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VYSTUPTE ZE ZAŽITÝCH OBCHODNÍCH MODELŮ
OD 1. DO 30. ČERVNA 2017

FORD BUSINESS WEEKS:
LIMITOVANÁ NABÍDKA PRO PODNIKATELE A FIRMY

Limitovaná nabídka vybraných osobních i užitkových vozů FORD  
se zvýhodněným servisem a ještě výhodnějším financováním  
FORD CREDIT pro podnikatele je důkaz, že udělat něco nečekaného  
se může v podnikání vyplatit. Nevěříte? Přesvědčte se na ford.cz nebo  
u autorizovaných prodejců FORD. Ale rychle, nabídka platí jen v červnu!

ford.cz

Uvedená akce je platná 1.–30. 6. 2017. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.  
Kombinovaná spotřeba a emise pro model Ford Mondeo: 4,0–7,5 l/100 km, CO2 104–169 g/km. 
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Vyplašené srdce byznysu   
Rodinné firmy nepatří většinou k největším, ale bez nich by 
byznys přestal dýchat. Právě ony jsou tím pravým okysličením. 
Mnohé z nich jsou jen ty malé krámky na rohu, nevelké dílny, 
kanceláře o dvou lidech. Tvoří více než 90 procent všech společ-
ností na světě a jsou tu odnepaměti. Hotel Hoshi Ryokan drží 
jedna japonská rodina od roku 718. Klan Antinoriů produkuje 
víno v Toskánsku od roku 1385. Berettovi vyrábějí zbraně od 
roku 1526. 

U nás tak staré rodinné firmy nejsou, většina jich vznikla 
nedávno, v 90. letech. Právě ty se však nyní začínají potýkat se 
stejným problémem, s jakým se vyrovnávají už po staletí jejich 
protějšky za hranicemi – s předáním štafety mladším. 

A že to je opravdu problém, o tom svědčí to, že mnoha 
mladým se do podnikání nechce. Je jim jasné, co představuje, 
jak by jim změnilo život. Že je to permanentní zápřah, stres, 
boj s nejistotou. A otcové zakladatelé jsou najednou bezmocní. 
Dobře vědí, že „nestačí jen mít, je třeba také udržet“. Ale jak to 
zařídit? Na tohle je nikdo nepřipravil. 

V tématu tohoto čísla se generační výměně, která jen letos 
čeká celou třetinu českých rodinných podniků, věnujeme 
zevrubně. A také tomu, že je třeba v naší legislativě ukotvit 
moderní definici rodinné firmy a zahájit jejich systematickou 
podporu.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Igor Sikorskij,
v Rusku narozený 
průkopník letectví

„Práce jednotlivce pořád 
zůstává tou jiskrou,
která posunuje lidstvo 
kupředu mnohem více 
než práce týmu.“
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Když se do bývalého vojenského 
prostoru Milovice v roce 2015 
vrátili divocí koně, zubři a pratuři, 
obletěla tato zpráva svět 

16  
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Více než čtvrt století drželi ve 
většině českých rodinných firem 
žezlo v rukou jejich „otcové 
zakladatelé“. Letos třetinu čeká 
předání vlády  
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V tuzemsku vyrůstají 
bikeparky, zábavní parky, 
lanová centra či wellness 
areály. Výhradně v České 
republice strávil loni volno 
každý druhý Čech
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15 let jsme
 Vašimi partnery

Elektřinu i plyn dodáváme spolu s radou a péčí 
 rmám i veřejným institucím. Naplňování přání 
a potřeb našich zákazníků nás neustále 
posouvá dále.
Vážíme si vzájemné spolupráce.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Lumius, spol. s r.o.  I  www.lumius.cz
T: +420 800 331 167  I  E: info@lumius.cz
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Č E S KO

Oproti loňskému roku si polepšili 
o celé čtyři dny. A poprvé od roku 
2000 se Den daňové svobody 

v České republice posunul z června do 
května. 

Datum představuje pomyslnou hranici, 
jež rozděluje kalendářní rok do dvou obdo- 
bí – v části roku do Dne daňové svobody 
je třeba vydělat na pokrytí výdajů státních 
a veřejných institucí. 

Toto virtuální období stoprocentního 
zdanění tedy již skončilo. „Od konce května 
vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných 
penězích rozhodujeme podle vlastního 
uvážení,“ vysvětluje Liberální institut, který 
data zveřejnil.

„Důvody nelze hledat u vlády, ta bude 
chtít na svoje výdaje opět více peněz daňo-
vých poplatníků než loni. Vládní výdaje ros-
tou, ale naštěstí ještě rychleji roste produk-
ce,“ komentuje termín ředitel Liberálního 
institutu Dominik Stroukal.

Letošní Den daňové svobody je na průmě-
ru zemí OECD. Nejdříve daňovou svobodu 
přivítali v Irsku (20. 4.) a Jižní Koreji  
(26. 4.), 7. května ji oslavili ve Švýcarsku. 

Naopak nejdéle si na ni počkají ve Finsku 
(28. 7.) a Francii (25. 7.) 

Umělý růst
„Současný hospodářský růst je z velké 
části tlačen uměle navyšovanou poptáv-
kou díky levným úvěrům. Nízké úrokové 
sazby a rekordní množství hypoték 
zvyšují množství peněz v oběhu a s ním 
i poptávku nejen po nových domech 
a bytech, ale zprostředkovaně i po všem, 
čeho stále bohatší lidé chtějí více,“ říká 
Stroukal.

Zároveň ale varuje: „Většina takového 
růstu je na dluh a v budoucnosti se při 
otřesech může Den daňové svobody snadno 
dostat zpět do půlky června, kde byl při 
poslední finanční krizi.“ 

Ani mezi okolními zeměmi si Česká 
republika aktuálně nevede špatně. Ze sou-
sedních států slavíme Den daňové svobody 
první. Za námi je Polsko (4. 6.), Německo 
spolu se Slovenskem (12. 6.) a poslední ze 
sousedů Rakousko (4. 7.).  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Češi letos pracovali na stát  
nejméně od roku 2000
Po 29. květnu 2017 začali Češi vydělávat sami na sebe. 
Do takzvaného Dne daňové svobody pracovali  
149 dní pouze pro stát
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Podnikatelská absurdita 
roku
Nedostanete proplacenou fakturu? 
Nezájem, daň z přidané hodnoty 
přesto musíte zaplatit. Podnikatel-
skou Absurditou roku 2017 se stal 
podle výsledků hlasování o největší 
byrokratický nesmysl právě odvod 
DPH státu z nezaplacených faktur. 

Přístup finančních úřadů škodí 
zejména středním a malým firmám, 
které nemají páku na vymáhání po-
hledávek a které si nemohou dovolit 
vůči svým vlastním dodavatelům pla-

tit později. Narušení cashflow může 
v takových případech ohrozit celý 
byznys. Půjčovat si nebo dotovat ze 
svého platbu DPH je nesmyslné. Jsou 
známé případy, kdy to u živnostníků 
výrazně přispělo k jejich úpadku. 

S velkým ohlasem se v populární 
anketě setkaly také informační 
cedulky k EET. V každé restauraci 
musí od letoška viset viditelná 
cedule. Většinou jde o otrhaný kus 
papíru s „důležitým“ a pro zákaz-
níka „nepostradatelným“ sdělením, 
že od prodávajícího dostane účten-

ku a že je tento povinen zaevidovat 
tržbu. 

Softwarové pirátství pod 
drobnohledem
Nejvíce případů softwarového 
pirátství, kdy firmy využívají 
nelegálně získané programy, je 
momentálně v Praze a Jihomo-
ravském kraji. Naopak nejméně 
hříšníků evidují na Pardubicku 
a Královéhradecku. 

Průměrná náhrada způsobené 
škody letos činí 400 tisíc korun. 

Před pěti lety to bylo přibližně 
o 100 tisíc méně. „Náhrada škody 
představuje částku, kterou pirátská 
firma zaplatí poškozenému výrobci 
softwaru jako odškodné. Nejvyšší 
náhrada dosud činila milion korun,“ 
říká Jan Hlaváč, zástupce protipirát-
ské organizace BSA. 

Firmy užívající nelegální soft-
ware se daří rychleji odhalovat 
díky systému odměn za nahlášení 
pirátství. Oznamovatel totiž ob-
drží 10 procent z celkové náhrady 
škody. 

Liberální institut pro výpočet Dne daňové 
svobody používá metodiku soustředící se 
na výdajovou stranu veřejných financí. 
Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné 
financovat daňovými příjmy a které, 
v případě deficitních rozpočtů, determi-
nují i nutnost splácet v budoucnu dluh.
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Podniky často sahají po zvýšení mzdy, 
ale také mnoha dalších benefitech, 
kterými motivují své zaměstnance, 

aby neodcházeli, a zároveň na ně lákají nové 
lidi.

Řešením číslo jedna je pronájem pracov-
ních sil. Rozumí se jím takzvané agenturní 
zaměstnávání.

S agenturami spolupracuje  
většina
„Agenturní zaměstnávání je jednou z al-
ternativních možností, které mohou využít 
zaměstnavatelé při řešení krátkodobého 
i dlouhodobého nedostatku pracovníků. 
Pronájem zaměstnanců je vhodný v podsta-
tě v každé větší výrobě nebo skladu, nejvíce 
je využíván v oblasti strojírenství, logistiky, 
automobilového průmyslu a elektrotechni-
ky,“ řekl marketingový manažer personální 
agentury Job Leader Czech Michal Havelka.

Personální agentury využívá pro hledání 
zaměstnanců přes 70 procent zahraničních 
firem a zhruba 40 procent tuzemských 
podniků.

„Přináší to s sebou větší flexibilitu a další 
výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro 
zaměstnance. Zaměstnavateli se sníží 
administrativní náročnost a nutnost hledat 

pracovníky vlastními silami, zároveň získá 
možnost flexibilně ovlivňovat počty zaměst-
nanců a snáze pokrýt krátkodobé projekty. 
Zaměstnanci zase mohou být přiřazeni 
k více zaměstnavatelům, což znamená více 
pracovních příležitostí. Navíc personální 
agentury velmi často nabízejí finanční zálo-
hy,“ vysvětluje Havelka.

Nulová byrokracie
Administrativa spojená s náborem nových 
pracovních sil je pro řadu firem zátěží, při 
pronájmu zaměstnanců se byrokracii vyhnou.

„Pro firmy je v řadě případů podstatné, 
že využívání agenturních zaměstnanců 
nezahrnují do mzdových nákladů, jedná se 
o nákup služby. Samotný proces pronájmu 
pracovních sil neznamená pro firmy téměř 
žádnou administrativu, o vše se stará agen-

tura,“ dodává manažer. Personální agen-
tura zpracovává pracovníkovu docházku, 
vyplácí mu mzdu, platí sociální a zdravotní 
pojištění, řeší absence, změny ve smlouvě, 
případně i její ukončení a vystavuje další 
potřebné dokumenty.

Podle statistiky společnosti Eurostat 
nebylo v tuzemsku koncem loňského roku 
obsazeno přes tři procenta všech pozic. 
Počet volných míst v Česku stoupá. 

Firmy bojují s častějšími odchody zaměst-
nanců, které jsou doménou zejména mladé 
generace. Z loňského průzkumu na sociální 
síti LinkedIn vyplynulo, že zhruba  
30 procent mladých lidí narozených  
v 80. a 90. letech plánuje v nejbližší době 
změnit práci. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Polovina malých hospod 
má existenční potíže
Protikuřácký zákon rozděluje re-
staurace. Nadpoloviční většina pro-
vozovatelů malých restaurací s ním 
nesouhlasí. Více než 60 procent 
hostinců, které neservírují hostům 
jídlo, očekává negativní dopad, 
u těch, které pokrmy nabízejí, je 
to 30 procent. Polovina provozoven 
začíná řešit existenční problémy. 

 „V ČR je více než 40 tisíc 
stravovacích zařízení, průměrná 

životnost jedné provozovny je 
deset let. S ohledem na jejich 
velikost a typ služeb se jedná 
o natolik rozdílná podnikání, že lze 
těžko jejich problémy zobecňo-
vat. Platforma Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
(AMSP ČR) Moje restaurace se 
zaměřuje zejména na nejmenší 
provozovny. U protikuřáckého zá-
kona je zřejmé, že malé hospody 
a výčepy řeší existenční problémy. 
Polovina z nich přiznává potíže,“ 

shrnuje předseda AMSP ČR Karel 
Havlíček. 

České startupy se mohou 
učit za oceánem
Úspěšný projekt pro začínající 
podnikatele CzechAccelerator po-
kračuje. Na vybrané české startupy 
čekají kancelářské prostory, men-
toring a poradenství v zahraničních 
podnikatelských inkubátorech v Si-
licon Valley, New Yorku, Singapuru 
a Londýně. 

