
Manažer ve vysoké nebo vyšší
manažerské pozici se nemůže
ohlížet jen na jeden den, ani
horizont jednoho týdne nebo
měsíce. „Myslím si, že práce
v územní samosprávě je specifická
tím, že volení zástupci jsou
limitováni čtyřmi roky. Může se tedy
stát, že se po čtyřech letech s jinou
politickou reprezentací úplně změní
směřování města. Může se ale
také stát, že se směřování města
může měnit i v průběhu volebního
období. Například v minulém
volebním období jsme měli tři
různá složení Rady hl. m. Prahy,
tři koalice, a to různě poskládané
a s jinými prioritami. V takových
případech zastávám názor, že ten,
kdo by měl zachovat kontinuitu,
je úřad,“ uvedla ke specifičnosti
vedení úřadu Martina Děvěrová.
„Jako ředitelka Magistrátu
hlavního města Prahy (MHMP) ve
většině případů udávám spíše směr
nebo rozhoduji o systému. Tento
systém by měl být obecný a měl
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by být aplikovaný do budoucna.
Pokud bych to měla převést na
metaforu, z mého pohledu je ředitel
úřadu takový kapitán lodi, která
má svůj cíl a je na kapitánovi, aby
ji k němu dovedl. V cestě jí můžou
bránit mořské proudy, změna
počasí apod. Je ale stále potřeba
držet daný kurz. Stejně to vidím
i se směřováním úřadu,“ dodává.
To se ředitelce magistrátu
Martině Děvěrové podařilo na
výbornou, jelikož organizaci
stabilizovala po turbulentních
změnách a nastartovala novou
vizi i strategii úřadu.
Martina Děvěrová ale zastává
názor, že úspěch v tomto
kontextu není jen o výkonu
jednotlivce, nýbrž celého
týmu. „Mé životní krédo vychází
z Konfucia a zjednodušeně
znamená: Když nevíš, tak se zeptej.

Nikdo nejsme geniální, každý
známe jen určitou oblast a je
potřeba se nebát zeptat. Konfucius
dokonce říká, že je lepší se zeptat
a být pět minut za hlupáka než
se nezeptat a být hlupákem celý
život. A pro naplnění tohoto kréda
je strašně důležité mít kolem sebe
lidi, kterých se můžete zeptat. Proto
se snažím obklopovat lidmi, ve
které mám důvěru a o nichž vím,
že jsou odborníci, což se mi myslím
daří. Proto titul manažer odvětví
vnímám jako ocenění celého
úřadu. Chtěla bych poděkovat
všem svým spolupracovníkům.
Takového ocenění bych bez nich
stěží dosáhla.“
Martina Děvěrová mimo jiné
prozradila, jakým způsobem se
snaží zvýšit konkurenceschopnost
organizace, respektive pražského
magistrátu. Jde především

o učení se od úspěšných
v oboru, sdílení dobré praxe,
vlastní rozhodnutí a motivaci
zaměstnanců. „Když se řekne
motivace, tak každého samozřejmě
napadne jako první finanční
ohodnocení. To jistě nelze
opomenout, určitě je to důležitá
složka. Ale myslím si, že se dneska
situace ve společnosti mění trochu
v tom, že lidé už nehledí jen na
finanční ohodnocení, ale že hledají
i další bonusy. Kromě toho všeho si
myslím, že zaměstnance motivuji
svým osobním příkladem. To, že
se snažím dělat svoji práci dobře,
to, že jsem odborník, že se nebojím
zeptat, že umím pracovat s lidmi.
Zkrátka myslím si, že prostě nelze
motivovat lidi, jestliže vy osobně
se chováte jinak, než jak chcete po
nich. To nemůže fungovat,“ říká
Martina Děvěrová.
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Dotace jsou škodlivé, deformují trh
„Pro naše zemědělství by bylo nejlepší,
kdyby se celosvětově zrušily veškeré dotace.
To je ale nereálné,“ říká jednatel společnosti
LUPOFYT Jaroslav Mikoláš.
Co soudíte o dotacích do českého
zemědělství? Jak konkurovat zemědělcům
z ostatních zemí EU?
Jakékoli dotace jsou škodlivé, protože
deformují tržní prostředí. Naše zemědělství
bez nich dříve fungovalo. Vstupem do EU se
tržní prostředí zásadně změnilo a my jsme
se museli přizpůsobit. Jestliže všechny státy
svoje zemědělce dotují, musíme i my, abychom mohli úspěšně konkurovat. Některé
ekonomicky silnější státy ale používají pro
zvýhodnění svých zemědělců i „ skrytých“
dotací. Kvůli tomu se zásadně snížila naše
soběstačnost v některých u nás tradičních
oblastech zemědělské výroby (vepřové maso,
zelenina, ovoce). Proto se snažíme, abychom
ve společné zemědělské politice EU srovnali
dotační podmínky včetně národních dotací
na stejnou úroveň.

organické hmoty v půdě, což
Jak byste definoval takzvané
je pro udržitelné zemědělství
precizní zemědělství? Jak
velice důležité. Obzvláště
funguje v praxi?
v naší oblasti, kde je srážkový
Jde o moderní způsob zemědělstín. Precizní zemědělství je
ské výroby, který využívá nejno„ekologický“ způsob pěstování,
vější poznatky vědy, výzkumu
díky němuž půdu nepřehnojui praxe s využitím systémů GPS.
jeme, a snažíme se postupovat
U nás každý třetí rok provádíme
tak, aby to bylo optimální pro
podrobné rozbory zásobenosti
rostliny i půdu. My se musíme
půdy živinami. Z výsledků
přizpůsobit rostlinám a dát jim
vzniknou aplikační mapy, podle
kterých hnojíme každou živinou JAROSLAV MIKOLÁŠ ve správný čas to, co potřebují.
zvlášť (podle zásobenosti). Kromě toho provádíme pomocí GPS i přesnou
Patříte k nejprogresivnějším
a cílenou ochranu rostlin bez přestřiků.
zemědělským podnikům v ČR. Čím se vaše
Při setí i přípravě půdy využíváme systém
firma zabývá?
GPS k maximální přesnosti. Vždy aplikujePředmětem naší činnosti je zemědělská
me i listovou výživu přesně podle potřeby
prvovýroba, a to především polní rostlinná
jednotlivých plodin. Všechny sklizňové
výroba a pěstování chmele. Částečně prostroje máme vybaveny mapami, které přesně vádíme i zemědělské služby, jako je ochrana
zachycují výnosy v daných místech, a ty pak
rostlin, přihnojování plodin a sklizňové
porovnáváme s mapami zásobenosti živinapráce. Jsme specialisty na pěstování olejnin,
mi. Naše firma se angažuje také při výzkukterých máme dlouhodobě až 60 procent,
mech v otázce udržení vody v krajině a úlohy
a to řepky ozimé a máku setého.

Technologické novinky dominují i výrobě autoskel
Výroba skel automobilů je ve znamení inovací. Mají stále více komponentů a funkcí, říká
generální ředitel společnosti AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Mercedes vyvinuli největší panoramatické
samozatmavovací sklo, které se vyrábí u nás
v Chudeřicích.

Skupina AGC je největším světovým
výrobcem plochého skla. V tuzemsku
Souhlasíte, že se výrobci automobilů
působí od 90. let. Můžete popsat její
poslední dobou snaží o co největší unifikaci
historii a propojení s českou sklárnou
výroby komponentů vozů? Promítá se to
v Chudeřicích?
i do výroby autoskel? Nakolik určují trend
Skupina AGC byla založena v Japonsku
velké automobilky?
v roce 1907 Tošio Iwasakim, synem preziSetkáváme se naopak se zmenšováním sérií
denta společnosti Mitsubisjednotlivých typů autoskel a jehi. Jeho motto bylo: Nikdy
jich výrobou po kratší dobu. To
nejdi jednodušší cestou, ale
odpovídá spíše trendu rostoucípřekonávej obtíže. Postupně
ho množství typů vozů a s větší
firma expandovala po celém
různorodostí jejich vybavení,
Japonsku a do Evropy, USA,
což se týká především předních
Číny i dalších zemí. Dnes je
skel. Zřetelně vidíme, že je
globálním hráčem s celosvětozde velký prostor pro inovace,
vou působností. Vedle skla pro
a to zejména u čelních a střešstavebnictví a automobilový
ních panoramatických skel.
průmysl se zabývá také výroIntegruje se do nich stále více
bou fotovoltaických panelů,
komponentů a funkcí. Ve skuskel pro mobilní zařízení a chepině AGC jsme například pro
LUDĚK STEKLÝ

mickou výrobou. Historie naší sklárny v Chudeřicích je dlouhá více než 95 let.
První automobilová skla jsme vyráběli již
ve 20. letech 20. století. Ve druhé polovině
20. století pak firma dodávala bezpečnostní
skla pro všechny výrobce dopravních prostředků v Československu. Od 90. let jsme
součástí skupiny AGC, což pro nás znamenalo významný rozvoj.
Chce se stát výrobce z Chudeřic jedničkou
na evropském trhu? Které světové
automobilky vaše výrobky využívají?
Ano, směřujeme k tomu, aby se skupina
AGC Automotive Europe stala jedničkou na
trhu. My jsme největším závodem ve skupině
s roční výrobou 32 milionů kusů autoskel.
Každý šestý automobil v Evropě je kompletně zasklen od nás z Chudeřic. Dodáváme automobilová skla pro všechny největší světové
automobilky, jako jsou jednotlivé značky
koncernů Volkswagen, Mercedes, BMW,
Audi, Škoda, GM, Ford, Renault, Toyota,
Peugeot, Citroën, Bentley, Porsche a další.
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MANAŽER
RO K U 2016

Bez inovací bychom neexistovali
Výrobce elektromotorů a elektročerpadel,
společnost EMP ze Slavkova u Brna, polovinu svojí produkce vyváží. Podle ředitele
Vladimíra Mogiše se inovace zaměřují například na design nebo zvyšování účinnosti.
V soutěži Manažer roku jste zvítězil
v kategorii Elektro zařízení a příslušenství.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Po absolvování studia na VUT Brno, Fakulta
elektrotechnická, jsem v roce 1980 nastoupil
do MEZ Brno a v roce 1994 jsem přešel do
EMP, což je nástupnická organizace části
státního podniku MEZ Brno, takže celý
svůj život pracuji ve výrobě elektromotorů.
Ocenění si proto vážím.
Pro letošní rok se vaší společnosti
podařilo získat dotaci EU na investice do
strojů a technologií. Na co je použijete?
Dotace z EU tvoří 35 procent finančních
INZERCE
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prostředků, zbytek půjde
z vlastních zdrojů EMP, budou
použity na nákup nových CNC
strojů, ekologických a energeticky úsporných vytvrzovacích
pecí a dalších nových technologií, které mají zproduktivnit
práci a zajistit větší konkurenceschopnost EMP na trzích.

Vždy jsme vystupovali jako
nástupnická organizace MEZ
Brno a dnes mě mrzí, že jsme
nevybojovali logo MEZ po
rozpadu státního podniku MEZ
Brno. Některé kontakty jsme
převzali, ale to se týká jen deseti
procent obratu. Naše výrobky
VLADIMÍR MOGIŠ
zůstávají z 50 procent v Česku,
zbytek vyvážíme do EU, do Švýcarska a USA.
Podnikáte v technickém oboru. Jak se
vám daří řešit nedostatek absolventů?
Věnujete se inovacím?
Silně se nás to dotýká. Snažíme se spoluBez inovací by dnes firma EMP po takřka
pracovat s technickými školami, střední23 letech snad ani neexistovala. V oblasti
mi, vysokými, především s VUT Brno, ale
elektročerpadel jsme podstatně rozšířili
i s odbornými učilišti. Umožňujeme školám
sortiment, zavedli jsme výrobu vysokotlakých
odborné exkurze, praxe pro jejich studenty
čerpadel, energeticky úsporných čerpadel
v EMP a snažíme se studenty přesvědčit, aby s vyšší účinností. V oblasti elektrických
k nám nastoupili. Částečně se nám to daří.
motorů máme nový design, vyšší účinnost
IE 3, speciální zalévané motory pro výrobce
vodních čerpadel.
Kam nyní vyvážíte? Hlavně do EU?
INZERCE
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Knihy mění formáty, zájem zůstává
Generální ředitel Albatrosu Václav Kadlec
nepropadá skepsi kvůli tomu, že nejmladší
generace tráví hodně času s mobily a tablety.
Pro Albatros jste nedávno získal hned dvě
ocenění v prestižní soutěži Manažer roku.
Co to pro vás znamená?
Jsou to úspěchy, kterých si nesmírně vážím,
protože Manažer roku je nejprestižnější
manažerskou soutěží v ČR. Úspěch však
vnímám jako ocenění pro Albatros Media
a jako důsledek jeho skvělých výsledků
v posledních letech.
Zatímco elektronická hudba zdecimovala
vydávání fyzických nosičů, u knih podobný
trend nenastal. V čem je podle vás rozdíl?
CD nebo DVD nepřinášejí žádné emoce, jsou
opravdu víceméně nosiči a rozhodující je
jejich obsah. Oproti tomu papírová kniha je
sama o sobě produktem s vysokou atraktivitou, vyvolává pozitivní sentiment, funguje
jako reprezentativní dárek, patří k určitému
životnímu stylu. Elektronické knihy nebo

INZERCE

audioknihy jsou na druhé straně v řadě každodenních situací
velmi praktické. Knižní trhy se
v posledních letech vyvíjejí tak,
že všechny uvedené formáty
zřejmě budou nadále existovat
vedle sebe a nevytlačí se z trhu
navzájem. To je pro vydavatele velká příležitost, protože
různými formáty jednoho díla
může mimo jiné oslovit zcela
odlišné cílové skupiny.

pro omezený trh dražší než
u silnějších jazyků?
Samozřejmě platí, že čím vyšší
náklad titulu je vydáván, tím
nižší je jednotková nákladová cena na jeden výtisk.
Vydavatelé z menších zemí se
proto musejí lépe, fundovaněji
a erudovaněji rozhodovat, které
tituly uvedou na trh.
Je mladá generace pro knihy
úplně ztracená?
Myslím, že určitě není. Existuje k tomu
mnoho výzkumů a teorií, jedna z nich je,
že lidé, kteří tráví s mobilem nebo tabletem v ruce skutečně celý den, ho večer rádi
odloží a sáhnou po offline řešení, kterým
je kniha. Věřil bych ale hlavně další teorii,
která říká, že lidé stále budou milovat knižní
obsah, ale v různých situacích jej budou
chtít konzumovat různě. My proto musíme
být připraveni jej nabízet ve více formátech.
Máme na to spuštěno několik projektů.