Agentura CzechInvest do nich 
plánuje vyslat zhruba šest desítek 
tuzemských firem, pro které má 
připraveno více než 70 milionů ko-
run. První vlnu přihlášek přijímá od 
17. června do 31. července 2017. 

Startupy, které uspějí před hod-
noticí komisí projektu Czech- 
Accelerator, absolvují tříměsíční 
stáž v jedné ze zmíněných zahranič-
ních destinací. Podrobnosti najdete 
na http://www.podporastartupu.cz/
projekty/czechaccelerator/. 

Č E S KO

Pronájem zaměstnanců 
je stále populárnější
Nezaměstnanost v Česku klesá. V dubnu se počet lidí 
bez práce snížil pod 4,5 procenta. Firmy se 
snaží získat nové lidi a stávající zaměstnance udržet 
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KOMERČNÍ PREZENTACE

 
JAK VÁM MŮŽE US MBA STUDIUM NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT 

V BRNĚ  POMOCI K DOSAŽENÍ PRACOVNÍHO ÚSPĚCHU
 
Nedávno jsem se účastnil rozhovoru na téma, 
kdo je úspěšný manažer. Překvapil mne názor, 
„že úspěšný je ten manažer, jenž dělá méně 
chyb než jiný.“

M
ám za to, že každá taková simplifikace vede ke 
špatnému závěru. Myslím, že chyby děláme všich-
ni a ti úspěšní se z nich dokážou poučit. Úspěch 
je souhrou našeho osobního nasazení, 

pracovních zkušeností, možnosti pracovat na tom, 
co nás baví, a v neposlední řadě, jak jsme vnímáni 
ostatními a jak s nimi dokážeme vytvářet synergické 
vztahy.

V roce 1986 jsem na VUT v Brně vystudoval fakul-
tu elektro. Za totality bylo běžné najít si po škole 
nějakou práci, lépe řečeno zaměstnání až do dů-
chodu. Mít vysoké ambice bylo zbytečné, protože 
celá společnost byla postavena na průměrnosti. 
Naštěstí jsem byl obklopen starými baťovci a ti nás nenechali 
odpočívat.

Brzy nato totalita skončila, doba se dramaticky změnila a svět 
se nám otevřel. Během čtvrt století jsem nasbíral spoustu zku-
šeností doma i v zahraničí. Pracoval jsem v USA, v Asii i v Ev-
ropě. Z technické profese jsem se dostal až do vrcholných 
pozic v globálně působících společnostech a mluvím třemi 
světovými jazyky. Takto vysoko neřídíte operativu a nestačí 
vám jen zkušenost z vašeho oboru. Najednou řídíte manaže-
ry na vysokých postech a potřebujete mnohem širší rozhled 

a holistickou znalost celého herního pole vaší firmy. A vrcho-
lem vaší práce je uřídit i vaše nadřízené a udržet jejich nároky 
a očekávání v reálných dimenzích.

A právě tyto vrcholné znalosti a dovednosti vám mají nabí-
zet MBA programy. Pro mne byl US MBA program na Fakultě 
podnikatelské na VUT v Brně jasnou volbou. Nenašel jsem 
žádný jiný program v ČR, jenž by nabízel studium, kde je 
množství modulů vedeno americkými profesory, a to interak-

tivní formou s řešením praktických případů. Navíc 
je to moje alma mater a jsem hrdý na to, jak se od 
dob totality rozvinula v moderní vzdělávací instituci 
světového formátu.

Studium US MBA je náročné, ale nepochybně nás 
všechny posiluje a posouvá vpřed. Jsou to tři seme-
stry, kdy se musíte vzdát podstatné části volných 
víkendů a během týdne pracovat kromě zaměstnání 
na přípravě na výuku. Ale jak čas letí, najednou mám 
dva semestry za sebou. Poslední semestr bude pro 

mne náročnější, neboť jsem právě podepsal smlouvu s ame-
rickou firmou na práci v zahraničí. A znalosti získané při studiu 
US MBA mi značně pomohly uspět při náročných pohovorech.

Z hlediska svých zkušeností mohu s plnou zodpovědností 
program US MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně všem 
zájemcům doporučit. 

Ing. Jindřich Salajka
Business Consultant
Out of the Box, s. r. o.
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V   abytě budou různá čidla, třeba na 
ledničce, na sporáku, na šatní skříni 
nebo židli u stolu. Počítač, který 

babičku hlídá, se naučí její zvyky: ráno 
vstane, udělá si kávu, posnídá… No a když 
se najednou výrazně odchýlí od běžného 
režimu, počítač hned upozorní: pozor, něco 
se děje.

Říká se tomu asistivní technologie a jsou 
to různá zařízení anebo také různé služby. 
Využívají je nejenom senioři, ale třeba lidé 
s postižením. Asistivní technologie pomo-
hou s takovými činnostmi, které by bez nich 
byly nedostupné.

„Život s postižením má mnoho kompli-
kací,“ říká docent Leoš Středa z 1. lékařské 
fakulty UK, odborník na elektronické zdra-
votnictví a dálkovou medicínu, „a dokonce 
asi třetina populace má takové zdravotní 
problémy, že významně zasahují do jejich 
schopností a způsobují některá omezení. 
Tyto bariéry je potřeba kompenzovat.“

Ke kompenzaci mohou sloužit takzvané 
kompenzační a inkluzní pomůcky. Dostávají 
je postižení v rámci speciálních sociálních 
dávek. Pak existují zdravotnické prostředky, 
které jsou určeny zdravotně postiženým. 
A mezi asistenční technologie patří i různé 

druhy služeb: bezplatné linky pro seniory či 
krizové linky pro zdravotně postižené.

Digitální asistivní technologie proni-
kají i do vzdělávání, například mentálně 
postižených. Počítače nebo tablety mohou 
zprostředkovat komunikaci, kterou těles-
ně či mentálně postižený žák nezvládne. 
Známé jsou počítače reagující na pohyby 
oka u nepohyblivých osob. V praktic-
kých školách a odborných učilištích pro 
postižené se využívají asistivní techniky 
při výuce. 

Střední škola Euroinstitut má pro své 
žáky speciální výukový tablet, který usnad-
ňuje pochopení probírané látky. Žáci se učí 
například připravovat pokrmy a speciální 
program je metodou „pokus – omyl, pokus 
– správné řešení“ dovede k cíli bez rizika, 
že by se zranili. Tablet Hand IQ je mezi žáky 
Euroinstitutu prý populárnější než počíta-
čové hry. 

Na fakultě biomedicínského inženýrství 
v Kladně je jedna z líhní moderních asistiv-
ních technologií. Přístroj Zůstaň fit, vyvinu-
tý ve spolupráci tamějších odborníků s vědci 
Karlovy univerzity, pomáhá seniorům užívat 
aktivního stáří. 

Je to chytrá krabička, kterou senior nosí 
stále u sebe. Je schopna na jedno stisknutí 
červeného tlačítka zavolat do asistenč-
ního centra. S uživatelem se ihned spojí 
operátor, jenž pomůže vyřešit obtížnou 
situaci, zavolá někomu z rodiny či přivolá 
záchranku.  RED

10 l Profit

Č E S KO

Euroinstitut: asistivní technologie pomáhá
Představte si, že máte babičku, 
která nechce do domova důchodců, 
a vy máte strach, aby se jí něco nestalo. 
Nemůžete s ní být pořád. Ale hlídací počítač může 

TABLETY HAND IQ. Pomáhají žákům  
Euroinstitutu i při přípravě na závěrečné zkoušky.

VÍTANÁ POMOC. Asistivní techniky podporují  
žáky Euroinstitutu při výuce již třetím rokem. FO
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INZERCE    A171001875

Všichni tři úspěšní studenti se sešli 
s Terezou Maxovou a Bohdanem 
Wojnarem, členem představenstva 

Škody Auto, při vyhlášení výsledků výzkumu 
uskutečněného v rámci projektu Rozjedu 
to! Ten odstartovala automobilka s nadací 
v roce 2013 a jeho cílem je motivovat mládež 
ve věku jedenáct až patnáct let k „většímu 
důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji 
a profesnímu růstu“. Projektem prošlo  
72 dětí a nyní je do něj zapojeno 36 chlapců 
a děvčat z pěti dětských domovů. 

„Těší nás, že jsme mohli stát u zrodu 
projektu Rozjedu to! a v minulém roce na 

něj navázat Vzdělávacím fondem. Podpora 
vzdělávání znevýhodněných dětí je jednou 
z hlavních priorit naší společenské odpo-
vědnosti a partnerství s Nadací patří ke 
klíčovým aktivitám,“ uvedl Bohdan Wojnar.

Vzdělávací fond jako nadstavba programu 
Rozjedu to! nabízí od roku 2016 podporu 
vzdělávacích aktivit a zlepšování podmínek 
ke studiu. Je primárně určen pro děti ve 
věku od 15 let, které se zapojily do projektu 
Rozjedu to! a jsou nyní v další fázi studia. 
Fond je však otevřen pomoci i dalším dětem 
z domovů. Do dnešního dne bylo podpořeno 
58 dětí.  JAM

Modelka Maxová a automobilka 
Škoda nabídly naději 
Radek Laci, Eva Ptáčková a Josef Trnka vyrůstali 
v dětských domovech. S pomocí Nadace Terezy Maxové dětem
a Škody Auto zvládli studium na středních a vysokých školách

Č E S KO

ROZJELI TO!.Radek Laci, Eva Ptáčková  
a Josef Trnka (vpravo) ušli dlouhou cestu i za  
pomoci Terezy Maxové a Bohdana Wojnara. FO
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Budete-li chtít vytvořit další 
Snapchat, založit marketingovou 
agenturu nebo se stát 

influencerem (vlivným uživatelem) na 
Instagramu, stačí jen jedno – přestat 
sledovat ostatní na sociálních sítích 
a pustit se do vlastního byznysu, píše 
mladý podnikatel Jason Parks na webu 
Entrepreneur. A pojmenovává 11 kroků, 
které je třeba ujít. 
1. Začněte ve volném čase. Mnozí si neu-
vědomují, kolik času mají po běžné práci. 
Pokud se tedy chcete stát vlastním pánem, 
udělejte si kávu a pusťte se do toho. Nejlépe 
od šesti večer do jedné hodiny v noci. Jest-
liže jste umělec, umístěte v tom čase svoje 
video na YouTube, nebo otevřete e-shop, 
představte své produkty na Instagramu. 
2. Zapomeňte na popíjení. Pokud to myslíte 
vážně, víkend je pro vás ideální. Máte dvacet 
hodin času na rozvoj své značky. 
3. Vstávejte brzy. Už prezident Jefferson 

kdysi řekl: „Padesát let mne slunce nezastih-
lo v posteli.“
4. Budujte značku. Nebuďte neviditelní, 
propagujte se na sociálních sítích. A nezapo-
meňte, informace musejí být vždy úplné. 
5. Staňte se expertem. Přispívejte na jiné 
weby. Pište články o věcech, kterým se 
věnujete. To jen posílí vaši kredibilitu, zvýší 
vám to sebevědomí, stanete se známějším 
a dostaví se příležitosti, které jste si dříve 
nedovedl představit. 
6. Mluvte. Když jste podnikatel, žijete na 
pustém ostrově. Najděte si proto něko-
ho, s kým můžete vše probrat, přítelkyni, 
přítele, mámu, tátu nebo mentora, kterému 
důvěřujete.    
7. Buďte trpělivý. Čas dnes pádí, každý oče-
kává okamžité výsledky. Vrhejte se do díla, 
ale buďte trpělivý, co se týká dlouhodobých 
cílů. Až 96 procent všech firem nepřežije 
deset let svého trvání. Vězte, že s každým 
dalším rokem vaše svaly zesílí. 

8. Vydělávejte. „Generujete příjem?“ Odpo-
věď na tuhle jednoduchou otázku odděluje 
zrna od plev. Toho, kdo to bere vážně, od 
toho, kdo vše jen předstírá, kdo na byznys 
nemá.
9. Potkávejte se s úspěšnými. A zjistíte, že 
v byznysu neexistuje žádné tajemství, jak 
uspět. Jen tvrdá práce vede k tomu, že se 
na vás po čase usměje štěstí, dosáhnete 
úspěchu.  
10. Buďte vidět. Zajistěte si pozice na před-
ních místech ve vyhledávačích. To byl jeden 
z hlavních důvodů, proč moje firma rychle 
vyrostla.   
11. Neutrácejte. Každý dolar je důležitý, 
když rozjíždíte svůj byznys. Zapomeňte na 
značkové oblečení, zábavu a mnohé další. 
Warren Buffett stále žije v domě, který 
koupil v roce 1958 v Omaze za 58 tisíc 
dolarů. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

12 l Profit
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Úspěch v byznysu? Dvacetiletým 
prý stačí 11 kroků 
Kdo se chtěl dříve prosadit, musel trpělivě stoupat 
po kariérním žebříčku ve firmě, čekat roky. 
Avšak iGeneraci a Net Generaci se nabízejí mnohem
rychlejší (a zábavnější!) alternativy

Starosta vesnice Bormida 
kupuje nové usedlíky
Představitelé Bormidy, kterou 
obývá jen 394 lidí, nově poskytují 
domy k pronájmu za pakatel, 
pouze 50 eur měsíčně, plus hodlají 
nabízet nově příchozím dva tisíce 
eur. Nechtějí, aby se jejich vesnice 
proměnila v „sídlo duchů“. Do 
odlehlého hornatého koutu na 
severozápadě Ligurie se totiž nikdo 

nehrne, naopak mladí ho v minu-
lých letech houfně opouštěli. Mířili 
hlavně do blízkého velkého města 
Savona. Detaily finanční operace 
zatím ještě podléhají schválení 
místní oblastní radou, ale starosta 
Daniele Galliano věří, že vše 
vyjde a vesnice opět ožije. V Itálii 
podobný osud vylidnění hrozí podle 
asociace Legambiente  
2500 vesnicím. 