VÁCLAV KADLEC

Dalším z relativně nových formátů jsou
audioknihy. Vidíte příležitost pro růst?
Audioknihy jsou nyní celosvětově nejdynamičtěji rostoucím formátem, jejich růst
je mnohem rychlejší než růst e-knih, který
se na světových trzích prakticky zastavuje.
I u nás proto běží několik projektů s cílem
zvýšit podíl audioknih v našem portfoliu.
Česky mluví jen deset milionů lidí.
Jsou tak překlady světové literatury

A171001736
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ADVERTOR IAL

Ředitel olomoucké nemocnice Roman Havlík:

Peníze se shánějí obtížně, ale jde to
Osm let v řadě si Fakultní nemocnice
Olomouc drží kladný hospodářský výsledek,
což není v českém zdravotnictví běžné

V

edle velkých státních nemocnic
funguje v českém prostředí řada
soukromých zdravotnických
zařízení. V Olomouckém kraji je to dobře
patrné, péči o pacienty v jednotlivých
oblastech regionu zajišťuje hned několik
soukromých provozovatelů. Všechny obory
medicíny pokrývá v kraji pouze Fakultní
nemocnice Olomouc, která je jednou z devíti
nemocnic v zemi, jež jsou přímo řízeny
ministerstvem zdravotnictví. V krajském
městě funguje vedle ní ještě vojenská
nemocnice spadající pod ministerstvo
obrany.
Olomoucká fakultní nemocnice patří
dlouhodobě mezi zdravotnická zařízení,
která mají skvělé výsledky nejen v oblasti
medicínské nebo na poli vědy a výzkumu,
ale rovněž v ekonomice. O aktuálních tématech a plánech organizace, která zaměstnává
bezmála čtyři tisíce lidí, ročně ošetří takřka
milion pacientů a jejíž roční obrat je více

než pět miliard korun, jsme hovořili s jejím
ředitelem Romanem Havlíkem.
Jaké jsou hlavní rozdíly v péči
poskytované v Olomouckém kraji
soukromými nemocnicemi a Fakultní
nemocnicí Olomouc?
Také soukromý sektor určitě dělá špičkovou medicínu, ale je zřejmé, že se orientuje
spíše na finančně zajímavé oblasti. Fakultní
nemocnice je v krajském systému zdravotní
péče na vrcholu pomyslné pyramidy a pokrývá všechny medicínské obory včetně těch
ztrátových. V praxi to vypadá tak, že u zhruba poloviny našich pacientů dostáváme od
zdravotních pojišťoven vyšší úhrady, než
jsou výdaje na léčbu, u druhé poloviny pacientů jsou naopak úhrady nižší a péče o ně
se v těchto případech musí výrazně dofinancovávat. Do této oblasti spadá třeba stomatologická pohotovost, která je v provozu
24 hodin denně. V září otevřeme jako jediní

v kraji nonstop lékárnu. Fakultní nemocnice
má také mnohem větší záběr než soukromé nemocnice, náš urgentní příjem ošetří
denně až 300 pacientů, jezdí k nám lidé od
Kroměříže po Moravskou Třebovou, protože
vědí, že v olomoucké fakultní nemocnici se
jim dostane naprosto špičkové péče. Dalším
velkým rozdílem mezi soukromým sektorem
a fakultní nemocnicí je to, že my se v rámci
výuky ve spolupráci s Univerzitou Palackého
zasazujeme o odbornou výchovu veškerého
zdravotnického personálu.
Jaké si udržujete vztahy s provozovateli
soukromých nemocnic, kterých je
v Olomouckém kraji hned několik a které
vás v regionu prakticky obklopují?
Určitě se nedá mluvit o nějaké nevraživosti.
Naše vzájemná spolupráce musí být a také
je na velmi dobré úrovni. V této souvislosti
je ale třeba říct, že bychom uvítali výrazně
lepší kooperaci a přenos informací mezi
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jednotlivými poskytovateli zdravotní péče.
Žijeme v době podstatně sofistikovanějších
komunikačních technologií, než jaké naše
zdravotnictví využívá. Po dohodě s městem
a krajem chceme prostřednictvím regionálních ITI projektů tuto hranici v blízké
budoucnosti posunout na výrazně vyšší
úroveň.

FOTO: archiv

Jedním z častých témat politických
i mediálních diskusí je nedostatek lékařů
a sester, se kterým se řada zdravotnických
zařízení v České republice potýká. Je to
aktuální problém i pro Fakultní nemocnici
Olomouc?
Jsem velmi rád, že mohu za naši nemocnici říct, že nemáme v žádném oboru akutní
nedostatek odborníků, tedy ani lékařů,
ani zdravotních sester. Není to ovšem
náhoda a stojí nás to hodně úsilí. Je za
tím naše soustavná práce se studenty
a absolventy, ale i naše aktivita v oblasti
postgraduálního vzdělávání. Olomoucká
fakultní nemocnice má ale také štěstí
v tom, že sídlí ve městě příznivém pro
život, Olomouc je také dobře dopravně
dostupná, díky tomu je mnohem atraktivnější než periferní lokality kraje. Tedy
alespoň pro někoho. Do budoucna to
však bude s lékaři čím dál těžší, protože
absolventů medicíny nebude přibývat, zároveň ale roste „spotřeba“ lékařů na stejný
výkon, a to vlivem moderních technologií,
lepší kvality péče i větší složitosti stran
forenzních dopadů. Když to řeknu velmi
zjednodušeně, co dříve ošetřil pouze
jeden lékař, například vrátil pacientovi
vykloubené rameno, dnes zaměstná třeba
i pět odborníků typu internisty, anesteziologa a specializovaného radiologa.
Zaměstnání a zaměstnavatele si většina
lidí volí samozřejmě i podle platových
podmínek. Jaké jsou ve Fakultní nemocnici
Olomouc? Jsou srovnatelné s výdělky lékařů
v soukromých zařízeních?
Určitě ano a více než srovnatelné. Jsem
přesvědčený, že průměrné platy našich
lékařů patří v českých podmínkách k těm
vyšším. Hrubá průměrná mzda lékaře ve
FN Olomouc byla v roce 2016 necelých
80 tisíc korun, průměrná mzda všeobecné
zdravotní sestry byla ve stejném období
téměř 34 tisíc korun. Navíc už třetím rokem
došlo nařízením vlády k navýšení tarifních
platů u všech zaměstnanců nemocnice.

Fakultní nemocnice je
v krajském systému
zdravotní péče na
vrcholu pomyslné
pyramidy.
V předešlých dvou letech byl tento nárůst
mezd každý rok o pět procent, od prvního
ledna roku 2017 byly platy navýšeny o deset
procent a platí to opět pro všechny zaměstnance, tedy pro zdravotníky i nezdravotnické profese.
Stává se v praxi, že se lékař při nástupu
spokojí s nižším platem, protože chce
pracovat ve špičkovém týmu odborníků
a očekává, že má právě ve fakultní
nemocnici větší šanci profesně růst?
Ano, dá se určitě říct, že se s takovými
případy setkáváme pravidelně. Alespoň tedy
v tom smyslu, že se do našeho Absolventského programu, který už tři roky vyhlašujeme
společně s Lékařskou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci, hlásí každý rok asi
čtyřicet až padesát absolventů medicíny.
Jsou na startu své kariéry, mohou si vybrat
jakékoli zdravotnické zařízení nejen v České
republice, ale i kdekoli v zahraničí, přesto
chtějí nastoupit k nám a získávat své zkušenosti právě u nás. My z nich každý rok vybereme a přijmeme asi pětadvacet absolventů,
jejichž studijní výsledky jsou opravdu na
vysoké úrovni, jsou to velmi chytří a perspektivní mladí lékaři.

Jaké jsou slabiny nebo problémy, s nimiž
se olomoucká fakultní nemocnice musí
potýkat?
Naší největší slabinou je fakt, že Fakultní nemocnice Olomouc je bohužel stále
podinvestovaná. Mnohé její budovy a také
vnitřní logistika jsou zastaralé a neodpovídají
podmínkám a potřebám, na které jsme zvyklí
ve třetím tisíciletí. Myslím tím hlavně zázemí
a komfort pro pacienty. V této souvislosti je
ale potřeba říct, že nám vláda přislíbila a také
schválila miliardovou dotaci na rekonstrukci
historické budovy Františka Josefa, nejstaršího objektu v nemocničním areálu. To nám
umožní převedení určitých pracovišť do
urgentního centra a sdružit velkou část oborů
takříkajíc pod jednu střechu. My tyto projekty podpoříme v následujících letech zhruba
další miliardou z vlastních zdrojů.
Jaké jsou další plány Fakultní nemocnice
Olomouc v oblasti investic?
Nedávno jsme zprovoznili nový moderní
systém potrubní pošty. To byla investice za
zhruba 100 milionů korun. Jedná se o jeden
z nejmodernějších a nejrozsáhlejších systémů potrubní pošty u nás, propojuje dvacet
objektů v areálu nemocnice a celková délka
potrubí je asi třináct kilometrů. Systém nám
umožňuje zrychlit dopravu vzorků biologického materiálu z klinik a oddělení do laboratoří, na výsledky testů tak lékaři i pacienti
čekají kratší dobu. Z velkých investičních
akcí pro letošní rok bych rád jmenoval
vybudování pracoviště gastroenterologie
a geriatrie s kompletní endoskopií. Konkrétně se jedná o novou čtyřpodlažní budovu
navazující na centrální komplex, celkové
náklady této investice dosáhnou téměř
400 milionů korun. Je to jednoznačně největší investice v naší nemocnici za poslední
desetiletí a stavba by měla být dokončena
v příštím roce.
Jaký objem prostředků nemocnice ročně
vynakládá na modernizaci a rozvoj?
Na investice máme ročně k dispozici asi
500 milionů korun, tato částka se skládá
z odpisů, dotací od našeho zřizovatele, tedy
od státu, a dále z našeho zisku, který ročně
dosahuje asi 150 milionů korun. Je pravda,
že se peníze shánějí obtížně, ale na našem
příkladu je zřejmé, že to jde, a olomoucká
fakultní nemocnice se díky tomu může stále
posunovat dál. To je myslím velmi dobrá
zpráva zejména pro naše pacienty. RED
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FOKUS

Dotace do sportu:
Špína ulpívá na svazech i státu
Do sportu plynou miliardové dotace.
Kauza Pelta ukázala, že stát nedokáže ohlídat jejich
zneužívání. Dokonce se na něm aktivně podílí

F

otbalová asociace České republiky
(FAČR) je mezi tuzemskými neziskovými organizacemi největším
příjemcem dotací. Loni dosáhla na 314 milionů korun ze státní kasy a další peníze
vysála z krajských a obecních rozpočtů.
Pro rok 2017 mohla FAČR dokonce počítat
s ještě větší štědrostí. Jenže začátkem května se česká veřejnost dozvídá, že předseda
asociace Miroslav Pelta skončil za mřížemi
a soud na něj uvalil vazbu. Důvod: Zneužívání dotací přidělovaných ministerstvem
školství.

Co domluvíme s Peltou,
má zelenou
Po zatčení náměstkyně ministryně školství
Simony Kratochvílové a šéfa fotbalu policie
potvrdila, že se společně domlouvali na přípravě dotačních programů. Rozdělování peněz

ovlivňovali ve prospěch svůj či svých lidí. Dokazují to nahrávky jejich společných hovorů.
Letos v březnu řada s Peltou pokoutně
dojednaných projektů skutečně dostala na
ministerstvu školství zelenou.
„Ze záznamu hovorů bylo zjištěno, že na
seznamu 50 podpořených je celkem
19 projektů, jejichž podporu řešila Kratochvílová s Peltou ještě před jejich hodnocením expertní komisí,“ shrnují vyšetřovatelé.
Kratochvílová se na přidělování peněz
domlouvala také se šéfem České unie sportu
(ČUS) Miroslavem Janstou. A ČUS patří
stejně jako FAČR k největším příjemcům
státních financí.

Přidělování dotací je špatně
nastaveno
Problém není pouze v údajně kriminálním
jednání Kratochvílové, Pelty či Jansty. Ďábel

se skrývá v systému, tedy v tom, jak je rozdělování dotací nastaveno.
Jak ušpiněný je tuzemský fotbal, dobře ví
dlouholetá kritička vedení svazu Markéta
Haindlová. Předsedkyně České asociace fotbalových hráčů před pěti lety vedla Odvolací
a revizní komisi (ORK) FAČR. Systém rozdělování dotací do fotbalu se jí už tehdy nelíbil.
„Největší problém byla absence jakéhokoli
transparentního klíče, na základě něhož
byly dotace rozdělovány. Kontrolovat rozdělení dotací pak nebylo vůbec možné,“ říká
Haindlová.
„Podpis předsedkyně ORK byl podmínkou, na jejímž základě bylo možné dotace
čerpat. Já jsem rozdělení dotací podepsat
odmítla, ale vedení FAČR si našlo jiného
člena komise, kterou jsem v té době vedla,
a ten dokument odsouhlasil,“ vzpomíná na
rok 2013.
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Už v té době se v zákulisí objevují informace o zneužívání dotací lidmi z vedení
svazu. Haindlovou na zatčení Pelty překvapilo jen to, že zásah přišel až nyní. Podobnou
akci čekala daleko dřív.
„Vzhledem k tomu, že systém, který
v českém fotbale ,funguje‛, byl mnohokrát
označen jako krakatice, s čímž se mohu
ztotožnit, není tato neblahá situace otázkou
jednoho člověka. Problém fotbalového prostředí je mnohem širší a je do něj zapojeno
více lidí. Podle mého názoru se za policejním zásahem skrývá dlouhodobá práce
a věřím, že jejím výsledkem může být změna
k lepšímu,“ doplňuje.
Optimismus ale možná není na místě.
V současnosti reálně hrozí, že se šéfem
svazu stane Roman Berbr a FAČR se vydá
z deště pod okap.

Dostane svaz peníze?

FOTO: ČTK

„FAČR bude mít obrovský problém získat
dotace i v novém hodnocení programu pro
sportovní svazy. Není možné garantovat, že
jim finanční prostředky poplynou,“ oznámila nedávno ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Valachová možná pochopila, že je sport
dotační džunglí a více než zájmům veřejnosti slouží úzké skupině prominentů, jenže
byla kvůli kauze a odpovědnosti za svou
náměstkyni nucena podat demisi. Kdoví, co
se skutečně změní.
Dotované projekty v tuzemském sportu
bývají často předražené a peníze zřejmě
opakovaně končí v kapsách, ve kterých by
končit neměly.
Příkladem může být nedávná rekonstrukce pražského strahovského stadionu
Přátelství, na niž získal svaz peníze od ministerstva školství a magistrátu. Osmdesát
milionů byla podezřele velká částka, shodují
se experti.
Kontrola, kam plynou peníze, je stále
nedostatečná. Skandál se loni dotkl Českého
volejbalového svazu, jehož účetní zpronevěřil téměř dvacet milionů. Ministerská kontrola odhalila účetní nesrovnalosti v objemu
37,5 milionu korun - svazu chyběly doklady,
některé nesrovnalosti v nich nedokázal
vysvětlit a dodavatelé pro investiční zakázky
se často vybírali bez soutěží.