Ruské nevěsty míří do 
USA 
V lesích Oregonu bylo nalezeno tělo 
zavražděné Anny Repkinové. Sedma-
dvacetiletá Ruska do USA přijela, aby 
se zde provdala. Krátce po činu byl 
zadržen její přítel Američan William 
Hargrove. Vše nasvědčuje tomu, že 
tímto způsobem vyřešil milostný troj-
úhelník. Žil totiž ještě s jednou ženou 
a ta ho nutila k tomu, aby se rozhodl, 

kterou z nich si vybere, napsala 
Gazetu.ru. Vražda znovu připouta-
la pozornost k tématu „falešných 
nevěst“. Stále více žen z Ruska, ale 
i z dalších zemí přijíždí do Spojených 
států prostřednictvím seznamova-
cích agentur. Ty jim slibují manžele 
a možnost získat americké občanství. 
Jen loni řešily úřady 44 tisíc takových 
případů, což bylo o 27 procent více 
než v roce 2012. 
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 Institut CEMI nyní slaví šest let. Jaké 
novinky jste pro zájemce o MBA studium 
připravili?
Tou největší je navázání spolupráce s pres-
tižní americkou univerzitou Patten Univer-
sity v Kalifornii, díky čemuž můžeme nabí-
zet takzvané duální online MBA studium, 
které je současným trendem v manažer-
ském vzdělávání. Princip spočívá v tom, že 
po absolvování našeho studijního programu 
pokračuje student v dalším specializačním 
studiu u partnerské univerzity (samozřejmě 
také online), a ve finále tak získá dva MBA 
diplomy od různých institucí. Naše partner-
ská univerzita je dokonce držitelem jedné 
z nejprestižnějších světových akreditací od 
renomované asociace WSCUC uznávané 
i Ministerstvem školství USA. V rámci 
oslav šestého výročí jsme navíc pro zájemce 
připravili také zajímavé cenové zvýhodnění 
na všechny naše studijní programy, včetně 
tohoto duálního.

 Jak dlouho trvá takové duální MBA 
studium?
Studium u nás trvá standardně jeden rok 
a po absolvování všech deseti studijních 
modulů a obhajobě diplomové práce může 
student pokračovat na Patten University. 
Tam přitom studium trvá již jen čtyři mě-
síce, což je možné díky tomu, že univerzita 
uznává kredity získané absolvováním 
našich studijních modulů, a naši studenti 
zde tak musejejí absolvovat už pouze čtyři 
studijní moduly.

 A z jakých specializací si mohou v rámci 
duálního online MBA studia zájemci 
vybírat?
U nás mají na výběr ze dvou oborů, které 
toto duální MBA umožňují – Executive 
MBA vyučovaný v češtině a Global Busi-
ness Leadership vyučovaný v angličtině. 
Na Patten University, kde je pochopitelně 
znalost angličtiny nezbytná, si potom 

mohou vybrat ze sedmi specializací, mimo 
jiné se zaměřením na HR Management, 
IT Management, Finance, Sales, Strategic 
Management atd.

 Proč bych se vlastně jako zájemce 
měl rozhodnout pro duální MBA u vás, 
když mohu studovat online rovnou na 
zahraniční univerzitě?
Hlavní argument je prostý – je to výhod-
nější, finančně i časově. Díky kvalitní kon-
cepci našich studijních modulů jsou našim 
studentům uznány kredity z absolvované 
výuky na CEMI, a celé duální MBA je tak 
možné získat již za 16 měsíců. Přitom sa-
motné studium pouze na Patten University 
trvá dva roky a stojí o zhruba 120 ti- 
síc korun více než kompletní duální MBA 
u nás. Po celou dobu studia na zahraniční 
univerzitě je také studentovi stále k dispo-
zici náš tým a studijní podpora v češtině. 
Za naše studenty také vyřizujeme veškerou 

C OVER S TORY

Trendem manažerského 
vzdělávání je duální MBA
„MBA studium zůstává 
nejefektivnějším akcelerátorem 
manažerské kariéry. Prim v něm dnes 
hraje jednoznačně online výuka. 
My jsme její průkopníci,“ říká Štěpán Mika, 
ředitel a majitel institutu CEMI
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administrativu nutnou k přijetí na Patten 
University. Navíc dva jsou prostě více než 
jeden a s jedním MBA diplomem z CEMI, 
středoevropské jedničky, a druhým z USA, 
kolébky MBA, se už na pracovním trhu 
neztratíte opravdu nikdy a nikde.

 Šest let není tak dlouhá doba.  
Jak se vám během ní podařilo stát se 
jedničkou na trhu v ČR a SR s více než 
1300 klienty?
Naším mottem je nabízet MBA vzdělání 
evropské úrovně dostupné zejména pro 
studenty z ČR a SR. A navíc slučitelné 
s pracovními povinnostmi a rodinou. Od 
samého začátku jsme vsadili výhradně 
na online studium s kombinací několi-
ka úvodních setkání. A to je flexibilita, 
která na trhu chyběla. Také jsme nastavili 
vysoká kvalitativní kritéria pro obsaho-
vou stránku studia a personální zajištění 
výuky skutečnými odborníky. U našich 

„produktů“ nelze měřit spokojenost tím, 
že se k vám zákazník vrátí, ale tím, že nám 
doporučí nového. 

 Sázíte tedy na doporučení vašich 
absolventů?
Na základě doporučení našich úspěšných 
absolventů nyní již získáváme nejvíce no-
vých studentů, což je pro nás nejlepším po-
tvrzením toho, že svoji práci děláme dobře. 
Jen na našem webu máme 131 osob- 
ních referencí absolventů, nejvíce ze všech 
na trhu. Nastavili jsme také nekompro-
misní úroveň zákaznického servisu, na 
niž lidé ve sféře vzdělávání nebyli vůbec 
zvyklí. Studijní oddělení má mnoho z nás 
v paměti jako nedobytnou místnost, v níž 
sedí neochotná paní rozdávající razítka 
na potvrzení o studiu, navíc na pořadník. 
To je běžný obrázek na českých vysokých 
školách, často i soukromých. U nás však 
pod tímto pojmem rozumíme komplexní 
personalizovanou a proaktivní péči o naše 
studenty při řešení jakýchkoli studijních 
záležitostí.

 Dnešní doba s historicky nejnižší mírou 
nezaměstnanosti ale asi moc nenutí lidi 
k tomu, aby se sami vzdělávali a snažili se 
být na trhu práce atraktivnější, ne?
Máte pravdu, že v roce 2011, kdy jsme 
začínali, byl cítit větší zájem ze strany 
jednotlivců, kteří na sobě chtěli pracovat, 
a jednoznačně v té době převažovali lidé, 
kteří si studium hradili sami bez podpo-
ry zaměstnavatele. Dnes někteří lidé tak 
trochu usnuli na vavřínech konjunktury 
a sami do svého vzdělání nic investovat 
nechtějí. Na druhé straně se však díky této 
hospodářské situaci (kdy firmy hledají 
všemožné způsoby, jak si udržet klíčové za-
městnance) z online MBA studia stal velmi 
žádaný zaměstnanecký benefit, což na-
hrává do karet aktivním zaměstnancům. 
Pokud tedy máte chuť se vzdělávat, nebojte 
se si o něj ve firmě říct. Firmy dnes mají 

na rozvoj svých klíčových zaměstnanců 
dost peněz a mnohdy naopak nevědí, jak 
je smysluplně utratit. Zaměstnavatelům 
vycházíme vstříc například v tom, že mají 
možnost podílet se na stanovení tématu 
diplomové práce, které jejich zaměstna-
nec v rámci studia řeší. Jako „výstup“ tak 
získají nejen kvalifikovanějšího a loajálněj-
šího zaměstnance, ale také ucelený strate-
gický dokument prakticky řešící aktuální 
problémy ve firmě. 

 Moje představa je, že MBA studium 
vychovává manažery-generalisty, kteří 
dovedou řídit téměř cokoli. Platí to stále? 
Toto platilo tak před dvaceti třiceti lety, 
kdy míra specializace v mnoha odvětvích 
nebyla tak výrazná jako nyní. Dnes už 
MBA studium dávno nepředstavuje jen 
jeden obecný studijní program zaměřený 
na manažerské znalosti a dovednosti, 
ale vyprofilovalo se do několika oborů 
s odbornými specializacemi, které kladou 
důraz na management v konkrétní oblasti. 
Jmenovat bychom mohli například obory 
jako management zdravotnictví, bezpeč-
nostní a krizový management, manage-
ment ve veřejné správě, finanční manage-
ment či management obchodu. Tyto obory 
jsou zaměřeny na specifika managementu 
v daných oblastech a kromě manažerských 
modulů se v nich studenti setkávají i s mo- 
duly odbornými, jejichž zvládnutí je 
pro úspěšného manažera v dané oblasti 
nezbytné. Dnešní trh čím dál více vyžaduje 
odborníky, kteří ale zároveň dovedou být 
skvělými manažery. 

 Doba manažerů „přes všechno“ tedy už 
skončila…
Ano, a dobře víme, jak neslavně to 
v mnoha oblastech dopadlo. Nikdo z nás 
by se asi dobrovolně nenechal operovat 
od ekonoma, dříve se však nikdo nedivil 
tomu, že se ředitelem nemocnice stane sice 
výborný lékař, který ale nemá dostatečné 
povědomí o manažerských a ekonomic-
kých aspektech řízení tak specifického 
subjektu, jakým je právě zdravotnické 
zařízení. Právě na podobné pozice je dnes 
již při výběrovém řízení požadovaným 
standardem MBA v oblasti managementu 
zdravotnictví a i lidé, kteří se na takové 
posty dostali dříve, si naštěstí často své 
nedostatky uvědomují a vzdělání si tímto 
typem studia doplňují.  REDFO
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Trendem manažerského 
vzdělávání je duální MBA
„MBA studium zůstává 
nejefektivnějším akcelerátorem 
manažerské kariéry. Prim v něm dnes 
hraje jednoznačně online výuka. 
My jsme její průkopníci,“ říká Štěpán Mika, 
ředitel a majitel institutu CEMI
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Štěpán Mika (35)
Ředitel a majitel institutu CEMI (Central Eu-
ropean Management Institute). Vystudoval 
ekonomiku a management obchodu a me-
zinárodní vztahy. Před založením institutu 
CEMI působil ve společnostech Škoda Auto 
nebo americké Office Depot.
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Rodinné firmy patří v České 
republice stejně jako v ostatních 
zemích Evropské unie k základům 

ekonomické stability. Zatímco ve vyspělých 
zemích se předávají desítky a někdy i stovky 
let z generace na generaci, v Česku se tak 
ve větší míře poprvé děje až v současnosti. 
Kvůli zpřetrhání kontinuity v socialistické 
éře vznikly rodinné firmy znovu až po roce 
1989. Po osmadvaceti letech však nastal 
čas, kdy se zakladatelé podniků začínají 
z jejich vedení stahovat a předávají je svým 
nástupcům. 

Podle závěrů studie KPMG European 
Family Business Barometer letos dojde 
k předání žezla v celé třetině českých rodin-
ných podniků. To potvrzují i další odborníci. 
„Výraznou roli v nevídané aktivitě investorů 
v českém prostředí hraje také skutečnost, že 

majitelé mnoha českých podniků v dob-
ré finanční situaci zvažují jejich prodej,“ 
upozorňuje Štěpán Flieger, vedoucí oddělení 
fúzí a akvizic EY v České republice. 

„Na přelomu roku jsme zaznamenali 
zvýšené transakční aktivity související 
s nástupnictvím ve firmách a mezigenerač-
ním transferem rodinného majetku u první 
generace polistopadových podnikatelů,“ 
říká Jan Frey, vedoucí advokát kanceláře 
Havel, Holásek & Partners. Podnikatelé, 
kteří se rozhodnou svoji firmu neprodat, ale 
předat svému nástupci, se přitom vydávají 
do velmi nejisté oblasti. Svědčí o tom fakt, 
že přechod na druhou generaci jich zvládne 
jen asi třetina. U třetí generace se hovoří 
již jen o 15 procentech, u dalších dokonce 
o pouhých pěti procentech. „Mnoho z nich 
ale nemá jasnou představu o tom, komu 

podnik předat nebo kolik takové předání 
stojí času a energie,“ říká Jiří Jemelka, ře-
ditel společnosti J.I.P. pro firmy, jež působí 
na poli revitalizace zejména středně velkých 
podniků.

Pro úspěšné předání podniku je podle 
expertů důležitá hlavně dobře zvládnutá 
komunikace uvnitř rodiny. „Mezigenerační 
oboustranná komunikace je základ pro 
fungování rodinné firmy. Vize, zásady, oče-
kávání a dohody je dobré mít písemně. To 
vám pomůže pozdější konflikty vyřešit, či 
jim dokonce zamezit,“ vysvětluje Milan Blá-
ha, partner odpovědný za služby rodinným 
firmám v KPMG Česká republika.

Založeno na důvěře
Vedle dobré komunikace je podmínkou 
hladkého předávání z generace na generaci 

Generační výměna je tady. 
Je třeba se bát? 
Více než čtvrt století drželi ve většině 
českých rodinných firem žezlo pevně 
v rukou jejich „otcové zakladatelé“. 
Letos však třetinu rodinných 
podniků čeká předání vlády  

TÉMA
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formalizace řídicích mechanismů  
a procesů. Formální představenstvo má jen  
47 procent českých rodinných firem, v pří-
padě evropských je to však 73 procent. Jed-
ním ze znaků formalizace je předání řídicí 
funkce člověku mimo rodinu v situaci, kdy 
dědička či dědic nejsou dostatečně připrave-
ní nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastán-
ců 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.

Pro rodinné firmy je rovněž klíčové naučit 
se oddělovat rodinný život od podnikání. 
A nenechat se pracovními věcmi úplně 
pohltit. „Není to o předepsání nějakých 
pravidel, sami dříve nebo později vycítí-
te, že potřebujete dobíjet baterky, naučit 

se odpočívat, bavit se něčím jiným, třeba 
sportem, zálibami, koníčky, a že pokud máte 
být ostatním přínosem, je někdy dobré být 
i na chvíli jen sám se sebou a promítat si 
myšlenky v hlavě, číst si, kreslit si, uvolnit 
představivost jen tak,“ vysvětluje Ivo Gon-
dek. Se svojí manželkou Olgou provozuje 
v Ostravě úspěšnou cukrářskou společnost 
Ollies dorty. Výhodu rodinného podnikání 
vidí především ve vzájemné důvěře. „Na 
počátku se potřebujete opřít o někoho, komu 
věříte, kdo nebude dělat jen předepsaný čas, 
ale až dokud to nebude dokončeno. Skvěle 
se ukážou silné stránky jednotlivých členů 
rodiny. Těžké situace vás naučí, jak překoná-
vat společně překážky. Zjistíte, jak oddělovat 
peníze na chod firmy od peněz na chod rodi-
ny, skvěle se naučíte hospodařit v nejmenší 
ekonomické jednotce,“ zmiňuje Ivo Gondek.  

„Budujete něco vlastního, co zabezpečuje 
vaši nezávislost v dnešní proměnlivé době, 
co dává základ pro budoucnost členů rodi-
ny,“ dodává. 

Podobně to vidí také zástupci dalších 
podniků. „Výhoda rodinné firmy je, že ji 
vlastní a řídí členové rodiny, kteří se za svá 
rozhodnutí nemusejí nikomu zpovídat. Ale 
naopak cítí daleko větší odpovědnost za svá 
rozhodnutí vůči rodině a to je někdy hodně 
stresující,“ říká Petr Milata, jednatel rodin-
né společnosti Beznoska, která v Kladně 
vyrábí chirurgické náhrady. 

Výhody rodinného podnikání oceňuje 
také Martin Navláčil starší, zakladatel 
rodinné stavební firmy ze Zlína. „Lišíme 
se tím, že jdeme na trh s vlastním jmé-
nem. Obecně jsou rodinné firmy odolnější 
a stabilnější,“ podotýká Navláčil. V součas- ›FO
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nosti ve společnosti působí jeho tři synové. 
Nejstarší Jakub, jednatel, je technickým 
ředitelem. Prostřední Pavel, též jednatel, 
je vedoucím výroby. Nejmladší Martin má 
pak na starost obchodní úsek. Maminka 
Jaroslava, nyní už v důchodu, ve firmě 
dříve působila jako ekonomka. Ve firmě je 
zaměstnaná i širší rodina v různých pozi-
cích: stavbyvedoucí, personalista, manažer 
zakázky, specialista na elektro, řidič a archi-
tekt. Martin Navláčil starší předpokládá, že 
do dvou let firmu předá synům.

Firmy vyrážejí do světa
Kam se bude ubírat vývoj českých rodinných 
firem, ukazuje jejich evropská konkurence. 
Výrazným rysem rozvoje rodinných podni-
ků v Evropě je totiž expanze na zahraniční 
a rizikovější trhy, například do Asie nebo 
Ameriky. Procento evropských rodinných 
firem působících v zahraničí poslední čtyři 
roky setrvale stoupá, z 60 procent v roce 

2013 na 76 procent v roce 2016. Za poslední 
rok posílily svoje aktivity v zahraničí dvě 
třetiny dotazovaných evropských podniků, 
u českých firem to byla necelá polovina.

„Naše rodinné firmy budou také muset 
vyrazit do světa, aby byly schopny udržet 
krok se svými evropskými konkurenty. 
Internacionalizace českých rodinných 
podniků bude velký úkol pro nastupující 
generaci,“ uvádí Milan Bláha.

Aby české podniky mohly lépe obstát 
před zahraniční konkurencí, měly by mít 
podle Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR (AMSP) možnost 
čerpat specifickou podporu. AMSP chce 
v této věci navázat na usnesení Evropské-
ho parlamentu z 8. září 2015 o rodinných 
podnicích v Evropě, které poukazuje na 
mimořádný vliv rodinných firem na ekono-
miku, ale současně i vyjadřuje, že neexis-
tuje jednotná evropská definice. Asociace 
proto vyzvala k rychlému vymezení pojmu 

rodinná firma a k jejich institucionální 
podpoře.

„Rádi hovoříme o významu rodinných fi-
rem, ale doposud neexistoval žádný konkrét-
ní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom 
o segment, u kterého se nám jakákoli vložená 
investice několikanásobně vrátí. Rodinné 
podniky jsou základem obslužnosti regionů, 
nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. 
Proto je nezbytné urychleně v naší legislativě 
ukotvit moderní definici rodinné firmy a za-
hájit jejich systematickou podporu,“ uvedl 
předseda AMSP Karel Havlíček. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Následníci 
v managementu
Vedle dobré komunikace je podmínkou 
hladkého předávání z generace na generaci 
formalizace řídicích mechanismů a proce-
sů. Formální představenstvo má jen 
47 procent českých rodinných firem, 
v případě evropských je to však 73 procent. 
Jedním ze znaků formalizace je předání 
řídicí funkce člověku mimo rodinu v situaci, 
kdy dědička či dědic nejsou dostatečně 
připravení 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 podni-
ků, v Evropě už jen v polovině.

Rodinné firmy 
v zahraničí
Procento evropských rodinných firem 
působících v zahraničí poslední čtyři roky 
setrvale stoupá, z 60 procent v roce 2013 
na 76 procent v roce 2016. Za poslední rok 
posílily svoje aktivity v zahraničí dvě třetiny 
dotazovaných evropských podniků, u čes-
kých firem to byla necelá polovina.
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S dobou kráčejí jeho syn Adam a dcera 
Klára: „Role dětí vychází z jejich věku, 
rozhledu, energie a čerstvých nápadů. 

Přivádějí do firmy své kamarády vrstevníky, 
kteří jsou novým přínosem. Od modelingu, 
fotografování, řešení IT až po marketing,“ 
popisuje Jiří Pertl.

Pražská společnost Kama vyrábí už 27 let 
pletené oblečení. Mahulena Pertlová zpočát-
ku pletla jen pro rodinu a známé, dnes jejich 
firma obléká české či kanadské reprezentan-
ty v populárních zimních sportech. Svetry 
a čepice z  vlny merino vyvážejí do třiceti 
zemí. Jejich děti mají na co navazovat.

„Firma je prakticky předaná. S manžel-
kou můžeme kdykoli odejít a víme, že Kama 
poběží dál bez problémů. Zatím ale cítíme 
dost sil a práce nás baví,“ říká Pertl senior.

Pro zachování rodinného byznysu je sou-
lad mezi oběma generacemi klíčový. Podle 
průzkumů přežije generaci svých zakladate-
lů jen zhruba třicet procent firem. Důvodem 
krachu bývají odlišné představy o budoucím 

fungování. Mnohdy se potomci odmítají vy-
dat ve šlépějích rodičů. Firmu je pak nutné 
prodat nebo podnikání ukončit. 

To ovšem není případ Kamy: „Vybudování 
zavedené firmy z nuly k současné pozici na 
trhu je pro nás osobní satisfakcí a nevidíme 
důvod se podniku zbavovat. Říká se, že ve 
světě je v rukou rodinných společností  
80 procent veškerého podnikání. Snad je to 
důkaz, že rodinné firmy jsou životaschop-
nější. My to tak rozhodně cítíme,“ říká otec 
zakladatel.

Dobré vztahy v rodině klíčem
„Bez společné vůle, sdílení zkušeností 
s ostatními a vzdělávání nás zakladatelů 
i našich dětí bychom tápali. Každá chyba 
se může silně nevyplatit. Firma se buď 
stane dynamitem, který rozmetá rodinné 
vztahy na roky, anebo lepidlem rodiny, které 
vzájemnou lásku a prosperitu firmy utuží,“ 
prohlašuje se špetkou patosu předseda 
představenstva LIKO-S Libor Musil. 

Jeho slova nicméně potvrzují i ostatní 
zástupci rodinného byznysu.

„Máme jednotnou představu o vedení fir-
my a její budoucnosti. Nemáme žádné vážné 
spory, a pokud ano, jedná se jen o okrajové 
záležitosti,“ usmívá se Jiří Pertl. 

Na rozhodujícím vlivu na firmu ani on, 
ani jeho manželka nelpí. „Jde o to, kdo v dis-
kusi přijde s nějakým nápadem, vizí nebo 
řešením, které v daný moment považujeme 
všichni za nejlepší,“ doplňuje.

Dcera Klára Pertlová je v Kamě aktuál-
ně finanční ředitelkou. Má tedy na starost 
ekonomiku, účetnictví a personalistiku. Syn 
Adam se stará o elektronické obchodování, 
web, připravuje katalogy a reklamní kampa-
ně pro e-commerci. 

Oba se na nástupnictví připravovali řadu 
let. Přesto přiznávají, že na počátku měli 
o budoucí kariéře odlišné představy.

„V kontaktu s firmou jsem byl odmalič-
ka, ale o stálou práci jsem zájem neměl. 
Představa, že budu sedět od pondělí do 

TÉMA

Nová generace vykročila vpřed
Pokud chcete jít s dobou, je mladá krev
zásadním přínosem, říká zakladatel 
rodinné firmy Kama Jiří Pertl, který 
aktuálně předává štafetu potomkům
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pátku s celou rodinou v jedné kanceláři, mě 
nelákala. Postupem času se ovšem můj po-
stoj změnil. Když nastala příležitost navázat 
na dlouholetou práci našich, neváhal jsem. 
Vždycky jsem cítil určitou hrdost nad tím, 
čeho dosáhli, a když mi svěřili kompetence, 
přijal jsem svůj díl zodpovědnosti i zadosti-
učinění z práce na vedení a rozvoji firmy,“ 
říká Adam Pertl. 

Jeho sestra po dokončení studia na vysoké 
škole, obor marketing, přijala doslova ze dne 
na den velkou výzvu a začala řídit firemní 
finance. 

Budeme dobývat svět?
Znalost moderních technologií, progresiv-
ních způsobů marketingu, mladické nadšení 
či větší drive ale samy o sobě nestačí. 

Před korunními princi 
stojí řada konkrétních výzev. 
Jednou z nich je expanze na 
zahraniční trhy. Pokud jde 
o tuzemské rodinné podniky, 
působí jich v zahraničí sotva 
polovina. Ačkoli to není 
případ firmy Kama, obecně 
platí, že české rodinné firmy 
za svými evropskými konku-
renty pokulhávají.

Procento evropských 
rodinných firem působících 
v zahraničí poslední čtyři 
roky setrvale stoupá,  
z 60 procent v roce 2013 
na 76 procent v roce 2016. 
Jejich charakteristickým 
rysem je odvážnější expanze 
na rizikovější trhy, například 
do Asie či Jižní Ameriky.