Změny k lepšímu?
Politici a zástupci sportu se už léta dohadují
o koncepci, která má přinést více peněz na

FOTBAL MÁ SMŮLU. Ministryně Kateřina Valachová stopla dotace. Zástupci FAČR jsou v šoku.

amatérský, zájmový a mládežnický sport,
a ubrat peníze na projekty, za nimiž stojí
vlivní podnikatelé, lobbisté a vedení sportovních svazů.
Podle nového zákona o podpoře sportu,
který platí od letošního roku, je prioritním
cílem státních subvencí dětský a mládežnický sport, podpora trenérů a sportovní
reprezentace.
Změnilo se rozdělování dotací mezi jednotlivé programy. Stát ubral téměř třetinu
prostředků velkým organizacím a přidal
na dětský, mládežnický a školní či veřejný
sport.
Ti, kteří si dokážou vylobbovat miliony
pro své projekty, se ale zatím nemusejí znepokojovat. Stát má totiž letos v úmyslu nalít
do sportu daleko více peněz než v uplynulých letech. To, že budou mít tito lidé menší
podíl na celkové sumě, neznamená, že
reálně dosáhnou na méně peněz.

629

milionů Kč
Tolik měla letos na dotacích dostat Fotbalová
asociace ČR. V roce 2015 to bylo 313 miliard.

Rada moudrých
Ještě nedávno posílal stát na podporu sportu
zhruba tři miliardy ročně. Od roku 2014 bylo
na rozvoj sportu přiděleno asi deset miliard
korun. Jenže letos došlo k téměř dvoutřetinovému meziročnímu navýšení a resort Valachové má do sportu napumpovat šest miliard.
Jen fotbal, který inkasuje ze všech sportovních odvětví tradičně největší částky, má
letos dostat více než půl miliardy neinvestičních dotací. S příspěvky na investice měla
FAČR nárok na 629 milionů.
Výši a přidělování příspěvků přitom
významně ovlivňuje třicetičlenná Národní
rada pro sport. V poradním orgánu ministryně sedí předsedové různých sportovních
organizací či politici. Její součástí jsou Miroslav Pelta a Miroslav Jansta, ale také Zdeněk
Bříza, další vyšetřovaný. A je v ní například
i Jiří Zimola, který kvůli skandálu nedávno
opustil hejtmanský post v jižních Čechách.
Čísla z nedávného průzkumu Libertariánského institutu, pro který je mimochodem
jakékoli přerozdělování peněz dílem ďáblovým, ukazují, že dvě třetiny Čechů považují
dotace za ideální podhoubí pro korupci. Více
než tři čtvrtiny považují systém záměrně
složitý. Poměry v českém sportu ukazují, že
veřejnost nemusí být daleko od pravdy.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazkamf.cz)
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PRINCIP ROYALTY
CROWDFUNDINGU.
„Investor je vyplácen ze zisku,
to jest podnikatelského úspěchu
autora,“ vysvětluje Martin
Brykner z portálu Startovač.cz.

INZERCE

FOKUS

O

mezený přístup malých a středních
firem k cizímu kapitálu a nedostatek
vlastních volných finančních
prostředků považují odborníci za jeden
z hlavních faktorů, které brzdí rozvoj
malých a středních firem v České republice.
Tyto společnosti jsou totiž bankami často
považovány za rizikovější klienty. Výrazněji
na ně totiž dopadají všechny obtíže, kterým
podnikatelé v tuzemsku čelí.
Ať už jsou to časté změny legislativy,
obtížnější přístup k evropským fondům, ale
třeba také relativně krátká podnikatelská
historie. Pro přístup k bankovnímu financování potřebují podniky prokázat dvě úplná
daňová období a často narážejí na podmínky, které nejsou schopné splnit. Proto jsou
malé a střední firmy v Česku častěji nucené
hledat méně tradiční formy financování
svého dalšího rozvoje.
Mezi alternativní způsoby malých a středních firem se poměrně nedávno zařadil
například takzvaný peer-to-peer lending.
Ten je založený na principech sdílené ekonomiky, která je známá především v oblastech, jako je alternativa taxislužby Uber
nebo ubytovací služby Airbnb. Ale i v České
republice proniká také do bankovnictví.

Peníze od lidí
Tuto službu začaly malým a středním
firmám nabízet například Zonky. Princip
je jednoduchý. Na webových stránkách
této služby vloží firma poptávku a Zonky
jí následně zašlou nabídku. Pokud ji firma
přijme, vystaví svoji poptávku na tržišti,
kde osloví investory, kteří se skládají na
potřebnou částku. „Díky tomu, že v procesu

Alternativní způsoby
financování
PEER-TO-PEER LENDING
investoři se skládají na půjčku
FAKTORING
profinancování faktur s dlouhou splatností
CROWDFUNDING
dárci se skládají na určitý projekt,
financování dluhem, konvertibilním dluhem,
nabídnutím podílu ve společnostech
ROYALTY CROWDFUNDING
autor nabízí podíl na zisku

nefiguruje banka, žadatelé o úvěr dosáhnou
na mnohem nižší úroky, které začínají již na
3,9 procenta a průměrně se pohybují okolo
8,5 procenta. Půjčka se vyplatí i samotným
investorům, ti tak zajímavě zhodnotí svůj
kapitál, vysvětluje šéf Zonky Pavel Novák.
Od lidí si na Zonky na podnikání půjčují
spíše menší podnikatelé, maximální výše
půjčky je totiž 500 tisíc. I to ale může
výrazně nakopnout rozvíjející se projekty.
Například Petr Burian z Brna si pro svoji
společnost MotoKenny takto půjčil
300 tisíc na rekonstrukci prostor svojí dílny
na renovaci historických motorek, na zateplení haly a dostavbu kotelny. V Příbrami
díky podobné půjčce vznikla nová provozovna na výrobu raw sladkostí Veveraw Evy
Šmatlákové. „Banka se s námi vlastně vůbec
nebavila. Vrátí vám žádost, ani nevíte proč,“
konstatuje Eva Šmatláková. Celkem už lidé
na Zonky zafinancovali 352 podnikatelských projektů za 54 milionů korun.
Další alternativní možností financování
malých firem je takzvaný faktoring. Právě
pro malé a střední firmy ho modifikoval
startup investAukce, který na trhu původně
působil pod delším názvem Investiční
aukce.
›

FOTO: Tomáš Novák

Jak sehnat peníze pro firmu?
Zkuste netradičně
Malé a střední podniky hůř shánějí
finanční prostředky. Banky se s nimi často nebaví.
Alternativní formy financování tuto slabinu řeší
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KOMERČNÍ PREZENTACE

SNIŽTE NÁKLADY SPOLEČNOSTI NA AGENDU SPOJENOU S EXEKUCEMI VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ZDLUHU.CZ – PROFESIONÁLNÍ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
„DLUHY JSOU NOČNÍ MŮROU NEJEN ZAMĚSTNANCŮ, ALE I JEJICH ZAMĚSTNAVATELŮ.
NA ZAMĚSTNANCE TOTIŽ OBVYKLE NEPŘIJDE JEN JEDEN EXEKUČNÍ PŘÍKAZ, ALE HNED NĚKOLIK,“
ŘÍKÁ JUDR. OLDŘICH ŘEHÁČEK, PH.D., JEDEN ZE ZAKLADATELŮ PROJEKTU ZDLUHU.CZ.

ZVEME VÁS NA WORKSHOP na téma Insolvenční
a exekuční řízení z pohledu zaměstnavatele
(s důrazem na novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017).

Termín konání: 15. června 2017 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Hospodářská komora hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 17/7, Praha 1
Cena: 1490 Kč bez DPH/osoba
Cílem workshopu je představit zaměstnavatelům aktuální trendy v zadluženosti zaměstnanců z pohledu
dopadu na zaměstnavatele. Hlavní pozornost bude zaměřena na pojmy a zásady insolvenčního a exekučního
řízení s důrazem na povinnosti zaměstnavatele v případě exekuce či insolvence zaměstnance a na dostupné
způsoby řešení dluhové problematiky zaměstnanců z pozice zaměstnavatele (dluhová poradna, školení
ﬁnančních znalostí aj.). Společně pak budeme mít čas prodiskutovat i to, co vás aktuálně nejvíce pálí.
V případě zájmu o účast na workshopu kontaktujte:
Bc. Jana Kůželová; e-mail: kuzelova@zdluhu.cz; tel.: +420 724 010 055

KDO JSME?
Zdluhu.cz je projekt společnosti INSOLEM services s.r.o., která se zabývá dluhovým poradenstvím a zpracováním žádostí
o osobní bankrot (oddlužení). Společnost je sesterským projektem společnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, která je jednou z předních advokátních kanceláří u nás, působící na trhu již 24 let. Dále spolupracuje s insolvenčním správcem
s celorepublikovou působností, společností Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

NABÍZENÉ SLUŽBY:
• Poskytnutí základního dluhového poradenství zaměstnancům společnosti
• Sepsání návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot) ve smyslu insolvenčního zákona
• Snížení nákladů zaměstnavatele a jeho administrativního zatížení spojeného s exekucemi zaměstnanců
• Zřízení dluhové poradny v prostorách zaměstnavatele
• Pořádání školení na téma ﬁnanční gramotnosti a dluhové problematiky
• Pořádání akreditovaných kurzů na téma insolvenční a exekuční řízení z pohledu zaměstnavatele
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„Naprostá většina faktoringových
společností, ať už bankovních či nebankovních, vyžaduje od svých klientů garanci
milionových měsíčních obratů a klienti jsou
smluvně vázáni k postupování všech svých
pohledávek, takže flexibilita se limitně blíží
nule,“ konstatuje Adam Šoukal, zakladatel
investAukce.
Klasický faktoring je totiž v podstatě
úvěrový rámec, kdy faktoringová společnost průběžně odkupuje od firmy vystavené faktury za poskytnuté zboží či služby.
Podnik tak získává prostředky na provozní
financování a nemusí čekat na dlouhou
splatnost svých odběratelů. Tento způsob
získávání financí však byl tradičně otevřený
především pro velké společnosti.

Zárukou je velký odběratel
Proto platforma investAukce spojuje faktoring s investičními příležitostmi. „Umožňuje
investorům výhodné zhodnocení jejich
finančních prostředků a klientům nabízí
levný a hlavně flexibilní faktoring. Díky této
kombinaci jsme v současné době jediná společnost v České republice, která tyto služby
nabízí,“ vysvětluje Adam Šoukal.
InvestAukce se od bankovní konkurence
liší také tím, že umožňují profinancovat elektronické faktury, a to díky práci
s takzvanými EDI doklady (Electronic
Data Interchange) založenými na výměně
standardních strukturovaných obchodních
a jiných dokumentů.
„V praxi to znamená, že nám klienti
nemusejí posílat papírové faktury. Službu
jim integrujeme rovnou do jejich účetního
systému a dostáváme zároveň automatické
konfirmace od odběratelů, že zboží dorazilo
v pořádku a můžeme dané pohledávky profinancovat,“ zmiňuje Adam Šoukal.
Službu využívají především malé a střední
podniky, které nedosáhnou na bankovní
faktoring, nejčastěji z důvodu nesplnění

požadavku minimálního měsíčního obratu
postoupených pohledávek. Oproti tomu se
investAukce zaměřují zejména na bonitu
odběratele a díky tomu dokážou poskytnout
financování i malým a středním podnikům.
V praxi to znamená, že financují malé firmy,
ale rizikový profil určuje velký odběratel.
Typickým klientem podniku jsou proto malé
a střední podniky s obratem do 50 milionů
korun, které dodávají zboží či služby velkým
bonitním společnostem, jako je například
ČEZ nebo obchodní řetězce.

Pro finance na internet
Internet otevřel českým firmám také další
možnost, jak získat peníze na svůj rozjezd
nebo expanzi. Je jím takzvaný crowdfunding, tedy oslovování veřejnosti prostřednictvím specializovaných webových portálů.
Tato forma byla přitom v tuzemsku již dříve
známá jako nástroj podpory kulturních,
charitativních či zájmových projektů.
Na oblast investic pro podniky se specializuje portál Fundlift ze skupiny Roklen.
„Líbila se nám podoba britské platformy
Crowdcube, ale Fundlift bylo potřeba
přizpůsobit českému regulatornímu rámci
a tomu, že jsme zde od začátku chtěli emitentům umožnit poptávat financování dluhem, konvertibilním dluhem i nabídnutím
podílu ve společnostech,“ popisuje Radek
Musil, šéf Fundliftu.
Crowdfunding podle něj nabízí efektivní
způsob, jak získat nejen potřebné financování, ale i nové zákazníky a obecně zvýšit

Okolo kampaně
vzniká komunita lidí,
kteří daný projekt
podporují.

povědomí o daném projektu, aniž by bylo
nutné zdlouhavě vyjednávat o parametrech
transakce s individuálními investory.
„Během tohoto druhu financování se
z investorů často stávají zákazníci a brand
ambasadoři daných společností, ze stávajících zákazníků, kteří investují, zákazníci
loajálnější a marketingová kampaň, která
s emisí souvisí, přiláká zákazníky nové.
Okolo kampaně vzniká komunita lidí, kteří
daný projekt podporují,“ vysvětluje Radek
Musil. Navíc úspěšná kampaň zároveň
projekty určitým způsobem etabluje na
kapitálových trzích a v případě další potřeby
financování v budoucnu mohou dané investory oslovit napřímo.
Za prvních deset měsíců působení má
Fundlift za sebou 15 úspěšně zafinancovaných projektů o celkovém objemu zhruba
75 milionů korun s tím, že 14 z těchto projektů pro velký zájem investorů navyšovalo
původní velikost emise. Portál drží 93procentní úspěšnost zafinancování kampaní.
Další možnost financování podniků
nabízí crowdfundingový portál Startovač.
cz. I když se firemní oblastí zabývá spíše
okrajově, přináší „royalty crowdfunding“,
který může být pro mnohé firmy zajímavý. „U royalty crowdfundingu autor může
nabídnout podíl na zisku. Nevzdává se tedy
jakékoli části společnosti a nadále zůstává
jejím stoprocentním vlastníkem. Investor je
vyplacen ze zisku, to jest podnikatelského
úspěchu autora,“ vysvětluje Martin Brykner,
zakladatel portálu Startovač.cz.
Nástup takzvaných fintech společností,
propojujících technologie a bankovní služby,
do budoucna přinese další netradiční formy
financování malých a středních firem. Pro
podnikatele by tak mohla padnout jedna
z konkurenčních nevýhod, které až dosud
měly vůči velkým společnostem.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: archiv

›

LIDÉ PŮJČUJÍ LIDEM.
Prostřednictvím online
tržiště půjček Zonky lidé
zafinancovali již 352 podnikatelských projektů.
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Investování v nejistých časech
Tuzemská ekonomika roste, firmy,
podnikatelé i domácnosti zvyšují své
příjmy, a tak stále častěji řeší otázku,
jakým způsobem volné finanční
prostředky investovat
Investice do
dluhopisů? Sázka na
jistotu
V nejisté době chce stále více investorů
vsadit na bezpečné uložení peněz. Mezi ně
patří nákup dluhopisů. Ten je považován
za jednu z jistějších cest ke zhodnocení
peněz. Dluhopisy jsou obligace ve své
nejjednodušší podobě. Jejich vydavatel se
zavazuje k tomu, že bude ve stanovených
termínech vyplácet dohodnutý úrok.
A zároveň také garantuje, že na konci
splatnosti vrátí investorovi vloženou
částku. Po nákupu dluhopisů se investor
stává věřitelem podniku, případně státu
při nákupu státních spořicích dluhopisů.
Určitým rizikem může být možný neúspěch
firmy. V těchto případech má ale investor
stále vyšší šanci na získání vložených
financí než třeba samotní akcionáři firmy.
Při likvidaci se totiž přednostně zohledňuje
uspokojení věřitelů, zatímco akcionáři
přicházejí na řadu jako poslední. Také
proto je tento druh investice vhodný i pro
začínající investory.

Fondy rostou
Pokud dojde k obecnému zvýšení sazeb,
bude tento krok investory mrzet, protože
v ten okamžik si budou jejich konkurenti
kupovat stejný dluhopis s podstatně vyšším
výnosem.
Naopak doporučuje prodávat dluhopisy
s dlouhou splatností. A to přesto, že na nich
investoři v posledních letech nadprůměrně
vydělávali a dluhopisové fondy měly výkonnost podobnou akciovým.
„Před pěti lety koupený český státní dluhopis totiž nejen spolehlivě vyplácel kupon,
ale také strmě rostla jeho tržní cena,“ popisuje Tomáš Kálal. „Pokud máte v portfoliu
dluhopisy s dlouhou splatností, jednoduše
se jich zbavte. To samé platí, i pokud je průměrná durace vašeho dluhopisového fondu
vysoká – spokojte se s nastřádaným růstem
a zrealizujte zisky.“
Investoři by podle něj měli rovněž více
než kdy dříve diverzifikovat svoje investice.
Očekávaná nejistota totiž vylučuje z reálného ekonomického světa všechny zázračné
nabídky na zhodnocení o desítky procent.
To, že je současná situace příznivá pro
investování, dokládá i růst tuzemských
investičních fondů. Kromě zvyšování příjmů

FOTO: Shutterstock.com
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akdyž jsou vyspělé ekonomiky většinou
ve formě, strašákem pro investory je
již od loňska politická nestabilita. Její
nástup naznačilo v minulém roce především
rozhodnutí o vystoupení Velké Británie
z EU a zvolení Donalda Trumpa americkým
prezidentem.
„Není jediný důvod, aby rok 2017 byl na
události chudší,“ konstatuje Tomáš Kálal,
makléř ze společnosti Conseq Investment
Management. V takových časech je podle
něj pro investory důležité postupovat tak,
aby co nejvíce omezili možnosti negativních
překvapení u svých investic. Doporučuje proto nakupovat dluhopisy s krátkou
splatností.
„Nedá se bohužel nic jiného dělat. Byť
tyto dluhopisy budou mít většinou nízký,
někdy i nulový výnos. Dluhopisy tvoří přece
jen konzervativní část vašeho portfolia,
která zkrátka v této době nic nevynáší. To,
že české státní dluhopisy mají až do pětileté
splatnosti záporný výnos, neznamená, že
nakoupíte desetiletý s výnosem 0,5 procenta
a budete spokojeni, jak jste vyzráli nad
trhem. Pak se totiž ocitnete na deset let
zamčení s takto nízkým ziskem,“ konstatuje
Tomáš Kálal.
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jim nahrávají jak přetrvávající nízké úrokové
sazby, tak snaha lidí uchovávat hodnotu
svého majetku před možnými nepříznivými
vlivy především politicko-ekonomického
charakteru. „Jakékoli očekávání otřesu je
dalším důvodem pro pravidelné dlouhodobé
investování,“ říká Miroslav Singer, hlavní
ekonom Generali CEE Holdingu.
Podle údajů Asociace pro kapitálový trh
ČR (AKAT) loni dosáhl objem majetku investovaného přes členy asociace
prostřednictvím investičních nástrojů
rekordních nárůstů o více než 123 miliard
korun. A ke konci roku 2016 dospěl do
výše 1,273 bilionu korun. V zahraničních a domácích fondech kolektivního
investování nabízených v České republice
byl zaznamenán nárůst o 49,98 miliardy
korun, tedy o 13,08 procenta na celkem
431,99 miliardy korun. Při rostoucím
počtu investorů již každý sedmý Čech
investuje do fondů. Od vypuknutí krize
v roce 2008 narostly investice do fondů
o více než 50 procent.
Kdo chce investovat peníze do fondů
poprvé a nemá s tím zkušenosti, měl by být
opatrný. „Ne všechny fondy aktuálně platné
rozložení aktiv transparentně zveřejňují
a rozkrýt ho bývá někdy spíše práce pro
detektiva. Například fond, který se podle
názvu tváří jako nemovitostní, nemusí
investovat přímo do fyzických nemovitostí, ale do akcií firem, které se pohybují na
realitním trhu. Každý investor by si měl
položit otázku, zda se s takovou neznámou
chce smiřovat,“ konstatuje Martin Skalický,
ředitel Fondu kvalifikovaných investorů
Edulios.
Fond by měl podle něj také otevřeně uvádět, jakou má úvěrovou angažovanost, tedy
jaký je podíl financí, které na své investice
INZERCE

Ceny nemovitostí pro bydlení jsou
podle některých expertů nyní uměle
vyhnané rostoucí poptávkou způsobenou velmi
nízkými úrokovými sazbami.
získává od bank. „Čím je tento podíl nižší,
tím konzervativnější strategie fondu je.
Naopak vysoký podíl úvěrů se může ukázat
jako riziko v případě růstu úrokových sazeb,“ dodává Martin Skalický.
Další možností, jak zhodnotit peníze, jsou
investice do nemovitostí. Investoři, kteří
ještě nemají v portfoliu nemovitosti, by měli
zvážit jejich nákup. Podle odborníků je však
ideální koupit objekty bez dluhu a zaměřit
se především na ty komerční či průmyslové.
V České republice v poslední době vznikla
řada fondů, které takové investice nabízejí
i menším investorům. Další možností jsou
korporátní dluhopisy z nemovitostní oblasti.
Naopak ceny nemovitostí pro bydlení jsou
podle některých expertů nyní uměle vyhnané rostoucí poptávkou způsobenou velmi
nízkými úrokovými sazbami.

Rok evropských akcií
Podle bankéřů jsou další vhodnou investiční příležitostí v letošním roce akcie. A to
především evropské, které by měly překonat
cenné papíry americké i japonské. Jejich
hodnotu totiž zatím oslabovala pozornost,
kterou investoři věnovali důležitým evropským volbám. „Uchází jim skutečnost, že
růst evropského HDP zamířil téměř ke třem
procentům ročně dle odhadu indikátoru
Eurocoin z Bank of Italy. Hnací síly zlepšují
finanční podmínky a zvyšují tlak na ceny

a obchodní sebedůvěru,“ uvedl Peter Garnry, hlavní akciový stratég Saxo Bank.
Další oblastí, která se otevírá jen těm
nejmovitějším investorům, je investice do
firem. Jejich akvizice přitom v poslední
době zažívají zlaté časy. „Na přelomu roku
jsme zaznamenali zvýšené transakční aktivity související s nástupnictvím ve firmách
a mezigeneračním transferem rodinného
majetku u první generace polistopadových
podnikatelů, což je jisté specifikum zejména
oproti západním zemím. V této souvislosti
registrujeme zvýšený zájem o různé nástroje
zajišťující uchování rodinného bohatství,
např. prostřednictvím institutu svěřenských
fondů a podobně,“ upozorňuje Jan Frey,
vedoucí advokát kanceláře Havel, Holásek
& Partners.
Také poradenské firmy zaznamenávají,
že majetkové změny u rodinných firem
mají výrazný vliv na tuzemské investiční
prostředí. „Výraznou roli v nevídané aktivitě
investorů v českém prostředí hraje také skutečnost, že majitelé mnoha českých podniků
v dobré finanční situaci zvažují jejich prodej.
Kromě pokračujících prodejů rodinných
firem jsme byli svědky i několika transakcí v řádech miliard amerických dolarů,“
upozorňuje Štěpán Flieger, vedoucí oddělení
fúzí a akvizic EY v České republice.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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K účtu se dostanete
i díky tlukotu srdce
Internetové bankovnictví nebo platbu
kartou jsme si zvykli zaručit kombinací
nějakého hesla a privátního klíče,
kombinací čísel. To už ale brzy
nebude stačit

S

féry, v nichž bude autentizace nutná,
se stále rozšiřují. Zdravotnictví,
státní instituce i soukromé firmy po
nás chtějí, abychom ověřovali svou identitu
spolehlivějším způsobem. Biometrie je
jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost
při identifikaci. Důkazem by tedy mělo
být naše vlastní tělo. Otisk prstu, obraz
oční duhovky, hlas, celý náš obličej, to
vše by mohlo sloužit k identifikaci. Vývoj
bezpečnostních nástrojů a zavedení
sofistikovaných autentizačních systémů
není levný, a tak především banky hledají
způsob, který by nejlépe vyhovoval jim
i uživatelům.

INZERCE

Budeme se čipovat?
Zatím to nevypadá, že by každý z nás dostal
pod kůži mikročip, s nímž bude bezpečně
odemykat dveře, prokazovat se na úřadech
a hlásit u lékaře. I když ani tento způsob
není úplné sci-fi, protože odborníci na
kyberbezpečnost už testují i tyto možnosti.
Prozatím se ale pozornost soustřeďuje na
různé části našeho těla, které by mohly
sloužit k identifikaci.
Kromě obličeje, otisku prstů nebo hlasu
lze do digitální podoby převést třeba tvar
uší, větvení žil, srdeční tep, styl chůze nebo
rukopis. I tady je ale možné najít bezpečnostní díry. Tak například oční duhovka.

Je unikátní pro každého člověka a během
života se nemění. Náklady na skenovací
zařízení jsou hodně vysoké, nicméně třeba
ve výzkumném středisku CERN jej pro
autorizovaný přístup používají. Už se ale
objevila zpráva, že se podařilo zfalšovat
sken očí Angely Merkelové z fotky na
internetu.

Bezpečnější otisk dlaně
Otisky prstů se za příliš spolehlivé nepovažují, protože brzy poté, co je Apple nabídl
na svých mobilech, se objevil návod, jak
je sejmout z displeje telefonu a pak dále
použít. Dokonalejší je otisk celé dlaně
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včetně větvení žil. Tuto technologii zavedla
banka Barclays na svých bankomatech
v Japonsku. Na Xboxu nebo Playstationu
se zase používají části obličeje a záhyby uší,
ale proč by se nedal z webkamery na vašem
notebooku vzdáleným přístupem sejmout
obraz vašeho obličeje a ten pak třeba přes
tablet nabídnout jako identifikátor k přístupu? V průzkumu společnosti Kaspersky Lab
se dozvíte, že i tady se kyberzločinci snaží
vyvíjet aplikace, které dokážou vaši identitu
ukrást.
Méně časté je při identifikaci použití
hlasu nebo srdečního tepu. Hlasový projev
nachází uplatněním v bankovnictví a ještě
donedávna se považoval za nízkorizikovou metodu. Jenže tomu už bude asi brzy
také odzvoněno. Díky tzv. internetu věcí,
kdy náš hlas bude snímat nejen televize,
ale také lednička nebo ovladač topení, se
budou hromadit jeho záznamy a aplikace, které jej pak jsou schopny editovat,
a tedy i zneužít, se už čile vyvíjejí. Snímání
INZERCE

Způsoby autentizace
Kromě obličeje, otisku prstů nebo hlasu lze
do digitální podoby převést třeba tvar uší,
větvení žil, srdeční tep nebo rukopis. Ještě
o něco dál jde tzv. behaviorální biometrie.
Zkoumání se podrobuje chůze, držení těla,
pohyb rukou i nohou.

srdečních ozev je ještě v plenkách, nicméně
Mastercard už tuto technologii použil, a to
prostřednictvím náramku, který přenáší
elektrické impulzy srdce. Ještě o něco dál
jde tzv. behaviorální biometrie. Zkoumání
se podrobuje vaše chůze, držení těla, pohyb
rukou i nohou.

Co všechno o sobě prozradíme?
Je otázka, kam až jsme ochotní kvůli převodu
části svého života do virtuálního prostoru zajít. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím budeme zranitelnější. Ruku na srdce – kolik fotek
na Facebooku ukáže tvar vašich uší? Obraz

vaší duhovky? Velké procento lidí ale důvěřuje
především bankám, že jejich biometrické
údaje ochrání. Podle průzkumu společnosti
Visa si skoro tři čtvrtiny Evropanů myslí, že
biometrické prvky jsou pro přístup k jejich
penězům bezpečné. Víc než polovina se těší,
že se díky nim jejich platby urychlí a zjednoduší. Přitom se v tomto průzkumu ukázalo, že
mnohem víc důvěřujeme otiskům prstů než
v současnosti bezpečnější metodě snímání
hlasu. Přestože se „doba biometrická“ blíží
mílovými kroky, analytici z oboru kyberbezpečnosti upozorňují, že nejefektivnější
ochranou prozatím pořád zůstává kombinace
dvou autentizačních prvků. Pokud jedním
z nich budou biometrické údaje, pak by je
mělo doplnit unikátní heslo, které znáte jen vy
sami, nebo část z vašich údajů, které při své
identifikaci uvedete. Abyste nemuseli nosit
celý rok čepici ze strachu, že si někdo vyfotí
vaše uši a vyloupí vám konto.
JOSEF ŽÍDEK
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Daten-pool. Virtuální úložiště na dokumenty
zajistí kontrolu termínů i nákladů
Dlouhému hledání uložených dokumentů nebo
ztracených e-mailů se dá vyhnout. Software Daten-pool
má rozsáhlé funkce pro vyhledávání, jednoduchou
komunikaci a kompletní dokumentaci, říká v rozhovoru
Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult
strukturu. Po ukončení projektu obdrží
investor všechny dokumenty a plány
uložené v archivu, a může tak infor-

Jak byste Daten-pool jednoduše popsal?
Daten-pool funguje pro nejrůznější dokumenty a spisy jako „virtuální skříň“, kterou
mají k dispozici všichni účastníci, aby tam
mohli ukládat, rozdělovat nebo stahovat
dokumenty. Je to platforma uložená na
internetu, jež funguje přes běžné internetové prohlížeče, takže není zapotřebí instalace na počítači. Je to software pro účinný
projektový management, který nevyžaduje
žádné investice do hardwaru, softwaru nebo
bezpečnosti. Daten-pool je kdykoli možné
použít i na tabletech nebo smartphonech bez
jakékoli instalace nějaké aplikace.