Nastupující generaci 
v rodinných firmách čeká 
nelehký úkol. Potvrzuje to 
partner odpovědný za služby rodinným fir-
mám v KPMG Česká republika Milan Bláha: 
„Budou také muset vyrazit do světa, aby byly 
schopny udržet krok se svými evropskými 
konkurenty. Internacionalizace českých 
rodinných podniků bude velkým úkolem pro 
nastupující generaci.“

Na střídání je nejvyšší čas
Většina českých rodinných firem vznikala 
v 90. letech, je proto logické, že zhruba po 
čtvrtstoletí přichází střídání stráží. 

Podle studie společnosti KPMG European 
Family Business Barometer plánuje letos 

předat vedení podniku následovníkům až 
třetina majitelů. 

Další firmy tak učinily nedávno nebo to 
plánují v nejbližší době. Zástupci společnos-
ti SIKO koupelny potvrzují, že pokud jde 
o „předání moci“, nemůže jít o nepřiprave-
nou změnu. Jedná se o dlouhý proces, který 
je třeba pečlivě naplánovat a na jeho finále 
se dobře připravit. 

„Otázku předání jsme zvažovali a připra-
vovali dlouho. I proto celý proces generační 
obměny v SIKO proběhl hladce. Jen trochu 
netradičně oproti společensky zažitému 
modelu, kdy vedení přebírá nejstarší syn. Na 
post generálního ředitele přede dvěma lety 
zasedl mladší syn Tomáš. A dnes úspěšně 
řídí firmu s třímiliardovým obratem,“ říká 
zakladatelka firmy Jaroslava Valová.

„Naši představu o gene-
rační obměně jsme začali 
ladit už před deseti lety 
a postupně ji naplňovali. 
Prvním krokem bylo, že se 
každý v rámci rodiny musel 
zastavit a zamyslet, jak sám 
sebe vidí za deset až 20 let. 
Co mu vadí, co ho baví, kam 
směřuje. A tyto individuální 
představy jsme se snažili 
pak skloubit. To vyústilo do 
založení společné rodinné 
nadace,“ doplňuje Valová.

Kapitánský můstek 
obsadil syn Tomáš, druhý 
syn Vítězslav je předsedou 
představenstva a dcera Jana 
předsedkyní dozorčí rady.

Současný generální 
ředitel vnímá dlouhodo-
bou promyšlenou strategii 
předávání jako obrovskou 
výhodu. Rodinné stříbro 

opečovával od svých sedmnácti let  
a v podniku si vyzkoušel všechny myslitel-
né pozice.

„Prošel jsem řadou pracovních pozic 
na všech úsecích. Byl jsem snad u všeho. 
Objednával jsem zboží, připravoval zakázky, 
rozvážel zboží zákazníkům, fakturoval, 
a dokonce i ve skladu jezdil s ještěrkou, 
pomáhal při naskladňování zboží, plánoval 
výstavní kóje na vzorkovnách atd. Většinu 
toho po boku mé mámy, což byla pro mne ta 
nejlepší škola,“ shrnuje Tomáš Vala. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Rodinné farmy – základ 
českého zemědělství
 
„Za největší riziko považuji neschopnost 
a neochotu nastupující generace podnik 
přebrat. U mě ochota a chuť určitě byla 
a (ne)schopnost prokáže až čas,“ říká nový 
jednatel rodinné farmy z Radonic a zakla-
datel projektu farmářského online tržiště 
Nakupzfarmy.cz Tomáš Němec. 

 Může být tento proces snazší, existuje-li 
firma po několik generací jako váš podnik?
Myslím, že to takový vliv nehraje. Možná je 
u firem s víceletou tradicí cítit větší závazek 
k předkům, ale na druhé straně ten cítím 
i já, byť byla rodinná zemědělská tradice 
přerušená komunistickým režimem.

 Byla ve vaší rodině shoda v pojetí, 
představách a vizích o dalším směřování 
firmy? 
Samozřejmě že každý má trochu jiný pohled, 
ale v nejdůležitějších věcech se shodneme, 
byť kolikrát po ostřejší výměně názorů, ale 
to k tomu patří. Osobně chápu, že firmu vy-
budoval táta, a protože jsem pár let po škole, 
tak není možné mít požadované zkušenosti, 
takže se nebojím dojít si pro radu.

 Jak probíhalo předání konkrétně ve vaší 
firmě? 
U rodinného podnikání není nikdy nic 
předáno úplně a všichni jsou zapojení ve 
všem. Předávání tak probíhalo postupně, 
jak jsem se víc a víc zapojoval do chodu fi-
rem, ať už ze začátku v podobě manuálních 
prací, tak později v přebírání administ-
rativy. Celý život jsem vyrůstal na farmě, 
takže získávání zkušeností probíhalo 
přirozeně a spoustu let. 
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Vybudování 
zavedené 
firmy z nuly 
k současné
pozici na trhu
je pro 
nás osobní 
satisfakcí 
a nevidíme 
důvod se 
podniku 
zbavovat.
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 Co říkáte na některé kontroverzní zákony 
z poslední doby – třeba o významné tržní 
síle, omezení prodejní doby o svátcích či 
EET? Zjednodušuje vláda a parlament 
podmínky pro podnikání u nás, nebo 
je naopak ztěžuje? Jak tyto podmínky 
dopadají ve srovnání se zahraničím?
Podnikatelské podmínky, přestože se eko-
nomice daří, se stále dostatečně nezjedno-
dušují a přibývají nové a nové, mnohdy ne 
zcela logické regulace. To se pochopitelně 
dotýká především obchodu, kdy snahou 
regulovat podmínky podnikání se určité 
zájmové skupiny zemědělsko-potravinář-
ské lobby pokoušejí vyřešit nedostatečnou 
konkurenceschopnost některých především 
potravinářských zpracovatelů.

 Můžete uvést nějaký příklad?
To je hlavně záležitost novely zákona 
o významné tržní síle, který se svou snahou 
o absolutní regulaci obchodníků stává záko-

nem, který zpracovatelům nevyhovuje, takže 
nevyhovuje ani obchodníkům/odběratelům, 
ani dodavatelům. Podle mě je například 
absurdní regulací zákon o omezení prodej-
ní doby. Nikdo jej nepotřebuje a občanům 
komplikuje život.

 Jaký je váš postoj k elektronické evidenci 
tržeb?
Zákon o EET podporujeme, přestože by-
chom si představovali některá ustanovení 
jinak, a myslím si, že když se do EET zapojili 
podnikatelé v restauracích a ubytovacích 
službách a následně v obchodě, tak by to 
měli zvládnout i další podnikatelé, kteří 
jsou „odložení“ na příští rok. Doufám, že po 
volbách nedojde ke změně tohoto zákona.

 Jak jsou na tom s regulací okolní země?
Podle zkušeností především ze zemí bývalé-
ho komunistického bloku je situace v zemích 
takzvané visegrádské čtyřky obdobná. 

Národní vlády podporované lokálními zájmy 
místních producentů se pokoušejí obchod 
regulovat tak, že se mnohdy dostávají do 
hledáčku Evropského parlamentu, který 
kontroluje, zda podmínky pro podnikání 
v dané zemi nediskriminují podnikatele 
z jiných zemí EU. Jsem přesvědčená, že 
především Evropská komise, ale i europo-
slanci by měli ubrat na chuti nás regulovat 
a zamyslet se nad podmínkami podnikání 
v Evropě, aby se z Evropské unie nestal neži-
votaschopný byrokratický moloch. O cent-
rálním řízení byznysu v postkomunistických 
zemích víme své.

 Co dnes nejvíce trápí členy Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) a co 
je naopak potěšilo?
Trápí nás stále přibývající regulace a by-
rokracie, nedostatečná digitalizace státní 
správy a legislativa, kterou náš parlament 
přijímá mnohdy v rozporu nejen s jinou 

ROZHOVOR

Marta Nováková: 
Nejvíc nás trápí regulace 
a byrokracie
Prezidentka Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Marta Nováková získala titul 
Manažerka roku 2016. Těší ji kondice 
české ekonomiky a podporuje EET
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přijatou legislativou, ale také se zdravým 
selským rozumem. S tím potěšením mám 
trochu problém, ale asi to bude současná 
dobrá kondice naší ekonomiky; jen kdyby 
nám to politici nekomplikovali!

 Co si myslíte o nedávno ukončených 
„měnových hrátkách“ ČNB?
Zásahy do kurzu prováděné ČNB považuji  
za nesystémové a myslím, že je načase,  
abychom začali pracovat na přijetí eura.  
Někdy si myslím, že právě možnost mani-
pulovat takto s kurzem je jedním z důvodů, 
proč je vstup do eurozóny stále v nedohled-
nu. Podnikatelé by přijetí eura přivítali.

 Hodně se mluví o čínských investicích 
u nás a o spolupráci s touto zemí – zabýváte 
se touto otázkou také v rámci SOCR ČR?
Při návštěvě čínského prezidenta v ČR jsem 
podepsala za SOCR ČR s naším čínským 
partnerem memorandum o spolupráci. 

Tato spolupráce se týká převážně podniká-
ní v cestovním ruchu, kdy jednak chceme 
umožnit našim podnikatelům investovat 
v Číně a čínským investorům investovat do 
rozvoje cestovního ruchu v ČR. Také pracu-
jeme na tom, aby čínští turisté přilétající do 
Prahy zůstali v ČR co nejdéle.

 Jaké hlavní úkoly stojí před SOCR ČR 
v blízké budoucnosti?
Naše cíle jsme zformulovali do požadavků 
na politickou reprezentaci v předvolebním 
období. Chceme jednat se všemi relevantní-
mi politickými subjekty o možnosti zakom-
ponování našich cílů do volebních programů 
alespoň v některých částech. Obecně chce-
me pracovat na snížení byrokratické zátěže 
s koncentrací na využití možností digitali-
zace, v oblasti obchodu na omezení regulací 
obchodu a v cestovním ruchu především na 
nastavení pravidel (zákon o podpoře roz-
voje cestovního ruchu v ČR) umožňujících 
například financování projektů v cestovním 
ruchu.

 Jste nyní i viceprezidentkou Hospodářské 
komory ČR (HK ČR). Budete i nadále 
působit ve svazu, nebo se soustředíte jen na 
práci v nové funkci?
Jako živnostenské společenstvo sdružující 
podnikatele v obchodu a cestovním ruchu 
jsme dlouhodobě členy HK ČR a vždy jsme 
měli své tři zástupce v představenstvu HK 
ČR. Vzhledem k tomu, že jsme silné spo-
lečenstvo, byla jsem vyzvaná členy spole-
čenstva pro obchod, cestovní ruch a služby, 
abych kandidovala na pozici viceprezident-
ky HK ČR, což jsem po jistém zvažování 
nakonec přijala. Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR je především zaměstnavatelský 

svaz, jeho rolí je zajištění sociálního dialogu 
(vyjednávání kolektivních smluv s odbo-
ry) a pracovněprávní vztahy. HK ČR je ze 
zákona podnikatelský svaz, který je jediným 
legitimním legislativním připomínkovým 
místem za podnikatelskou sféru.

 Jaká je vaše pozice v hospodářské 
komoře?
V prezidiu HK ČR budu mít na starosti 
podnikatelské zájmy v obchodě, cestovním 
ruchu a připojených službách – tady se  
mé činnosti kryjí víceméně s činnostmi 
v SOCR – ale navíc budu mít ještě agendu 
vzdělávání, kde budu jednak navazovat 
na to, čeho již HK ČR dosáhla, a jednak 
prosazovat zájmy podnikatelů především 
k zavedení duálního systému vzdělávání 
a zvyšování kvality absolventů škol, primár-
ně technického vzdělávání v ČR.

 Jakými problémy se SOCR ČR pod vaším 
vedením nejintenzivněji zaobíral?
Pokud se týká obchodu, tak to byla přede-
vším dlouhodobá práce týkající se novely 
zákona o významné tržní síle, zákona o ome-
zení prodejní doby v obchodě o některých 
státních svátcích či novely zákona o potravi-
nách. Celkově je dlouhodobě role vnitřního 
obchodu, a především obchodu s potravi-
nami, společností a politickou reprezentací 
vnímaná negativně. Proto musíme pracovat 
na poskytování relevantních informací 
o významu vnitřního obchodu (15 procentní 
podíl na HDP) i na zaměstnanost u obtížně 
zaměstnavatelných skupin obyvatelstva či 
v regionech s vysokou nezaměstnaností.

 Čím konkrétně se zabýváte v oblasti 
cestovního ruchu?
Pracovali jsme na novele zákona 159 o ces-
tovním ruchu, na novele zákona o míst-
ních poplatcích a dlouhodobě se snažíme 
prosadit zákon o podpoře cestovního ruchu. 
Kromě legislativy řešíme problematiku 
takzvané sdílené ekonomiky, která ovlivňuje 
ubytovací služby. Pracujeme na evropské 
úrovni na získání možnosti financování 
podnikatelů v cestovním ruchu z evropských 
fondů a na financování cestovního ruchu 
z národních zdrojů, to je ze státního rozpoč-
tu. Do toho se dlouhodobě snažíme sjednotit 
organizace sdružující podnikatele v cestov-
ním ruchu pod hlavičku SOCR ČR. 