S produktem
Daten-pool jste
chráněni před
zpožďovací taktikou
jiných uživatelů.
Systém dokumentuje
všechny postupy
zpracování, čímž
je zajištěna přesná
dohledatelnost pro
snadné vyjasnění
nedorozumění
a zodpovědnosti.

Daten-pool vás jako stavebního
manažera a investora provází celým
procesem výstavby – od projektové
dokumentace až k posledním změnám před
kolaudací. V čem spočívá největší výhoda
pro samotného investora?
Jmenoval bych tři základní výhody. Daten-pool poskytuje jakémukoli projektu

mace později kdykoli snadno a rychle
vyhledat.
Druhou nespornou a velmi praktickou
výhodou pro investora je protokolování všech
důležitých pracovních kroků při vytváření
dokumentů a plánů. Jelikož je možné si
v protokolu o zpracování kdykoli přečíst, kdo
kdy nějaký dokument uložil, vzniká provázanost a konsekvence, což se znovu pozitivně
projevuje na kvalitě výstavby a dodržování
termínů. Takto lze velmi snadno zjistit, kdo
nese zodpovědnost za průtahy, což zabrání
zdlouhavým právním diskusím týkajícím se
stavebních vad a projekčních chyb.
Třetí nespornou výhodou v dnešním
uspěchaném a informacemi přehlceném
světě je podrobná vyhledávací funkce, která
dává investorovi možnost nalézt kdykoli
relevantní dokumenty. Mimoto si může
s funkcí Post-it sám vytvářet v projektu
vlastní strukturu dokumentů, které pravidelně používá, a snadno je rekapitulovat.
Tím získává investor rychlý přehled o svém
projektu a má opravdu kdykoli přístup k informacím, které jej momentálně zajímají.
Jakým způsobem je řešena ochrana
přístupů a bezpečnost vložených dat?
Daten-pool nabízí login pomocí podpisu
přes mobil a tím novou možnost, jak právně
bezpečně postupovat s digitálním podpisem.
Tento prvek umožňuje plně novou právní
bezpečnost v digitálním světě projektového řízení. Díky tomu je například možné
povolit některé operace jako schvalování
dokumentů v Daten-poolu některému uživateli pouze tehdy, pokud se nejprve přihlásí
svým mobilním podpisem, a tedy se zcela
spolehlivě identifikuje. RED

FOTO: archiv

Jak vznikla myšlenka vytvořit systém pro
řízení projektů?
Původně bylo cílem vytvořit software, který
pokryje speciální požadavky a potřebné
funkce v oblasti stavebnictví a nadto umožní
spolupráci na projektu zaměstnancům, kteří
se nacházejí na různých místech. Z toho se
následně vyvinul software pro spolupráci
různých externích společností, které mají
působnost v různých lokalitách a vzdálená
pracoviště. Z těchto podmínek se zrodila
současná webová platforma fungující jako
určitá forma data-poolu, virtuální skříň
určená ve své podstatě pro spolupráci více
společností na jednom projektu.
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Pohon CNG? Po boomu
v prodeji přišla vloni stopka
Auta s pohonem na stlačený zemní plyn
si v tuzemsku kupuje stále více lidí. Pravá
horečka zvaná CNG zatím ale nevypukla

N

áklady na jeden kilometr u aut
na CNG se pohybují od 90 haléřů
do koruny deseti. V porovnání
s benzinem jsou lehce nad polovičkou.
Proto o ně stoupá zájem, řekl Jan Žákovec
z Pražské plynárenské. A v tom se s ním
shodují i další experti. Je to ekonomicky
výhodné.
Mezi roky 2014 a 2015 rostly prodeje vozů
na CNG o téměř padesát procent, loni však
zákazníci sešlápli prudce brzdu – stouply jen
o tři procenta.

Omezený dojezd?
„Česká republika má největší podíl klasických čerpacích stanic na počet obyvatel

a naši motoristé jsou svým způsobem trošku
zhýčkaní. Očekávají, že najdou benzinovou
stanici na každém rohu. A totéž by chtěli od
CNG,“ nabídl Žákovec jedno z vysvětlení,
proč se prodeje loni zbrzdily.
Přitom veřejných stanic, kde je stlačený
zemní plyn k mání, je v Česku v současnosti 147. A do konce roku 2025 by jich mělo
v tuzemsku stát až 300. To je znatelný rozdíl
oproti roku 2014, kdy jich bylo v Česku jen
padesát.
Navíc vozy využívající pohon na zemní
plyn jsou konstruovány jako bivalentní –
tedy umožňující pohon jak na zemní plyn,
tak i benzin. A tahle kombinace umožňuje
velký dojezd. Třeba Škoda Octavia disponu-

je třemi nádržemi. Dvě lahve na CNG jsou
pod podlahou zavazadlového prostoru, třetí
nádrž je benzinová. Jak ukázaly testy českých novinářů, je možné na jedno naplnění
s tímto vozem překonat hravě vzdálenost
tisíce kilometrů.
To se hodí v některých evropských
zemích. Na starém kontinentu je více
než 4600 plniček CNG, ale většinou jsou
v Německu nebo Itálii. V sousedních zemích, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku,
jich jsou jen desítky a v Chorvatsku jsou
pouhé dvě.
V této souvislosti je ale třeba zmínit jedno.
Řidič s vozem na CNG nikde neuvízne, pořád může využít v případě nouze benzinový
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VW A ŠKODA.
Loni si zákazníci pořídili
2843 aut na CNG. Prodejům
dominovaly koncernové značky
Volkswagen a Škoda.
Nejžádanější byla Octavia G-TEC,
tu si pořizovaly především
firmy.

Daňová úleva
CNG byl zpočátku od spotřební daně zcela
osvobozený. V současnosti je jako pohonná
hmota zatížený spotřební daní ve výši
0,70 Kč/m3. Snížená spotřební daň je
plánovaná do konce roku 2020. Podle
výstupů z Národního akčního plánu
nazvaného Čistá mobilita nyní probíhají
jednání s cílem prodloužit ji do doby
dosažení desetiprocentního podílu CNG na
trhu pohonných hmot a mazadel.

Registrace v ČR
Registrace nových osobních aut na CNG
rok
2007

kusů

podíl (%)

28

0,02

2008

67

0,05

2009

103

0,06

2010

150

0,09

2011

194

0,11

2012

470

0,27

2013

379

0,23

2014

1402

0,73

2015

2751

1,19

2016

2843

1,09

2017*

726

1,07

* leden–březen

pohon. Ale když už zaplatil více za vůz
s pohonem na stlačený zemní plyn, tak chce
jezdit na levnější CNG, aby se mu počáteční
investice vrátila. A to se mu v zahraničí nemusí vždy podařit. Více než 400 kilometrů
čistě na plyn totiž s žádným vozem na CNG
neujede.

FOTO: archiv

Menší výběr
Pohonu na stlačený zemní plyn nahrává
lepší nabídka vozů než v minulosti. Zatímco
v roce 2006 se v tuzemsku neprodalo jediné
takové nové auto, protože nebyla, tak dnes si
už lze vybrat. Kromě koncernových značek
VW, Škoda a Seat nabízí několik aut ještě
Fiat, Audi a Mercedes-Benz. Nicméně třeba

Registrace nových osobních aut na CNG
(značky, 2016)
značka

kusů

Audi

41

Fiat

39

Mercedes-Benz

3

Opel

15

Seat

83

Škoda

2211

Volkswagen

451

manažerskou limuzínu či SUV na CNG
koupit nelze.
Plusem je, že vozy s tovární přestavbou
jsou většinou dobře konstrukčně řešené.
Zástavba obvykle nezabírá místo v zavazadlovém prostoru a plnicí ventil je schovaný
pod víčkem k hrdlu běžné nádrže. Neobtěžuje ani „přepínání“ mezi jednotlivými
palivy. K tomu dochází automaticky. Řidič
je neustále informovaný o spotřebě každého
z pohonů, o dojezdu. A navíc vyšší oktanové
číslo (cca 128 vs. 95 až 100 u benzinu) se
odráží v tišším a klidnějším chodu motoru.

Sem nepatříš!
Překážkou pro další rozvoj prodejů vozů na
CNG je bezesporu to, že nemohou vjíždět do
mnoha podzemních garáží či parkovacích
domů v Česku. A to je v tom zemní plyn
takříkajíc nevinně. „Sklouzl se“ totiž na
vlně zákazů namířených původně na auta
s pohonem LPG.
Ten je těžší než vzduch, takže se drží
u země a usazuje se v přítomných montážních jámách či různých prohlubních. V případě úniku se proto špatně odvětrává.
Tohle ale není případ CNG. Proto vstoupila na počátku roku 2015 v platnost novela
zákona 341/2014 Sb., která již parkování
v garážích CNG vozidlům nezakazuje. Vše
tedy dnes záleží na majitelích garáží, na tom,
jak jsou vybavené.
Měly by v nich být detektory úniku plynu,
garáže musí být dostatečně větrané. Tomu
ale některé starší nevyhovují, a když se
k tomu přidá to, že jejich majitelé do nich
nemají zájem investovat, pak dojde k tomu,
že nad nimi visí značky zákaz vjezdu pro
vozidla na CNG (případně LPG).

Už nejsou raritou
O stoupajícím prodeji aut na CNG svědčí i to,
že jsou stále častěji k mání v autobazarech.
Pravidelně se objevují v jejich nabídce od
roku 2007. Pocházejí vesměs z firemních
flotil a mají běžně najeto 140 až 180 tisíc
kilometrů.
„Prodali jsme již 150 ojetých aut na CNG,
brzy překonáme hranici 200 vozů. Je vidět,
že rostoucí počet čerpacích stanic a nízké
provozní náklady kolem jedné koruny na
kilometr znamenají stále vyšší zájem o tyto
vozy,“ řekl Petr Vaněček, provozní ředitel
skupiny autobazarů AAA Auto.

Zdroj: SDA

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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BR AND STORY

Šijí nejen pro miliardáře
Módní salon Delor obléká nejbohatší
muže Česka, manažery i řadové zaměstnance
korporací, říká Jan Vančura

V

sadili na renesanci krejčoviny
a vyplatilo se. Šijí obleky v ceně
nového auta i v cenách kolem
třiceti pětatřiceti tisíc korun. „Muži
dnes představují zcela nový trh,“ říká
Jan Vančura, spolumajitel největšího
tuzemského zakázkového krejčovství Delor.
A dodává, že firmy pochopily, že ženám už
o mnoho víc věcí neprodají a musejí, pokud
chtějí růst, cílit na muže. A to platí například
i pro kosmetické společnosti. Před deseti
lety velké kosmetické firmy ještě řady pro
muže téměř neměly. A dnes je mají všechny.

Americký sen na Vinohradech
Po období socialismu zůstaly rozvalené nejen továrny, ale i krejčovské řemeslo, tradice
zakázkového šití byla narušena. To se ale
v posledních letech rychle změnilo. A na čele
trendu stanul módní salon Delor z pražských Vinohrad. České krejčovství, které

se dnes díky franšízám řadí mezi desítku
největších v Evropě, založili v roce 2002 dva
nadšenci do módy, Jaroslav Kašický a Tomáš
Šimčík. Měli vizi, věřili, že úspěšný muž se
neobejde bez perfektně padnoucích šatů.
Objevili díru na trhu – krejčí sice uměli šít
obleky na míru, ale ne košile. Ty jim dodávali. Šil je pro ně jeden český výrobce konfekce. Obchody ale bohužel moc nešly.
„Začal jsem proto do salonů docházet
a nabízet je sám. Krejčí měli v zákaznickém
servise co dohánět. Běžně se stávalo, že
třeba přišel na zkoušku obleku generální
ředitel významného podniku a krejčí ho
s omluvou poslal domů, že dílo nestihl
dokončit. Uvědomil jsem si, že my bychom
se o své klienty dokázali starat lépe,“ říká
Vančura, který se k oběma zakladatelům
přidal na samém počátku.
Najali obchodníky a začali s nabídkou
„měřenek“ oslovovat právníky, daňové po-

radce, ředitele firem a další bonitní klienty.
Před 12 lety otevřeli první salon na Vinohradech, rozšířili nabídku košil i o obleky, a to
jak ve variantě made-to-measure, tak kompletního šití na míru bez předem daných
vzorů – bespoke.

Butik v Paříži?
Otevřeli také vlastní šicí dílnu na bespoke
obleky v Ostravě i další salony v Brně, Ostravě a Bratislavě. Po roce 2007 pak zažívali
opravdu hektické období. Na oblek museli
klienti čekat i pět měsíců, než se vůbec
dostal do výroby, uplynuly třeba dva měsíce.
Sháněli klienty, budovali zákaznický servis
a otvírali nové salony.
Dosáhli meze, kdy sice dokázali firmu ekonomicky uřídit, ale už nemohli dál růst. Na
jaře roku 2015 proto kvůli další plánované
expanzi upravili obchodní strategii a převedli
část svých poboček na franšízy. „Do deseti
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let chceme mít celkem 30 salonů, a to nejen
v Česku, ale třeba i ve Vídni, Varšavě, Budapešti nebo v Paříži,“ vysvětluje Vančura.
Díky francouzskému výrobci látek značky
Dormeuil, jejímž jsme výhradním distributorem pro český, slovenský i rakouský trh,
mají právě v Mekce módy velmi dobré vazby.
Vlastníky většiny ze sedmi současných
salonů jsou už sami krejčí. Delor se stará
o koncepci a vývoj produktů i zákaznického
servisu. Zdokonaluje informační systém pro
detailní sledování zakázek od zadání měr,
střihů, změn, úprav, materiálů, komunikace
s klientem až po termíny dodání i fakturaci.

nelze posuzovat jen podle látky, ale i podle
střihu, zpracování a konstrukce obleku.

Pojištěné obleky

Sázka na mladé
Delor se dnes orientuje zejména na privátní
klientelu. Přibližně pětina zakázek ale stále
přichází z řad korporátních zákazníků. Poměr ve prospěch privátní klientely se začal
otáčet v době finanční krize poté, co velké
firmy seškrtaly výdaje na pořízení „firemních uniforem“. Delor třeba v minulosti
oblékl všechny privátní bankéře v ČSOB.
Ačkoliv dnes šijí zejména pro vrcholné
manažery, advokáty a podnikatele, nezapomínají ani na mladou generaci. Cílí na ni
samostatnou a levnější značkou Louis Purple, jež má potenciál se prosadit i v menších
regionálních městech.
„Móda je pro mladé hobby. Na rozdíl
od starší generace, která byla zvyklá na
nevzhledná a nepadnoucí saka, chtějí mladí
vypadat dobře, více cestují a vědí, co se nosí.
Naší nevýhodou je pak malá informovanost
o tom, jak vypadá kvalitní oblek. Češi se stále spíše rozhodují podle toho, jak se jim líbí
nějaká reklama nebo cena. Mladí už ale kvalitu vnímají a jsou ochotni za ni i zaplatit,“
podotýká Vančura a zdůrazňuje, že kvalitu

Delor International
Krejčovství založili v roce 2002 Jaroslav
Kašický a Tomáš Šimčík (svůj podíl již
odprodal). V roce 2006 se stal společníkem
Jan Vančura. Později se dalšími společníky
s menšinovými podíly stali Pavel Kysela
a Jan Holásek. Vedle devíti tuzemských
poboček má společnost v současnosti
i jednu v Bratislavě. Většina z nich funguje
na principu franšízy. Delor je výhradním
dovozcem látek francouzské společnosti
Dormeuil do Česka a na Slovensko. Nově je
rovněž výhradním dovozcem francouzské
rámové obuvi Loding.

Mimo Česko dnes Delor šije čtyři pětiny své
produkce. Full canvas obleky pro firmu zhotovuje francouzský výrobce ve třech evropských zemích. Delor se rozhodně nechystá
otvírat vlastní šicí dílny ať už v Česku nebo
zahraničí. „Věřím, že je dobré buď vyrábět,
nebo se soustředit na zákaznický servis,
obojí dělat v objemech, které máme, nejde,“
říká Vančura.
Měsíčně v Deloru prodají celkem mezi
150 a 200 obleky a kolem 700 až 800 košil,
z toho drahé, ručně šité luxusní obleky i košile tvoří zhruba desetinu. Měřenková košile
stojí v průměru kolem 3000 korun a oblek
zhruba desetkrát tolik. Ve variantě ručně šitého obleku je to samozřejmě mnohem více.
I proto obleky nad 100 tisíc korun v Deloru
automaticky pojišťují.
Loňský rok skončil pro Delor dobře.
Společně s franšízovými pobočkami utržil
kolem sedmdesáti milionů korun.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: Delor

Jak šel čas v Deloru
2002

2005

2006

2009

2011

2014

2016

Jaroslav Kašický
a Tomáš Šimčík
založili společnost
Delor specializující
se na prodej
konfekce Delor
de Dormeuil
a prodej košil na
míru Delor Luxury
Accessories.

Překročení deseti
milionů korun
tržeb, Delor se
stává jedničkou
v objemu prodeje
Dormeuil v ČR.

Otevření
showroomu v Brně.
Dochází ke změně
systému výroby
Dormeuil Bespoke.
Delor nezadává
výrobu nezávislým
krejčím, ale otvírá
vlastní dílnu
v Ostravě.

Otevření čtvrtého
showroomu
v České republice,
tentokrát
v Ostravě.
Dosahuje obratu
30 milionů korun
a stává se No. 2
v Evropě a zároveň
se dostává do top
15 na světě.

Otevření pobočky
v Bratislavě.

Zahájení činnosti
první franšízové
pobočky
v Praze 1 ve
Slovanském domě.

Novými společníky
se stávají Pavel
Kysela a Jan
Holásek.
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A LT E R N A T I V N Í
INVESTICE

Z

lato i diamanty mají tradici, hodně
vydrží, vzbuzují důvěru a pozitivní
emoce. Proto je tato konzervativní
dlouhodobá investice řadě lidí milejší než
spekulativní komodity – podle průzkumu
projektu Dne finanční gramotnosti považuje
zlato za nejlepší investici téměř pětina
Čechů.

Jako na houpačce
Prodejci komodit si třpytivé poklady nemohou vynachválit, zástupci investičních
společností jsou skeptičtější. Cena zlata za
posledních pět let klesla o více než
20 procent. Vyjádřenou v české koruně ji
zachránilo oslabení koruny, takže investoři sice na zlatě prodělali, ale ztrátu jim
kompenzovalo posílení dolaru. Poptávka
spotřebitelů po zlatých špercích, mincích
a cihlách vloni klesla o čtvrtinu.
„Podobně se vyvíjela i cena diamantů,“
bere milovníkům pokladů iluze Martin Mašát, ekonom investiční společnosti Partners,
„svatou investiční trojicí je rizikovost, diver-

zifikace a likvidita – ta se u zlata může náhle
velice zhoršit, cena může rychle a výrazně
klesat i růst a riziko nelze nijak rozložit.“
Navíc při nákupu investičního zlata
zaplatíte řadu poplatků a marží, takže se
vaše investice oproti světové ceně prodraží
zhruba o deset i více procent. Hodnota zlaté
rezervy přitom roste maximálně o cenu inflace a ročně vám na rozdíl od vkladů (úrok),
dluhopisů (kupon), akcií (zisk a dividendy)
neslibuje žádný pravidelný výnos. A pokud
poklad neskrýváte za kompoty ve spíži,
musíte připočíst náklady na nákup trezoru
či pronájem bankovní schránky.

Válka, nebo převrat? Zlatá
čokoláda pomůže přežít
Zlato a v menším objemu i stříbro jsou
podle ekonomů spíše než dlouhodobou
investicí druhem pojištění vhodným pro lidi
sázející na velkou krizi, při níž by se mohly
zhodnotit. Pokud válka, krach či převrat
nenastanou, budou drahé kovy za ostatními
investicemi dlouhodobě ztrácet na hodno-

tě. „Do klasických portfolií se zlato v malé
míře hodí jako diverzifikační instrument
díky opačnému vývoji jeho ceny, než mají
standardní cenné papíry. Kvůli vysokému
kolísání ceny mají srovnatelné riziko akciové
investice, které však dlouhodobě nesou více
než osm procent ročně bez ohledu na krize,“
radí Martin Mašát.
Pokud zlatu investor i přes jeho nevýhody
neodolá, může ho koupit ve formě slitků
nebo tzv. „čokolády“, jak se říká tabulkám
CombiBars. „Ty jdou díky perforaci snadno
dělit na kousky o hmotnosti jeden gram. Tabulkové zlato je kvůli složitější výrobě mnohem dražší, ale lidé, kteří zažili dramatické
životní zvraty třeba při bankrotu v Argentině nebo se obávají světových katastrof, ocení
možnost snadného transportu a postupné
směny zlaté rezervy za prostředky k přežití,“
tvrdí Dušan Mlynarčík, ředitel a spolumajitel klenotnictví JK Jitka Kudlackova Jewels.
„U zlata a jiných komodit oprávněný
prodejce, tzv. emitent, často zaručuje zpětný
odkup, ovšem za poplatky ve výši několi-

FOTO: Shutterstock.com

Poklad v sejfu
Staré investiční pravidlo kola
se třemi loukotěmi radí rozdělit
majetek na třetiny – do akcií, nemovitostí
a zlata či drahých kamenů
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Barevné drahokamy

ka procent hodnoty prodávané komodity.
Poplatky za nákup a prodej fyzického zlata
mohou pohltit velkou část případných výnosů. Se zlatem obchoduje i několik agentur.
Otázkou však je okamžitá dostupnost,
ochota zlato koupit a případná rizika při
transferu zlata i peněz. V době fatální krize
sice může cena zlata razantně vzrůst, ale
mohou zmizet případní kupci,“ upozorňuje
Martin Mašát.

Zazáří, očaruje a nechá
vás vydělat
Nákup drahých kamenů vyžaduje
alespoň základní znalost oboru i trhu,
případně asistenci znalce. Nejpopulárnějším je diamant. Světovou cenu bílých
diamantů se registrovaní odborníci
dozvídají díky velkoobchodnímu ceníku
Rapaport Diamond Report. „Hodně se
propagují investiční diamanty, jichž je
však relativně hodně a jejichž hodnota
je mnohdy uměle vyvolána reklamou.
Jedná se spíše o dlouhodobé uložení

„Cena barevných drahokamů se řídí podle
nabídky a poptávky. Určuje ji vzácnost výskytu, barva, čistota, váha a brus, ten mívá
větší prioritu než velikost kamene. Velkou
měrou se na ceně podílí i móda. Kámen by
měl být bez větších nečistot, miniaturní
inkluze však potvrzují přírodní původ. Drahokam musí zářit a mít jiskru,“ vysvětluje
David Kempný.
„Drahých kamenů rapidně ubývá, a tak
se stávají oblíbenou investiční komoditou.
I zajímavý kámen za tisíc korun můžete časem zhodnotit o sto i více procent,
najdete-li zájemce. Čím raritnější drahokam – v případě dobré koupě – tím větší
možné zhodnocení. Za 17 let, co se kameny
zabývám, jsem neviděl jediný drahokam,
který by během pěti až deseti let razantně
nezvýšil cenu. Například cena imperiálního topasu, heliodoru, granátu nebo
čaroitu v minulosti vzrostla v řádech stovek
procent, v případě paraiba turmalínu až
o několik tisíc procent. Dobré zhodnocení v současnosti nabízejí kvalitní rubíny,
safíry, granáty, turmalíny, danburity nebo
mimořádné oregonské
sunstony splňující kritéria,
jako je vzácnost výskytu,
malé zásoby a barevná
jedinečnost. I české kameny
ve větších velikostech lze
považovat za investiční,
třeba vltavín, citrín nebo
český granát,“ pokračuje
odborník.
„Ve šperkařství je možné
úspěšně použít jakékoli dobře vybroušené barevné kameny s živou barvou. Letos
slavíme 50. výročí tanzanitů,
což je krásný modrý kámen,
který v kombinaci s malými diamanty vypadá úchvatně,“ potvrzuje
Luboš Říha. Je možné investovat také do
surových kamenů a nechat si je vybrousit.
Máte-li kvalitní surovinu a dobrého řemeslníka, drahokam tak lze dobře zhodnotit.
Kameny zásadně nakupujte u profesionála, který má renomé, je dohledatelný na trvalé adrese a měl by k dražšímu drahokamu
nabídnout i certifikát pravosti od gemologa,
soudního znalce v oboru pod záštitou ověřené laboratoře ČGL, GIA a podobně.

I české kameny
ve větších
velikostech lze
považovat za
investiční, třeba
vltavín, citrín
nebo český
granát.

peněz se zhodnocením
řádově jednotky procent
v horizontu deseti a více
let. Nevýhodně koupený
kámen však prodáte jen
za zlomek nákupní ceny,“
upozorňuje zkušený
brusič drahokamů David
Kempný. Před vysokou
marží některých prodejců
diamantů varuje i Dušan
Mlynarčík.
„U diamantu se nejčastěji používá briliantový brus. Tzv. fantazijní brusy jako srdce,
slza či čtverec jsou při stejné kvalitě kamene
o 20 až 30 procent levnější,“ říká prezident
společnosti DIC Luboš Říha. „Naše společnost léta prezentovala hranici investičního
kamene od jednoho karátu, ale ukazuje se,
že i menší kameny, především ty vhodné do
šperků, drží svou cenu, případně ji zvyšují,“
dodává. Droboučké diamanty, jimiž se doplňuje centrální kámen, šanci na růst hodnoty
nemají.

JANA ŠULISTOVÁ
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ibiřský lovec dobře ví, že ulovit vlka
tradičním způsobem ze země stojí
námahu i peníze. Podle odhadů
samosprávy Jakutské oblasti stojí utracení
jednoho kusu v přepočtu 87 tisíc korun.
Zámožným Rusům i cizincům nyní úřady
hodlají lov nabízet jako zážitek za deset tisíc
dolarů (256 tisíc korun) za jednoho zastřeleného vlka. A jelikož turisté nebudou vlky
pronásledovat po svých, ale z paluby helikoptéry, ještě si pět tisíc dolarů (128 tisíc korun)
připlatí za dopravu, ubytování a jídlo.

Vlci řádili přespříliš
V Jakutské oblasti je aktuálně kolem
12 tisíc vlků z celkem 50 tisíc odhadované
vlčí populace v Rusku. Vlci jsou přemnožení
a na zvěři způsobují škody za zhruba
64 milionů korun ročně. Dosavadní opatře-

ní, kterými se odpovědné orgány pokoušely
vlčí populaci snížit, přitom nefungují, jak
uvádí místní list Siberian Times.
Zástupce místní správy Viktor Fedorov si
nový záměr pochvaluje. „Tímto způsobem
snížíme počet vlků a zároveň vyděláme
peníze,“ svěřil se novinářům. Vyzdvihl
rovněž, že úřady budou moci ve stejné chvíli
z paluby vrtulníku monitorovat i stavy zvěře
v regionu, a to bez dalších nákladů.

Cílová skupina? Číňané
Podle Fedorova jsou již nyní v oblasti
zámožní turisté schopní takovou částku za
odstřel jediného vlka obětovat. A jelikož lev
v Jihoafrické republice vyjde lovce amatéry na 30 tisíc dolarů (768 tisíc korun), je
podle něj pouhá třetina za sibiřského vlka
akceptovatelná. Jakutsk bude zřejmě sázet

hlavně na Číňany. Ti létají podle Fedorova
lovit za peníze do Kanady a na Aljašku, a jak
zmiňuje, obě oblasti jsou dražší. Na Sibiř by
to přitom měli blíže.
Lovit vlky samozřejmě zájemci nebudou
moci neomezeně. Úřady povolují ročně
odstřel osmi set kusů, přičemž jen polovina z toho může padnout v rámci komerční
aktivity. I tak by v případě, pokud se kvóta
naplní, počin místním úřadům vynesl v přepočtu více než 51 milionů korun.
„Cílem logicky není vlky v jakutském
regionu vymýtit, ale pouze snížit jejich počty. V případě, že by vlčí populace v oblasti
dramaticky poklesla, číslo vlků určených
k odstřelu by se logicky snížilo,“ obhajuje
záměr Fedorov.
JONÁŠ KŘÍŽ,.Euro

FOTO: Shutterstock.com

Co takhle sibiřské safari?
Spojit příjemné s užitečným se chystají
v ruské Jakutské oblasti. O přemnožené vlky,
kteří na místní zvěři ročně podle odhadů
úřadů způsobí škodu 2,5 milionu dolarů,
se postarají lovuchtiví zámožní turisté
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Na královském trůnu
Tak skvělý výhled
z užitkového vozu jsem
ještě nezažil. Připadal jsem
si jako v panoramatickém kině.
A sloupky byly téměř
neviditelné

V

olkswagen Crafter dosud nedosáhl
popularity jako jeho soupeři Ford
Transit a Mercedes Sprinter. Žil
vždy i ve stínu svého menšího sourozence
VW Transporter. Ale to se teď může
rychle změnit. Značkou VW Užitkové vozy
kompletně nově vyvinutý a vyráběný Crafter
získal titul Užitkové auto roku 2017. Až za
ním skončilo trio Citroën Jumpy, Peugeot
Expert a Toyota Proace Van.
Mezi hlavní přednosti nejlepšího „velkého
lehkého“ vozu patřily podle porotců jízdní
komfort, bezpečnostní prvky a na vysoké
úrovni zvládnutý interiér kabiny.