IVO BARTÍK FO
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Ing. Marta Nováková 
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. Od roku 2015 je 
prezidentkou Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Je členkou představenstva 
Hospodářské komory ČR, od května 
viceprezidentkou.
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 Je to vlastně tak trochu i „dárek“ 
k loňskému 50. výročí založení firmy. Jak 
jste ho oslavili? 
Uspořádali jsme při této příležitosti dvě 
slavnostní setkání, jedno pro naše od-
běratele v hotelu Valeč a druhé pro naše 
zaměstnance, jejich rodinné příslušníky 
a další obchodní partnery v sídle společ-
nosti v Domažlicích. Letos v červnu mám 
mimochodem zase já padesáté výročí práce 
v družstvu, od roku 1990 jsem předsedou 
jeho představenstva. 

 Jaké jsou nosné výrobní obory vaší firmy 
a jaký bude jejich vývoj v budoucnu?

Vyrábíme a dodáváme dva zcela rozlišné 
produkty: technologická zařízení pro chov 
drůbeže a skládací skladovací kontejnery 
Kovobel. Každý sortiment se podílí na našich 
prodejích zhruba polovinou. Úmyslně udr-
žujeme toto dvojí zaměření našeho odbytu, 
protože to přispívá k ekonomické stabilitě. 
Případné výpadky výnosů z jednoho sorti-
mentu můžeme nahradit prodeji druhého vý-
robku a pokles tržeb jednoho sortimentu tak 
podstatně méně ovlivní naše hospodaření.

 Jak velká část produkce jde na vývoz?
Vyvážíme zhruba dvě třetiny, z toho 
technologická zařízení pro chov drůbeže 

zejména do nedalekých evropských 
zemí a ve spolupráci s naším anglickým 
obchodním partnerem do třetích zemí, 
hlavně do USA a Kanady. Kontejnery 
Kovobel exportujeme téměř do celé 
Evropy, ale snažíme se hlavně ve spolu-
práci s agenturou CzechTrade realizo-
vat dodávky i do třetích zemí, tedy do 
Mexika, Kolumbie, Chile, Peru, Urugua-
ye, Izraele, Austrálie a na Nový Zéland. 
Jednotlivé dodávky kontejnerů Kovobel 
však byly vyexpedované i do exotických 
destinací, například do Hongkongu, 
Jižní Koreje, Nové Kaledonie a na ostrov 
Saint-Martin.

ROZHOVOR

Emil Beber: 
Omezte neustálé 
změny právních předpisů!
Titul Manažer roku 2016 
si vydobyl Emil Beber, 
předseda představenstva 
výrobního družstva Kovobel 
Domažlice. „Vždy se snažím 
dodržovat dohody, i nepsané,“ říká 
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 Co je „specialitou“ vaší firmy, na niž jste 
obzvláště pyšní?
Jsou to nejen unikátní skladovací skládací 
kontejnery Kovobel, jsme jejich největším 
výrobcem v Evropě a možná i ve světě, ale 
i nová netradiční řešení některých součástí 
technologických zařízení pro chov nosnic.

 Čím myslíte, že jste si vydobyl titul 
Manažer roku?
Do soutěže mě nominoval Svaz čes-
kých a moravských výrobních družstev 
pravděpodobně proto, že naše druž-
stvo vykazuje dlouhodobě velmi dobré 
výsledky hospodaření. Je to výsledek 

úspěšné práce celého kolektivu našeho 
družstva.

 Jak byste popsal svůj přístup k vedení 
spolupracovníků?
Snažím se dělat manažerskou práci od-
povědně, s citlivým přístupem ke členům 
celého pracovního kolektivu, a současně 
dodržovat dohody s obchodními partnery; 
i nepsané, s cílem získat důvěru subjektů, 
se kterými jednám. Vždy přiznávám bez 
otálení svoji chybu v rozhodování a následně 
dbám na to, abych ve spolupráci s podří-
zenými tuto chybu co nejrychleji efektivně 
odstranil.

 Můžete stručně popsat dosavadní vývoj 
firmy?
V roce 1966 se osamostatnila provozovna 
výrobního družstva Kovodružstvo Strážov 
na Kovo, výrobní družstvo Bělá nad Rad-
buzou. V roce 1976 rozšířilo družstvo svoje 
působení a založilo svůj závod v Domažli-
cích. Po sametové revoluci jsme měli  
485 zaměstnanců ve dvou závodech.

 Předpokládám, že pak družstvo prošlo 
změnami.
Naším hlavním výrobním programem byla 
technologická zařízení pro chov drůbeže, 
kde se téměř ze dne na den odbyt zastavil. 
Hledali jsme kooperace na všemožných stro-
jírenských výrobách, zejména v Německu, 
a postupně jsme redukovali počet zaměst-
nanců; tenkrát to všechno byli členové druž-
stva. Základní věcí, kterou jsme neudělali 
– na rozdíl od řady ostatních – bylo, že jsme 
nezrušili technický úsek. Nechali jsme si 
konstrukci, technologii a vývoj. Proto když 
se situace uklidnila, byli jsme schopni vy-
rábět a prodávat své vlastní výrobky. V roce 
1992 prošlo naše družstvo transformací, 
s ohledem na vývoj své ekonomické situace 

přesídlilo v roce 2002 do Domažlic a násled-
ně byl v roce 2005 dokončen prodej závodu 
Bělá nad Radbuzou novému vlastníkovi.

 Jak vidíte budoucnost naší ekonomiky – 
prospěly jí intervence ČNB?
Domnívám se, že česká ekonomika se bude 
i nadále úspěšně rozvíjet a základním před-
pokladem pro to je, aby se výrazně omezily 
neustálé změny právních předpisů, které 
manažery neúměrně zatěžují, a aby se tak 
ustálilo právní prostředí.

Intervence ČNB pro stabilizaci kurzu 
koruny výrazně pomohly všem exportérům. 
V podmínkách naší firmy se snažíme vy-
hnout kurzovým rizikům tak, že téměř celé 
tržby v devizách zase ve stejných devizách 
utratíme za nákup materiálů a služeb, a to 
i od českých dodavatelů. Jsem zastáncem 
přijetí eura, protože naše družstvo většinu 
ekonomických operací provádí v eurech už 
nyní.

 Jaký očekáváte vývoj kurzu koruny?
Očekávám, že česká koruna bude postupně 
posilovat, a to v nejbližší době na kurz cca 
26,40 Kč/EUR.

 Čerpali jste nějaké dotace z Evropské 
unie?
Žádné dotace z Bruselu nečerpáme ani jsme 
nečerpali a jsem přesvědčený, že tyto dotace 
jen narušují obchodní a ekonomické pro-
středí a měly by co nejdříve skončit.

 Zastihli jsme vás právě před odletem do 
Peru. Jak se daří expanze vaší firmy do 
zahraničí?
Dlouhodobě spolupracujeme s agenturou 
CzechTrade, zejména při vyhledávání mož-
ností exportů kontejnerů Kovobel do nových 
teritorií, a v řadě případů dosahujeme 
úspěchu. Spolupráci s agenturou CzechTrade 
bych jiným firmám jen doporučil. Měly by 
ale počítat s tím, že každá firma musí nést 
sama svůj podíl činností při vyhledávání 
nových vývozních možností.

A co se týká Peru, představenstvo našeho 
družstva se letos v dubnu rozhodlo poslat  
do tohoto jihoamerického státu zdarma  
11 kusů skládacích skladovacích kontejnerů 
Kovobel jako humanitární pomoc při řešení 
následků katastrofálních povodní. Dodávka 
byla vyexpedována o měsíc později. 
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Emil Beber 
Vystudoval zahraniční obchod na VŠE  
v Praze. V letech 1963 až 1967 pracoval 
jako technik externích montáží  
v KSK Kdyně. Z tohoto podniku byl vyslaný 
na dlouhodobější montáže do Anglie, 
Kanady a USA. Ve výrobním družstvu 
Kovobel pracuje v různých pozicích již od 
roku 1990 jako předseda představenstva. 
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V  životopise Evžena Korce, majitele 
developerské společnosti EKOSPOL, 
lze najít minimálně dvě razantní 

otočky. Tou první bylo rozhodnutí opustit 
úspěšně rozjetou vědeckou kariéru. Jako 
doktor přírodních věd v oboru molekulární 
biologie a genetiky, který studia na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
zakončil červeným diplomem, nastoupil do 
Československé akademie věd. 
Více času však strávil v rámci stipen-

dia Humboldtovy nadace na univerzitách 
v Göttingenu, Londýně a Paříži. Speciali-
zoval se na onkologické výzkumy a stal se 
spoluautorem 11 patentů. V Německu díky 
známým, kteří stavěli byty pro univerzitu, 
poprvé nahlédl pod pokličku developerské 
práce. 
„Mám rád věci nalajnované dopředu, ale 

tato nepředvídatelná náhoda mi změnila 
život. Viděl jsem, jak se dělá development na 

Západě, bez toho bych nemohl vést úspěš-
nou firmu,“ vysvětluje Evžen Korec, který 
po revoluci investoval do několika nemovi-
tostí. „V rámci osobních úspor to byly velké 
peníze, v rámci podnikání zanedbatelné,“ 
usmívá se při vzpomínce na začátky, „ale 
tenkrát byly nemovitosti hodně podhodno-
cené a dalo se zajímavě nakoupit. Rozhodně 
to bylo lepší než držet rezervní finance.“

Dvě židle je moc
Tehdy se ještě domníval, že by se vědecká 
práce dala spojit s podnikáním ve výstavbě 
nových bytů. „Od mládí chci patřit na vrchol 
v tom, čím se zabývám. Špičkový výzkum se 
dá dělat jen v podmínkách, kde je dost peněz, 
což bylo v cizině. Český development se tehdy 
teprve začal rozvíjet a lákal mě možností 
vytvářet nové hodnoty,“ přiznává Korec.
Korcova firma EKOSPOL letos oslaví  

25 let existence, během nichž se díky nabíd-

ce dostupného bydlení na okraji Prahy stala 
lídrem trhu s byty. Její majitel a ředitel 
v jedné osobě si z vědecké práce odnesl po-
třebu dělit se o své poznatky – je autorem 
několika knih a nejcitovanějším českým 
developerem. Nepřestal však sledovat, co 
se děje ve světě vědy, a mnoho znalostí 
uplatňuje i při své práci se zvířaty, přede-
vším v chovatelské stanici psího plemene 
cane corso. Mezinárodní šampionka krásy, 
šampionka tří zemí a výstavně nejúspěš-
nější česká fena Koleta Atison dokonale 
naplňuje představu svého pána o úspěchu, 
k nimž patří i první letošní štěně Aristocrat 
Korec Corso.

Papoušci přivolali záchranu
Evžen Korec s manželkou Janou na své 
farmě chovají spoustu dalších zvířat – koně, 
japonské koi kapry, bažanty, pávy, okras-
né holuby a papoušky. A právě ti mají na 
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Zápletka jako z filmu: 
Koupili jsme ZOO
Letos v červnu uplynou dva roky 
od chvíle, kdy developer Evžen Korec 
koupil táborskou zoo. Přestože mu 
nejspíš nikdy nebude generovat zisk, 
má ze svého rozhodnutí radost

R E S TART
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tům umožnil důstojný život a plnil i další 
podmínky, které z vlastnictví zoo vyplývají, 
především ochranu ohrožených druhů a ná-
vrat některých do volné přírody.

Lama nechce být sama
Majitel po dvou letech provozu a velkých 
investic na otázku, zda by 16,2 milionu 
zaplatil, kdyby věděl, co ho čeká, odpo-
vídá bez zaváhání: „Určitě! Je pravda, že 
spoustu tragických věcí jsem se dozvěděl, 
až když jsem zoo vlastnil. Přebíral jsem ji 
v naprostém rozkladu, myslím, že to byla 
první zkrachovalá zoo ve střední Evropě. 