Dílna na kolech
Moje seznámení s největším autem značky
Volkswagen začalo v hustém dešti a prudkém větru. Necítil jsem se v tu chvíli zrovna
bezpečně. Při rychlosti nad sto dvacet kilometrů působil Crafter „rozevlátým“, nerv-

Volkswagen Crafter 2,0 TDI
BMT (skříň 35, 6G SR, Euro 6)
Motor: vznětový, 1968 cm³
Nejvyšší výkon: 103 kW (140 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Typ vstřikování: přímé vstřikování Common rail
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 2254 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3500 kg
Užitečná hmotnost (max.): 1816 kg
Rozměry (délka x šířka x výška): 5986 x
2040 x 2355 mm
Objem nákladového prostoru: 9,9 m³
Rozměry nákladového prostoru (délka x
šířka x výška): 3450 x 1380 x 1726 mm
Objem palivové nádrže: 75 l, AdBlue 18 l
Spotřeba (město, mimo,
kombinovaná): 8,3/7,1/7,5 l
Nejvyšší rychlost: 158 km/h
Základní cena: 827 048 Kč
Akční cena vozidla a výbavy: 852 058 Kč

ním dojmem. Dílenská zástavba, kterou byl
vůz vybavený, ho očividně nijak nezatížila.
Vše se srovnalo až později, s několik set
kilogramů vážícím nákladem. V tu chvíli si
velký vůz sedl, přestal uskakovat, rázem jsem
ho měl „v ruce“. Řízení během dlouhé štreky
jsem si pak užíval. Když jsem náklad vyložil,
na prázdné auto pak fungoval recept s názvem „méně tlaku na pedálu akcelerátoru“.
S velkým vozem jsem se cítil dobře
i na nejrůznějších parkovištích, v úzkých
uličkách. Parkovací asistenty v těch chvílích
pípaly jako o život, ovšem displej vpravo
přede mnou nabízel chytré řešení. Před či
za siluetou vozu se jevila naznačená cesta,
jak ven ze šlamastyky. Stačilo nepanikařit,
hýčkat volant.

Trojka, nebo pětka?
Pod kapotou testovaného Crafteru byl přeplňovaný vznětový čtyřválec 2.0 TDI o výkonu
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SOFISTIKOVANÝ. Crafter je první užitkový vůz, který má LED přední světlomety.
Oproti konkurentům se pyšní i tím, že jako první je sériově vybavený multikolizní brzdou, systémem
kontroly odstupu Front Assist včetně funkce nouzového brzdění City Brake1. Má elektromechanický
posilovač řízení, ochranu boků, asistenty pro vyjíždění z parkovacího místa, manévrování a parkování.

POJÍZDNÁ DÍLNA.
Testovaný vůz vybavila firma Still.
Kdyby byl bez zástavby, vešly by se do něj čtyři
europalety, v případě Crafteru s dlouhým
rozvorem s převisem ještě o dvě více.

FOTO: Volkswagen

103 kW (140 k) s turbem. Nabídl mi prima
zátah za každé situace. K mání jsou v Česku
ještě dvě další výkonové varianty: slabší
75 kW (102 k) a silnější 130 kW (177 k).
Po ujetí 600 kilometrů se ustálila dlouhodobá spotřeba na devíti litech. To nebylo
špatné vzhledem k tomu, že jsem vůz hlavně
na dálnici nešetřil. Ve městě zabodoval
systém start-stop. Na druhé straně jsem ale
rychle objevil i pihy na kráse. Třeba hlučnější
odezvu motoru ve vyšších otáčkách nebo
lehce „nepřehledné“ řazení. Často jsem tápal,
jaký rychlostní stupeň mám vlastně zařazený.
Trojku? Pětku? A pružně reagující motor mi
zrovna nenapovídal. Odpověď mi nakonec
vždy nabídl displej přístrojové desky se svítící
číslicí aktuálně zařazené rychlosti.

Nepřeberný výběr
Čtyři základní modely, tři délky (5986, 6836
a 7391 mm), tři výšky – celkem 69 verzí. Tak

prodává koncern VW svoji novinku. Není
divu, že volí právě takový slogan. Na rozdíl
od většiny konkurence si „u Němců“ vybere
každý.
Crafter je nabízený nejen s pohonem
předních, nebo zadních kol, manuální, nebo
automatickou převodovkou, pohonem všech
kol 4MOTION (v nabídce od poloviny roku
2017), ale budí pozornost také přestavbami
a nástavbami. Třeba na sanitní, požární vůz,
převoz tlakových lahví.
V testovaném kuse byla dílenská vestavba
od firmy Still. Na bočních stěnách visely
policové konstrukce s přihrádkami, plastovými šuplíky. Ty o sobě daly vědět hned
po prvním prudším průjezdu zatáček. Dva
vyskočily ze svých uchycení a skončily na
podlaze. Při „standardní“ jízdě už držely.

Sezení de luxe
Samostatnou kapitolu zaslouží kabina.
Motor uložený vpředu napříč je u Crafteru skloněný pod úhlem osmi stupňů, a to
se projevuje na pracovišti řidiče. Nabízí
neuvěřitelně místa. Designéři interiéru se
tak mohli doslova vyřádit, naroubovali do
něj množství odkládacích ploch. Ve skvělé
sedačce jsem necítil žádnou únavu ani po tři

sta kilometrů dlouhé nepřetržité jízdě. A to
je přitom ještě možné si připlatit za „křeslo“,
odpružené sedadlo s masážními funkcemi.
VW ho nabízí jako jediný u užitkových aut.
K příjemnému zážitku napomohlo i řízení
s elektromechanickým posilovačem. Nevím,
jak lépe bych vystihl jeho kvality než větou:
Kam jsem vůz „poslal“, tam „šel“. A bez
zadýchání, dodávám.

Já na bráchu
Crafter první generace byl představený
v roce 2006 a vyráběl se ve spolupráci s Mercedesem-Benz. To už u testované novinky,
vozu druhé generace neplatilo. Vyjel poprvé
loni z nového závodu koncernu ve městě Września a nezapřel podobnost s modely Caddy
a Transporter. Ty jsou v Polsku vyráběny
také. Zvlášť patrné to bylo u pokročilých
bezpečnostních systémů a infotainmentu.
Volkswagen nabízí v současnosti modely
Caddy, Caravelle a Crafter Volkswagen v neuvěřitelných 957 verzích. A mají ohlas, loni
jich prodal 550 370. To bylo více, než kolik
prodaly dvě další koncernové značky Porsche (151 999) a Seat (321 000) dohromady.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Kdy zaplatit daň z nemovitostí?
Majitelé mají nejvyšší čas
Vlastníci pozemků, bytů či domů
musejí letos splnit povinnost
vůči berňáku do 31. května

Jak na to? Letos už informují
i e-mailem
Těm, kteří mají z povinností spojených
s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chce
finanční správa ulehčit život a nabízí jim

jednu novinku. Zájemci o novou službu už
letos obdrží potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.
„Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání
údajů pro placení daně e-mailem, obdrží
každoročně místo složenky e-mailovou zprávu
a v příloze najde kompletní informaci se všemi
údaji pro placení daně ve formátu PDF,“ upozorňuje mluvčí FS Petra Petlachová.
Součástí složenky (či e-mailové zprávy)
bude také QR kód, který slouží k zaplacení
prostřednictvím mobilního internetového
bankovnictví.

Úrok do 200 korun odpustí
Upozorňujeme, že datem splatnosti daně se
rozumí den, kdy Finanční správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně
kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.
„Do 7. června, tedy dalších pět pracovních
dní po uplynutí termínu, Finanční správa
ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale
následuje trest v podobě úroků z prodlení,
které činí 14,05 procenta z vyměřené daně
za rok,“ upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová.
„Pokud úrok z prodlení nepřesáhne
hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej
odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana
Melicharová.
Zaplatit můžete nejen složenkou na poště,
ale i bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755,
které je určeno pro daň z nemovitosti. Další
variantou je platba přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

I při platbě složenkou můžete
ušetřit
Od loňského března mohou majitelé nemovitostí využít složenku bez poplatku. Dříve
bylo nutné uhradit 29 korun, nyní je na
České poště k dispozici takzvaná bezplatná
daňová poukázka.
Za loňskou novinkou ovšem není
altruismus správce daně. Stát tímto
opatřením výrazně ušetří. Zatímco přijetí
platby na pokladně finančního úřadu vyjde
průměrně na 42 korun, za daňovou složenku
platí stát České poště jen 18,50 koruny.
Složenka bez poplatků se týká jen fyzických osob. Právnické osoby bez datové
schránky obdrží „standardní“ poukázku, která je zpoplatněná dle sazebníku
České pošty. Firmám, které mají zřízenou
datovou schránku, pak informace dorazí
do schránky.
Peníze mohou vlastníci bytů, domů
či pozemků uhradit také přes SIPO
(Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).
Ti, kteří vlastní více nemovitostí ve více
krajích, dostanou více poukázek. Trvalé
bydliště majitele nehraje roli, daň se
platí vždy finančnímu úřadu kraje, kde
nemovitost máte.
Ti, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, zadají v bance stejné údaje,
které jsou uvedené na složence – s jediným
rozdílem: konstantní symbol pro platbu
bankovním převodem je 1148, zatímco při
platbě složenkou 1149.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

S

loženky s vypočítanou daní najdou
v květnu ve schránce všichni, tedy i ti,
kteří platí daně převodem z účtu.
Zatímco přiznání k dani odesílají do konce
ledna berňáku pouze ti, kteří si nemovitost
pořídili v loňském roce, placení se nevyhne
žádný z vlastníků staveb či pozemků – státu
navíc odvedou jinou částku než loni. Novou
dávku jim vyměří správce daně.
Finanční správa (FS) na svých webových
stránkách upozorňuje, že poukázky nedostanou všichni ve stejném termínu: „Budou
ale postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do
19. května 2017.“
Pokud je vypočtená daň nižší než pět
tisíc korun, musí ji poplatník zaplatit celou
najednou. V opačném případě ji může
uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do
31. května a do 30. listopadu. Výjimkou jsou
zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín
posunutý na 31. srpna 2017, i když platí
méně než pět tisíc korun.
FS upozorňuje ty, kteří neplatí složenkou
(drtivá většina podnikatelů a živnostníků), aby
porovnali částku, již berňáku posílají, s vyměřenou daní uvedenou na poukázce. „Poplatník
použije složenku minimálně pro kontrolu
uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web Finanční správy.
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Podnikatel může svěřit
přiznání poradci. Doplácí na jeho chyby?
Pokud se daňový poradce dopustí chyby
při vyplňování daňového přiznání,
je za ni odpovědný poplatník,
nicméně může vymáhat náhradu škody

V

ětšina podnikatelů, kteří využívají
služeb daňového poradce, zatím
ještě daňové přiznání za rok 2016
neodevzdala.
Na jeho vyplnění a odeslání berňáku mají
letos čas do pondělí 3. července. V týž den
musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou
daň.
Svěřit své daně poradci může každá osoba
samostatně výdělečně činná či zástupce firmy, do 3. dubna 2017 ovšem museli doručit
finančním úředníkům ověřenou plnou moc.

FOTO: archiv

Nebojte se oslovit experta
Oslovit daňového poradce se podle expertů
vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro
výpočet daně výdajové paušály.
V případě paušálů jde o jednoduchou
matematiku. Daňové kalkulačky či interaktivní formuláře za vás daň snadno vypočítají
samy. Poplatník potřebuje znát jen výši
svých ročních (zdanitelných) příjmů, paušál,
který využívá, a slevy, které mu stát nabízí.
Ostatní by se měli od poradce dočkat
cenných rad, jak uplatnit všechny slevy
a odpočty, ale daňový expert především
minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen
udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník,
nicméně může na svém poradci vymáhat
náhradu škody.
„Daňoví poradci musejí být ze zákona
na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud
dojde k pochybení, je poradce povinen
spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud
sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně

společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.
Podle Štarmanové patří k profesionálnímu přístupu poradce plnění stanovených
smluvních závazků, pojištění odpovědnosti
a upozornění klientů na blížící se termíny
pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník
sám ohlídat, je včasné dodání veškerých
informací včetně účetních podkladů.

Zájemců o odklad přibývá
Zájemců o odklad z dubnového termínu na
červencový v poslední době přibývá. Loni
využily v Česku této možnosti zhruba dvě
pětiny firem a třináct procent fyzických
osob.
„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby
daňových poradců rychle stoupá. Od roku
2013 do roku 2016 vzrostl více než dvojnásobně,“ řekla daňová poradkyně společnosti
Tax Vision Blanka Štarmanová.
Důvodů je několik. Pro mnoho živnostníků je praktickým důvodem k odkladu
přiznání a zaplacení daně nedostatek peněz
na účtech na počátku kalendářního roku.
„Začátek roku bývá pro řadu společností
finančně náročný, proto se jim odložení

Spočítejte si příjmy
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických
osob (DPFO) podávají na finanční úřad
všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši
alespoň 15 tisíc korun.

platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také
povinnost nechává na poslední chvíli a pak
zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“
říká daňový poradce KODAP Vlastimil
Sojka.
Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli
svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají
na závěrky a daňová přiznání mateřských
společností v jiných státech.

Termíny si hlídejte i kvůli
pokutám
Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 3. červenci
pouze o méně než pět pracovních dnů, žádné
sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si
tedy může podtrhnout pondělí 10. července,
což je datum, dokdy ještě může podat DAP
bez postihu. V případě delšího zdržení už se
ale pokutě nevyhne.
Sankce za každý den prodlení činí
0,05 procenta ze zaplacené daně (případně
0,01 procenta daňové ztráty). Maximální
postih je pět procent z daně či 300 tisíc
korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“,
pokuta bude minimálně 500 korun.
O něco vyšší postih vás čeká, pokud
nezaplatíte včas daň, již jste povinni uhradit
ve stejném termínu, ve kterém ji přiznáte.
Opozdilcům neustále naskakuje úrok
z prodlení, a to o několik desetin procenta za
24 hodin.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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POR ADNA

Na koho se obrátit? Účetní vs. daňový poradce
První měsíce roku jsou ve znamení sestavování účetních
závěrek a povinnosti podávání daňových přiznání. Zatímco ve
velkých podnicích jsou na úseku účetnictví a daní dány přesné
kompetence, menší společnosti často váhají, na koho se obrátit

N

ěkdy až přílišná medializace
termínů a potřeba sestavit daňová
přiznání k daním z příjmů potlačují
do pozadí o nic slabší zákonnou povinnost
sestavení a schválení účetních závěrek.
Zpracování účetnictví se tak často říká
„dělat daně“, a mnoho podnikatelů tak
„s daněmi chodí k účetnímu“. Odtud je již jen
krůček k úvahám, zda nejde o neoprávněné
podnikání a zda v daném procesu má stát od
začátku daňový poradce, nebo účetní. Jak to
tedy je?

Otázka na pojistku
Zákon o daních z příjmů jasně stanoví, že
při zjištění základu daně se vždy vychází z výsledku hospodaření u poplatníků,
kteří vedou účetnictví. Účetnictví je totiž
regulováno speciálním zákonem, dalšími
vyhláškami a státem vydávanými účetními
standardy. Právní úprava účetnictví tak
nemá o nic nižší právní sílu než úprava daní.
Správně zpracované účetnictví je nutným
základem pro to, aby z něj podnikatel či
daňový poradce mohl vyjít při výpočtu daní
a zpracování přiznání. Nesplňuje-li účetnictví striktní požadavky samostatné právní
úpravy, vystavuje se podnikatel riziku, že
neprokáže základ daně, a důsledky tak mohou být velmi vážné.
„Je proto žádoucí, aby byl účetní
z titulu výkonu své funkce pojištěn.
Nedávný průzkum provedený Svazem
účetních ČR prokázal, že výkon účetní
živnosti má pojištěno zhruba 80 procent
respondentů. Přesto lze klientům jen
doporučit, aby se při sjednávání smlouvy
na pojištění poskytnuté služby zeptali.
Toto pojištění kryje i případné škody
z doměrku daně z příjmů, pokud vznikl
porušením účetních předpisů,“ zmiňuje
Magdalena Králová, viceprezidentka
Svazu účetních ČR.

Nedaňové operace?
Zákon o daních z příjmů následně obsahuje
celou řadu ustanovení, která pracují s výsledkem hospodaření, aby jej převedla na základ
daně. „Kvalitní profesní účetní pozná situaci,
kdy je již třeba doporučit klientovi následnou
spolupráci s daňovým poradcem,“ doplňuje Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných
účetních.
Účetnictví může v návaznosti na poskytnuté daňové poradenství zpracovat i daňový
poradce. Pokud však není zároveň účetním,
bude jeho postup v návaznosti na poskytovanou službu veden zpravidla jen cílem sestavit
správně daňové přiznání, případně s využitím zákonných možností optimalizovat daň
z příjmů.
Účetnictví ovšem obsahuje celou řadu
operací, které nemají na základ daně žádný
vliv – můžeme se bavit například o snížení hodnoty starých zásob či budov, tvorbu
nejrůznějších rezerv na finanční výdaje, které
však mají v daném období ekonomickou podstatu. Uveďme například reklamační řízení,
nevybranou dovolenou nebo i zmíněnou daň
z příjmů, která je také účetním nákladem.
K uvedeným krokům nemusí v rámci své zakázky daňový poradce vůbec přistoupit, neboť
je povinen svému klientu směřovat svou práci
právě jen k výpočtu daně. Přesto však i tyto
„nedaňové operace“ do účetnictví jednoznačně patří.

Pozor na pokuty
„Rok 2016 navíc vnesl do zákona o účetnictví
řadu novinek. Mimo jiné poprvé vymezil účel
účetní závěrky. Smyslem sestavených příslušných výkazů je, aby uživatel, který s nimi
pracuje, mohl na jejich základě činit svá ekonomická rozhodnutí. I tady mají význam položky, které s daněmi přímo nesouvisejí, nebo
se dokonce odehrávají jen ve složkách majetku
a závazků, aniž by měly vliv na výsledek hos-

podaření. Při opomenutí těchto principů hrozí
účetní jednotce pokuta za porušení účetních
předpisů,“ zdůrazňuje dále Libor Vašek.
S přihlédnutím k faktu, že v pololetí 2017
začne platit nový přestupkový zákon, který
upraví řízení o správních deliktech napříč
celým veřejným právem, lze jen očekávat,
že díky formalizovanému postupu přistoupí
finanční úřady i k těmto pokutám častěji. Pokud byl v celém procesu účetnictví jen daňový
poradce, případnou škodu z titulu pokuty za
účetnictví mu jeho profesní pojistka nemůže
pokrýt.
Ale nestrašme jen sankcemi. Dlužno dodat,
že zatímco daně jsou zde pro stát, účetnictví
vzniklo historicky hlavně pro vlastníky. Účetní
položky, které sice neovlivní základ daně, ale
někdy velmi významně ovlivňují výsledek
hospodaření, tak mají v konečném výsledku
zásadní vliv na výši vlastního jmění společnosti. A to je důležitou základnou pro vypořádání
mezi společníky. To nastane, kdykoli se někdo
z majitelů rozhodne ukončit svou účast ve
společnosti. Tuto skutečnost pak může přinést
život i v tak běžných situacích, jako je dědické
řízení či rozvod manželství.

Co doporučit?
„S účetnictvím by měl podnikatel jednoznačně navštívit účetní firmu. Výběr by
však neměl být podceněn. Ptejte se určitě na
profesní pojištění. V případě certifikovaného
účetního máte jistotu, že kromě vzdělávacího
systému na něj dopadá i disciplinární a etická
odpovědnost. Výhodou může být i účetní
právnická osoba, kde je zajištěna zastupitelnost. Nezřídka ve větší účetní kanceláři
funguje i daňový poradce, tady pak můžete
najít službu komplexní a získat nejen daňové
přiznání, ale i profesionální účetní služby,“
doporučuje Magdalena Králová, která je
též předsedkyní Výboru pro otázky účetní
profese. RED
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K ALENDÁŘ

DAŇOVÉ TERMÍNY

22. KVĚTNA

10. KVĚTNA

POSLEDNÍ EVROPSKÉ MILIARDY NA V ÝZKUM

SPOTŘEBNÍ DAŇ

Dotace je možné čerpat jen do roku 2020. Jak za
evropské peníze vylepšit proces výroby, inovovat svůj
produkt, dostat se na trh s úplnou novinkou, případně si pořídit nové stroje a technologie? Nejen na tyto
otázky odpoví podnikatelům školení, které se zaměřuje
na dotace na výzkumně-vývojové projekty v rámci programu OPPIK. Akce se koná 22. května na Technické
univerzitě v Liberci. Více informací na
http://www.enovation.cz/skoleni/liberec

29. KVĚTNA

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

22. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

měsíční odvod úhrnu
sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti

JAK ZAČÍT S EXPORTEM?

25. KVĚTNA

Chcete exportovat a nevíte jak? Potřebujete asistenci
v zahraničí u obchodního případu? Regionální exportní
konzultant proexportní agentury CzechTrade pořádá
v pondělí 29. května konzultační den pro podporu
zahraničního obchodu. Přihlášky ke konzultaci, která
je zdarma, mohou zájemci posílat až do 27. května na
e-mail: jarmila.chvojanova@czechtrade.cz

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

31. KVĚTNA

ENERGETICKÉ DANĚ

PR ÁVO V ONLINE MARKETINGU

Poslední květnovou středu hostí Praha odborný
workshop určený všem online marketérům, kteří
denně narážejí na legislativní omezení své práce
a často o tom ani nevědí. Zjistí, jak se zorientovat
v předpisech Občanského zákoníku, jak se vyhnout
konfliktu s autorskými právy, nekalé soutěži či jak
funguje ochrana osobnosti. Školení doplní pozitivní
i negativní příklady z praxe. Informace na
http://www.h1.cz/skoleni/seo/skoleni-seo-marketing

7. ČERVNA
ABECEDA OBCHODNÍHO V YJEDNÁVÁNÍ

Odborný seminář, kde se dozvíte vše o strategiích
a taktice při obchodním jednání a také cenné informace
o typologii potenciálních klientů či obchodních partnerů, se koná ve středu 7. června v pražském sídle státní
agentury pro podporu exportu CzechTrade v Dittrichově ulici. Podrobnější informace o semináři vám
sdělí zástupce agentury.
E-mail: lucie.frantesova@czechtrade.cz

14. ČERVNA
JAK OSLOVIT ZÁK AZNÍKY NA WEBU?

Jakým způsobem najít a následně oslovit na internetu
vaši cílovou skupinu a také to, jak uživatele přeměnit
na vaše zákazníky, se dozvíte na odborném semináři
Školení internetového marketingu, který se uskuteční
14. června 2017 v pražském Factory Office Center. Kromě nezbytné teorie si účastníci osvojí praktické využití
jednotlivých nástrojů pro jejich web.
E-mail: skoleni@h1.cz

daňové přiznání a daň za
duben 2017
souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben
2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za
duben 2016
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za březen
2017 (pouze spotřební
daň z lihu)
daňové přiznání za duben
2017
daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben
2017 (pokud vznikl nárok)

31. KVĚTNA
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

splatnost celé daně
(poplatníci s výší daně do
5000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně
(poplatníci s daní vyšší
než 5000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících
zemědělskou výrobu
a chov ryb)
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané sráž-

kou podle zvláštní sazby
daně za duben 2017

9. ČERVNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

15. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

čtvrtletní nebo pololetní
záloha na daň

20. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

měsíční odvod úhrnu
sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti

26. ČERVNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
souhrnné hlášení za květen 2017
kontrolní hlášení za květen 2017
ENERGETICKÉ DANĚ

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za
květen 2017
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za duben
2017 (pouze spotřební
daň z lihu)
daňové přiznání za květen
2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za květen
2017 (pokud vznikl
nárok)

30. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně za květen 2017
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O Č I M A P O D N I K AT E L E

na níž jsou v Bohnicích představené zcela
výjimečné exponáty, auta i motocykly,
navštěvují často celé rodiny. Lákají je sem
i novinky od automobilek, které dříve v Česku vystavovaly jen na autosalonech. Loni
jich bylo zastoupených 25 plus 10 motocyklových značek. Ty posouvají úroveň zábavy
návštěvníků celé události o kus výše.
Na počátku myšlenky uspořádat v Praze motoristickou akci stála před pěti lety
nemalá investice v řádu mnoha milionů
korun. Každý další ročník byl a nadále bude
pouze částečným návratem těchto investic.
Zkušený promotér podobné akce však ví,
že návratnost takové investice se pohybuje
v řádu čtyř až pěti let. Ovšem při produkci
bez jakýchkoli problémů, například vrtochů
počasí. Proto je správná predikce, citlivé posouzení a vyhodnocení případných
ekonomických rizik s celkovou rozvahou
slavnosti v takovém případě zcela zásadní.
Úsměvy a spokojenost na tvářích fanoušků
během víkendové akce se však pouze čistou
ekonomikou vyjádřit jednoduše nedají.

VYDÁVÁ
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
David Hurta
ŠÉFREDAKTOR
Jaroslav Matějka, T: 225 276 485, matejka@mf.cz
ADRESA REDAKCE
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
REDAKTOŘI
Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, prochazka@mf.cz
INZERCE
Lenka Benetková, ředitelka, T: 225 276 481,
benetkova@mf.cz
MARKETING, VÝROBA A DISTRIBUCE
David Švanda, ředitel marketingu, výroby
a distribuce, T: 225 276 495
Markéta Priknerová, brand manažerka,
T: 225 276 157
Petra Trojanová, brand manažerka, T: 225 276 405
Adéla Matějková, manažerka výroby
a distribuce, T: 225 276 159
SEKRETARIÁT
Lucie Kosinová, office manažerka, T: 225 276 461
LAYOUT
Jaroslav Votýpka
TISK
Tiskárna Europrint a. s.
PŘEDPLATNÉ PRO ČR
All Production s.r.o.
P. O. BOX 732, 111 21 Praha 1
T: 800 248 248
mladafronta@predplatne.cz
ROZŠIŘUJE V ČR
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s. r. o.

Reg. zn: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
© Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk
včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného
svolení vydavatele, je zapovězeno.

FOTO: archiv

T

radiční motoristická slavnost
Legendy letos již počtvrté otevře
v červnu své brány v areálu
Psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích. Několik desítek tisíc
návštěvníků opět zhlédne v parkovém areálu
přes tisíc exponátů ze světa automobilové
a motocyklové historie, ale také současné
novinky. Akce takového druhu se připravuje
celý rok a její zdárný průběh vyžaduje
zkušenosti týmu lidí.
Ještě před 15 lety pro nás bylo pořádání podobných akcí o hodně jednodušší,
nebyly tak rozsáhlé. Byl tu například festival
extrémních sportů Joyride, který začal na
jednoduché prezentaci dvou disciplín
a po několika letech skončil jako show se
27 extrémními sporty. Už tehdy ale museli
na přípravě festivalu pracovat vedoucí jednotlivých sekcí a s nimi mnoho dalších lidí,
už tehdy zajištění takové akce nebylo jen
o pozvání hostů, stavbě pódia, občerstvení
či dovezení mobilních toalet. V případě
festivalu Joyride jsme jednali s desítkami
komerčních i soukromých subjektů, u motoristické slavnosti Legendy jsou to ale dnes
stovky. Loni jsme představili 1250 exponátů, přijelo 155 vystavovatelů.
V zahraničí je situace s organizací stejně
koncipované akce velmi podobná. Podstatným a vlastně jediným rozdílem je kupní
síla zejména v zemích západních Evropy.
Ta umožňuje tamním produkcím pracovat
s podstatně vyšším rozpočtem. Ale ani to
nemusí stačit, silným článkem musí být
kreativita celé akce. Svědčí o tom problémy
okolo organizace autosalonů. Dříve úspěšné
prezentace nových vozů ve výstavních
halách například v Brně či Lipsku musely
skončit. Bylo to ve stejné chvíli, kdy Legendy
získávaly stále více na oblibě. Denní návštěvnost akce se dostala na stejnou úroveň
jako u zmíněného autosalonu v Brně. Loni
přišlo celkem 35 tisíc lidí.
Tajemství úspěchu se skrývá v náplni akce
a její ekonomice. Motoristickou slavnost,

INZERCE

Autosalon v Brně nahradila
přehlídka v Bohnicích
Návratnost investice do akce, jako je motoristická
slavnost Legendy, se pohybuje v řádu čtyř až
osmi let, říká Lubor Kos, majitel agentury CUBE

66 l Profit

60_68_PT_05.indd 66

16.5.2017 15:04:15

H0149

Oblek, košile, plášť,
včetně kožené
obuvi na míru...
- odlišuje jeho nositele
- podtrhuje osobnost
- komfort a pohodlí
- kvalitní materiál
- řemeslné zpracování
- pánské doplňky
- daňově uznatelný náklad
- zhotovení do 4 týdnů
VŠE VYROBENO V ČR
KREJČOVSTVÍ VÝVOJ
International Busines Centre
Salon Praha, Pobřežní 620/3
Praha 8
tel.: 731 665 466

www.krejcovstvi-vyvoj.cz
www.vyvoj.cz
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