Když zkrachuje běžná firma, zas tak moc 
se neděje, ale co se zvířaty, když nejsou 
peníze na jejich krmení? Sovy konzu-
movaly zbytky hovězího z jatek, přitom 
musejí dostávat krmivo s peřím nebo srstí. 
Vzácný tygr ussurijský by kvůli nevhod-
nému krmení časem uhynul. První půlrok 
práce probíhal v krizovém managementu 
za pomoci řady skvělých odborníků a mé 
manželky Jany. Vyměnil jsem ošetřovatele, 
dnes mám osm mladých vysokoškoláků, 
kteří stavějí svoje potřeby až za potřeby 
zvířat. Museli jsme napravit spoustu cho-
vatelských chyb, třeba umístění medvědů 
hnědých společně s vlky arktickými, kteří 
se snesou jen s baribaly. Bylo potřeba 

vybudovat vytápěné přístřešky na zimu 
i úkryty před deštěm.“
Dalším vylepšením života osazenstva bylo 

dopárování zvířat, především těch, která 
o samotě strádají. Na nového partnera si 
brzy začne zvykat mladá lama a hledá se 
samička pro kapybaru. „Rodinného života“ 
se dočkal i albíní samec klokana rudokrké-
ho. „Dopárovali jsme i dravce a máme jednu 
z největších kolekcí arů zelenokřídlých. Pod 
dohledem skotského koordinátora cho-
vu chováme i vysoce ohroženého kakadu 
moluckého, jichž kvůli kácení pralesů žije 
více v zoo než ve volné přírodě,“ vysvětluje 

ředitel. Soustředí se však i na tuzemská 
ohrožená zvířata, jako jsou výr, sýček, krka-
vec nebo rys, a snaží se o jejich rozmnožení. 
Kromě nových zvířat přibývají také edu-

kační programy pro školy, protože velkou 
nadějí pro záchranu přírody je výchova dětí 
k úctě ke všemu živému. V červnu je na kaž-
dý den naplánovaná školní výprava. Velkým 
úkolem i prestiží pro zoo je reintrodukce 
nížinné linie zubra evropského. Tento velký 
kopytník na našem území volně žil do stře-
dověku a dnes ho chovatelé vracejí do lesů 
v bývalých vojenských újezdech. 
„Ve spolupráci s polskými chovateli jsme 

sestavili stádo, jehož potomci se už budou 
chystat na volný život,“ těší se Evžen Korec 
na další výzvy a radosti spojené se zoo, jejíž 
příběh popsal v knize Jak jsem zachránil 
zoo v Táboře. 

JANA ŠULISTOVÁ

záchraně zoo v obci Větrovy u Tábora velkou 
zásluhu. Koupě dvou exemplářů arů zeleno-
křídlých přivedla nadšeného chovatele do 
areálu zkrachovalé zoo plného strádajících 
zvířat. Její původní majitel, táborský podni-
katel Libor Hrubý, vloni skončil za podvody 
ve vězení.
„Byl to strašný pohled. Zoo neměla na 

výplaty ani na krmivo a zvířata dostávala 
to, co ošetřovatelé přinesli z domova nebo 
dostali darem. Chyběly přístřešky, které by 
je ochránily před nepřízní počasí,“ vzpo-
míná developer, „zvířata měla být rozpro-
dána a těm, o něž by nebyl zájem, hrozilo 
utracení. Pro mne, který si dávám i při jízdě 
autem pozor, abych nepřejel hlemýždě, to 
byla nesnesitelná představa.“
Domů přijel bez papoušků, ale s plánem 

koupit celou zahradu. Nikoli proto, aby na 
romantickém pozemku v blízkosti Tábora 
vybudoval domy, ale aby zdejším zvířa-FO
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NĚKOLIK ZVRATŮ. Evžen Korec svou  
kariéru začal jako doktor přírodních věd v oboru 
molekulární biologie a genetiky. Stal se úspěšným 
developerem a před dvěma lety majitelem zoo.
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Soukromá vzdělávací platforma vznikla 
před pěti lety v Praze. Od roku 2016 
k ní patří Vyšší odborná škola (VOŠ) 

vizuální komunikace, kde vyučují grafický 
a produktový design. Duchovními otci 
projektu jsou bývalí spolužáci z Akademie 
výtvarných umění (AVU) a Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová (UMPRUM) Evžen 
Šimera a Ondřej Brody. 
„Z vlastní zkušenosti víme, že umělecké 

školy a akademie produkují absolventy, 
kteří jsou obtížně zaměstnavatelní. Pokud 
se chtějí uplatnit, musejí často dělat to, co je 
ve škole neučili. Podle nás je to špatně,“ říká 
Evžen Šimera. „Například já jsem po AVU 
jako výtvarník nastoupil do pozice grafika 
v reklamní agentuře, ale ve škole mne na 

to nepřipravili. Téměř nic jsem neuměl, byl 
jsem šťastný, že jsem vůbec našel nějakou 
práci,“ přibližuje. 
Výuka ve Scholastice se zaměřuje pře-

devším na praktické dovednosti studentů. 
Mladé lidi by měla daleko lépe připravit na 
budoucí život. Designéři i grafici jsou ostat-
ně na pracovním trhu žádaným zbožím. 
Semestrální kurzy, orientované na výtvarné 
umění a design, které Scholastika nabízí od 
roku 2012, absolvovaly stovky posluchačů. 
A nejde jen o mladé. Zajímají i lidi z oboru, 
kteří je považují za bonus pro svou práci.

Největší devíza? Učitelé z praxe
„Ve Scholastice máme studenty od 18 do 
50 let a vedou je skvělí designéři, umělci 

a teoretici. Právě od takových lidí se nejvíc 
naučíte. Oni jsou naší největší devízou,“ 
říká Ondřej Brody. „Na většině středních, 
ale i vyšších odborných škol působí učitelé, 
kteří mají za sebou pedagogické vzdělání, 
ale znalosti a praktické dovednosti v obo-
ru jim občas chybějí. Když se podíváte na 
složení našeho pedagogického sboru, jsou to 
vyhlášení profesionálové – designéři, grafici 
či výtvarníci,“ doplňuje kolegu Šimera.
Studenty vyučují výrazné osobnosti ze 

světa užitého umění – produktový designér 
Jan Čapek, grafický designér Jan Kloss 
či teoretik designu Adam Štěch, redaktor 
časopisu Dolce Vita, který píše i do prestiž-
ních zahraničních periodik. Další z pedago-
gů Vladimír Strejček, otec současné české 
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Škola hrou s předními 
českými designéry
Originální, nové a zábavné, 
ale efektivnější než u státních škol. 
Takové je vzdělávání v soukromé 
škole Scholastika. Za projektem stojí 
dvojice českých výtvarných umělců

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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výrobky jsou takové, které jsou plně funkč-
ní, přitom však vypadají esteticky.  
A o studenty VOŠ vizuální komunikace je ve 
firmách, které chtějí sázet na design, zájem.

Trnitá cesta k akreditaci
Ačkoli měli Ondřej Brody i Evžen Šimera od 
počátku jasnou vizi, netušili, s jak velkými 
byrokratickými překážkami budou muset 
před otevřením školy bojovat. Dva a půl 
roku trvalo, než získali všechna potřebná 
povolení. Studijní program VOŠ založili na 
zkušenosti z probíhajících kurzů a také na 
diskusi s pedagogy, kteří u nich dlouhodobě 
působí. Skladba předmětů vycházela z pů-
vodní vize. Tu ale museli na ministerstvu 
školství prosadit.
Ačkoli měli dostatek přesvědčovacích 

schopností, potřebovali i trochu štěstí. 
Scholastika nakonec akreditaci obdržela 
v roce 2015. Za posledních několik let patří 
mezi uměleckými školami podobného typu 
k výjimkám. Úřední šiml nicméně řehtá dál. 
„Proces zakládání školy není jen o samotné 
akreditaci. Než jsme byli zapsáni do školského 
rejstříku, trvalo to velmi dlouho. Museli jsme 
získat stanovisko asociace krajů, což bylo také 
složité, naštěstí nám pomohl svým doporuče-
ním Svaz průmyslu a dopravy. Dále vás čekají 
pravidelné inspekce. Každou změnu musíme  
i nyní neustále obhajovat, a to nám bere hodně 
času i energie, “ shrnuje Ondřej Brody. 
„Náš studijní program má přitom výhodu, 

že sleduje současné trendy. Mnoho aktuálně 
fungujících škol je založených na koncepcích, 
které jsou deset patnáct let staré a moc se ne-
rozvíjejí. Například grafický design má úplně 
jiné potřeby než před deseti lety a neuvěřitel-
ně se posunul,“ dodává Evžen Šimera. 

Mezi vyššími odbornými školami v Česku 
je jejich projekt výjimečný – takto do 
hloubky se designu nevěnuje jediná. Časem 
chtějí na Vinohradech, kde Scholastika sídlí, 
otevřít regulérní vysokou školu. To je ale 
ještě daleká budoucnost.

Chcete být milionářem?
Spolužáci z AVU rozhodně nerozjížděli 
projekt s tím, že jim vydělá miliony. Naopak. 
Investovali do něj nejen mnoho času, ale 
také peněz z vlastní kapsy, které se jim 
dosud nevrátily. Museli si vzít úvěr v bance, 
Evžen Šimera ručí vlastním bytem. 
„Dodnes mi přijde neuvěřitelné, že dva 

absolventi AVU bez jakékoli finanční podpo-
ry a mecenáše v zádech vybudovali fungující 
vzdělávací platformu, kde máme standardně 
150 studentů ve 13 ateliérech, a zároveň 
založili vlastní VOŠ. Bez velkých státních či 
evropských grantů, na které zatím nemáme 
nárok, jsme si je vydupali a postavili sami,“ 
upozorňuje Brody. Školné, které studenti 
na VOŠ vizuální komunikace platí, není 
vysoké – 38 tisíc korun ročně je méně než na 
jiných srovnatelných školách. „Člověk nemů-
že zakládat školu s tím, že chce vydělávat 
velké peníze. Pro nás je to způsob realizace 
s tím, že vzdělání vnímáme jako investici do 
budoucnosti,“ doplňuje Šimera.
Scholastika již posbírala několik pres-

tižních ocenění včetně toho za nejlepší 
školní prezentaci na Designbloku 2015. 
Součástí studia na pražské VOŠ jsou i pra-
videlné výstavy prací studentů v Česku 
a exkurze do zahraničí. Prestiž školy se 
stále zvyšuje. Oba zakladatelé nicméně 
připouštějí, že se musejí věnovat i dalším 
projektům, aby se uživili. Vystavují vlast-
ní díla, Ondřej Brody má vydavatelství, 
které se zaměřuje na elektronické knihy 
v cizích jazycích. 
V červených číslech by ale Scholastika 

neměla zůstat věčně. Zatím zde v prvním 
ročníku studuje 25 lidí. Protože začali 
s výukou v září 2016, další ročníky logicky 
nejsou naplněné. To by se mělo do dvou let 
změnit. Že je mezi uchazeči zájem, si ověřili 
při loňském přijímacím řízení, kdy se na 
školu hlásilo 70 uchazečů. Přijali jich necelé 
tři desítky. Pro dalších padesát studentů zde 
bude místo v dalších dvou letech. „A pokud 
školu naplníme, můžeme snad počítat s mír-
ným ziskem,“ usmívá se Brody. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

ilustrátorské scény a zakladatel proslulého 
studia Drawetc, glosuje: „Jsme řemeslníci, 
ne umělci.“ A podobná slova říká i svým 
studentům.
Praktici vnímají rozdíl mezi volným a uži-

tým uměním. „Záměrně jsme školu postavili 
na designu, protože nás daleko více zajímá 
funkce užitého umění. Chceme se věno-
vat aplikovatelným formám umění, které 
by byly pro studenty zajímavé z hlediska 
získávání praktických dovedností,“ shrnuje 
Ondřej Brody. 
Podle Evžena Šimery by se měly oba 

světy na škole vzájemně prolínat a vhodně 
doplňovat. Průmyslový design je výsledkem 
činnosti těch, které líbá múza, zároveň ale 
musí být prakticky využitelný. Nejžádanější FO
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DUCHOVNÍ OTCOVÉ PROJEKTU  
SCHOLASTIKA. Jsou jimi bývalí spolužáci  
z Akademie výtvarných umění (AVU) a UMPRUM 
Evžen Šimera a Ondřej Brody.

Umělce vychováváme 
po svém
Naší snahou bylo vytvořit alternativní 
vzdělávací prostředí, kde pod odborným 
vedením bude mít široká veřejnost 
možnost studovat a tvořit a kde se naši 
vlastní studenti budou moci prakticky 
zapojovat do umělecko-designérské scény 
i pracovních oborů.
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Experimenty v oblasti zdravého 
životního stylu byly pro manžele 
Báťkovy součástí každodenního 

života. Vlastnoručně připravovali domácí 
těstoviny a likéry ještě dávno před 
myšlenkou vyrobit si první bylinkový sirup. 
Patří totiž k lidem, které zajímá, co jedí a pijí 
a jaký vliv mají živiny na imunitní systém. 
Impulzem, který posunul zdravé hobby 
k úspěšnému startu rodinné olomoucké 
sirupárny, se stal narozeninový dar pro 
Kamilu Báťkovou v roce 2010. 

„Od tety jsem dostala domácí meduňkový 
sirup. Ihned nás to s manželem nadchlo 
a řekli jsme si, že si ho vyrobíme taky,“ 
vypráví Kamila Báťková. Receptura sirupu 
však byla úplně jiná, a to od prvopočát-
ku. Zkušenosti z oblasti potravinářství 
a gastronomie načerpané za studijních let 
využíval manželský pár vždycky a nejinak 
tomu bylo v případě zpracování zvolené 
byliny. „Manželka je původně potravinář-
-chemik a vyzná se v tom, jakým způsobem 
by měla být bylinka zpracována, aby zůsta-

la zachována její chuť a do koncentrátu se 
dostalo co nejvíce živin,“ podotýká Patrik 
Bátěk, který měl na starost technologickou 
stránku výroby.

Rozrůstající se hobby
Jediným sirupem to však neskončilo. 
V současné době vyrábějí manželé Báťkovi 
11 druhů, z toho deset ryze bylinkových 
a jedenáctý zázvorový pro podporu imuni-
ty. Půllitr sirupu lze pořídit za 109 korun 
a odbyt stále narůstá. Před sedmi lety, 
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Vyhráli Podnikavou hlavu, 
dnes je živí sirupy 
Jak se pozná kvalitní bylinkový sirup? 
Chuť bylinky zůstává na jazyku ještě 
dlouho po degustaci. Takové jsou poctivé 
výrobky manželů Báťkových

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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že nakoupí sklenice přímo na sirupy, ale 
poradili si jinak. „Obcházeli jsme restaurace 
čtvrté cenové kategorie a začali jsme sbírat 
litrové láhve od rumu,“ dodává Patrik Bátěk. 
Prozatím se vše pohybovalo v mezích společ-
ného rodinného koníčku.

Zlomová soutěž
Zvrat přišel roku 2012. „Pamatuji si, jak 
jsem listovala časopisem a v tom jsem uvidě-
la soutěž Podnikavá hlava, kterou pořádal 
Vědeckotechnický park Univerzity Palac-
kého. Zjistili jsme si, co je k tomu potřeba. 
Součástí soutěže bylo vypracovat podnika-
telský záměr. Manžel v té 
době ukončoval ekonomic-
ko-podnikatelskou školu, 
což se náramně hodilo, 
protože si pro bakalářskou 
práci zvolil právě tohle 
téma,“ popisuje osudový 
zlom Kamila Báťková. 
Zatímco Patrik Bátěk ve 

vítězství věřil, jeho manžel-
ka zůstala o poznání skep-
tičtější. „Nevěřila jsem, že 
bychom mohli mezi všemi 
těmi IT projekty zaujmout. 
Ještě jsme se totiž hlásili do 
jiné soutěže, ale odtamtud 
nám napsali, že absolutně 
nevidí důvod, proč by to 
chtěl někdo kupovat,“ říká 
o tom. Soutěž Podnikavá 
hlava však vyhráli. Pan 
Bátěk doplňuje: „Projekt 
byl dobře vypracovaný 
a funkční.“ Po vítězství už 
manželé věděli, že se chtějí 
s výrobou sirupů posunout 
dál a opustit stávající zaměstnání.

Snadné rozhodnutí, těžké začátky
V době doznívající ekonomické krize 
narazili na vlnu nepochopení. „Všichni nás 
zrazovali, ať se držíme stálého zaměstnání 
a tím i jistoty. Nikdo nevěřil, že se dá živit 
bylinkovými sirupy. S manželkou jsme ale 
měli jasno v tom, že to půjde. Věděli jsme, 
jak vyrábět a komu sirupy prodávat. První 
odešla z práce manželka, i proto, že byla 
těhotná, a já ji poté následoval,“ líčí Patrik 

Bátěk situaci po soutěži. K tomu Kamila Báť-
ková dodává: „A skončili jsme v malém bytě 
s dítětem a bez příjmů.“ Na což Patrik Bátěk 
navazuje: „První obrat byl těžce vydřený, 
vyšli jsme jen tak tak.“ S úsměvem však 
k období, kdy se začalo vše postupně obracet 
k lepšímu, dodává: „Ale já tvrdím, že člověk 
musí umět vystoupit z komfortní zóny. Začal 
jsem vstávat v pět ráno a říkal jsem si, že to 
snad ani není možné, a dneska už si to ani 
jinak neumím představit.“ 

Životní filozofie
Od vlastních bylinek přešli manželé ke spo-
lupráci s farmáři, kteří jim potřebné byliny 
dodávají a pěstují v kontrolovaném ekolo-
gickém zemědělství. „Nejdříve jsme vše měli 
ve vlastní režii,“ podotýká pan Bátěk, „ale 

pochopili jsme, že je to myl-
ná představa, protože člověk 
může tu bylinu buď sám 
pořádně vypěstovat, anebo ji 
dobře zpracovat.“ 
Plodnou spolupráci 

manželé doplňují vlastní 
iniciativou a některé bylinky, 
jako například květy bezu 
či pampelišky, ale i kopřivy, 
sami sbírají na Hané a jižní 
Moravě.
Patrik Bátěk je také 

autorem celého technického 
zařízení vyrobeného na míru 
za použití potravinářské ne-
rezové oceli. V tom je oproti 
velkým vinařům či pivařům 
podnik Báťkových, zaměst-
návající v současné době dva 
spolupracovníky, ojedinělým 
úkazem.
Ročně zpracuje sirupárna 

kolem pěti až sedmi tun 
bylin s biocertifikátem, a jak 
manželé Báťkovi říkají, je to 

jenom malý zlomek oproti velkým koncer-
nům.
Neustále však kráčejí s dobou a orientují 

se na základě zákaznické poptávky v oblasti 
zdravé výživy, ale také v přístupu k nejrůz-
nějším detailům, od úprav receptů, z nichž 
byl vypuštěn konzervant, přes vizuál sirupů 
až po filozofii, kterou manželé zastávají: 
všechny použité bylinky musejí růst v našich 
krajinách. 

ILONA PODIVÍNSKÁ

když začali manželé s výrobou, byla menší 
konkurence v oblasti zdravé výživy a na 
Moravě přímá konkurence nebyla vůbec, 
za tu dobu si stihli vybudovat fungující 
distribuční síť. 
„Nejdřív jsme dávali ochutnat sirupy zná-

mým a rodině. Říkali nám, že chtějí ještě, 
ať jim taky vyrobíme,“ vzpomíná Kamila 
Báťková, „a tak jsme v restauracích, kde 
manžel pracoval, začali na přátelské bázi 
sirupy nabízet.“ Produkce se rozšiřovala. 
Na počátku manželé Báťkovi neuvažovali, FO
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Všichni nás 
zrazovali, ať se 
držíme stálého 
zaměstnání 
a tím i jistoty. 
Nikdo nevěřil, 
že se dá živit 
bylinkovými 
sirupy. 
S manželkou 
jsme ale měli 
jasno v tom, 
že to půjde.
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ZDRAVÍ V LAHVI. Báťkovi vyrábějí 11 druhů 
sirupů, z toho deset ryze bylinkových a jedenáctý 
zázvorový pro podporu imunity.
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Prestižní média jako New York 
Times, Washington Post, BBC, 
Der Standard, vědecký magazín 

Science a další na pěti kontinentech před 
dvěma lety informovala o vzniku nového 
ráje divokých zvířat. V místech, kde se dvě 
desetiletí cvičili vojáci sovětské armády.  
Návrat velkých kopytníků se tak stal světově 
nejsledovanějším českým projektem za 
několik posledních let. 
Má přitom nejenom rozměr ochranářský, 

ale také ekonomický. Velcí kopytníci totiž 
pomáhají udržovat krajinu výrazně levněji 
než člověk.  
„Zubři, divocí koně i pratuři byli součástí 

naší přírody a patří mezi původní druhy. 

Svědčí o tom nejenom archeologické nálezy, 
vyobrazení pravěkých umělců, ale i řada 
místních názvů obcí či řek. Nejenže se v kra-
jině vyskytovali, ale měli na ni výrazný vliv. 
Na vhodných místech pomáhali udržovat 
její stepní či parkovitý charakter,“ říká Dali-
bor Dostál, ředitel ochranářské společnosti 
Česká krajina, která za projektem stojí. 

Uzavřený kruh
Když člověk divoké kopytníky vyhubil, 
nahradila je na několik staletí v krajině 
primitivní plemena domácích zvířat. Ta byla 
zpočátku od svých původních, divokých 
předků téměř k nerozeznání. Jak ale šlechtě-
ní po stovky a tisíce let pokračovalo, domácí 

koně a skot postupně ztráceli svoje dřívější 
vlastnosti. Domácí zvířata nedokázala přežít 
bez intenzivní péče člověka, navíc se stávala 
čím dál vybíravějšími ve výběru potravy. 
Zjednodušeně řečeno přestala spásat nej-
různější plevely, které jejich divocí předkové 
z krajiny odstraňovali. Když pak intenzivní 
zemědělství v polovině 50. let 20. století 
zavřelo většinu hospodářských zvířat do 
družstevních velkochovů, byla dramatická 
změna v krajině dokonána.  
Vzácné organismy vázané na stepní 

krajinu pak přežily v místech, kde by je 
čekal málokdo. Ve vojenských výcvikových 
prostorech. Činnost armády, ať už pojezdy 
těžké techniky, nebo třeba přesuny vojáků, 
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Kouzelný návrat: 
Divoká kopyta mění krajinu
Když se do bývalého vojenského prostoru
u Milovic v roce 2015 vrátili divocí koně,
zubři a pratuři, obletěla tato zpráva svět 
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sítek či stovek hektarů. Na velkém prostoru 
totiž najdou dostatek potravy, úkrytů nebo 
napajedel. Nevyžadují tak prakticky žádnou 
péči a tento způsob údržby krajiny je ekono-
micky efektivnější. Ušetřené peníze může 
ochrana přírody použít na péči o stovky 
malých lokalit, kde není možné kvůli omeze-
né ploše přírodní procesy obnovit a které se 
neobejdou bez aktivní péče člověka.                 

Zázračná proměna
Výsledky pilotního projektu v Milovicích za-
tím překonávají všechna očekávání odborní-
ků. Byl prvním na světě, kdy se v rámci jedné 
rezervace objevily všechny tři původní druhy 
velkých kopytníků Evropy. Tedy zubr, divoký 

tam totiž napodobovala pohyby velkých stád 
kopytníků v krajině. Když se začal omezovat 
výcvik, čekalo i vojenské prostory postupné 
zarůstání a s tím pomalu mizely ohrožené 
druhy rostlin a živočichů v těchto posled-
ních ostrůvcích biodiverzity. 
„Jejich záchrana pomocí konvenčních po-

stupů, jako je kosení nebo pastva domácích 
zvířat, by byla nesmírně drahá a stejně by 
nepřinesla potřebný efekt. Jemnou mozaiku, 
kterou vytvářejí v krajině velcí kopytníci, 
totiž nelze napodobit. Proto jsme se rozhodli 
vrátit na úplný začátek a dát zpátky do 
krajiny původní velké kopytníky,“ doplňuje 
Dalibor Dostál. Velcí kopytníci jsou přitom 
vhodní jen na rozsáhlé plochy o rozloze de-
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Zlevnit péči 
o krajinu není jediný 
ekonomický aspekt 
projektu. Pomáhá 
také rozvoji regionů. 
Díky atraktivitě totiž 
přitahuje návštěvníky 
a přispívá tím 
šetrnému cestovnímu 
ruchu v okolních 
městech a obcích. ›

ZÁZRAČNÁ PROMĚNA. Projekt 
Dalibora Dostála ze společnosti Česká 
krajina změnil zanedbané území plné 
černých skládek v unikátní rezervaci. 
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kůň a pratur. V roce 2016 tam navíc jako 
první na světě všechny tři druhy rozmno-
žili. V současné době v bývalém vojenském 
prostoru žije na sedm desítek kusů těchto 
ohrožených zvířat na ploše 160 hektarů. 
Díky nim prošla místní krajina za dva 

roky neuvěřitelnou proměnou. Zanedbané 
pozemky plné černých skládek se staly 

útočištěm mnoha vzácných druhů rostlin. 
Raketově tam narostly počty dvou z nej-
vzácnějších: hořce křížatého a modráska 
hořcového Rebelova. Vědci loni napočítali 
na polovině menší, čtyřicetihektarové 
pastviny 226 kvetoucích trsů hořců, na 
více než polovině z nich byla nakladena 
vajíčka kriticky ohroženého motýla. 

Daří se tam také řadě dalších stepních 
druhů motýlů, kteří jinak v posledních 
desetiletích na většině území České repub-
liky nezadržitelně mizejí. Celkem tak na 
čtyřicetihektarové pastvině výzkumníci 
loni napočítali 59 druhů denních motýlů 
bez vřetenušek, což představuje neuvěřitel-
ných 42 procent druhů žijících v celé České 
republice. 

Šetří peníze, přitahuje turisty
Výborných výsledků projekt dosahuje 
především díky úzké spolupráci se špič-
kovými vědci z univerzitní a akademické 
sféry. Dalibor Dostál s nimi navázal 
spolupráci ještě jako ekonomický novinář 
(jeho články znají čtenáři i ze stránek 
Profitu). „Jako novinář jsem ve spoluprá-
ci s odborníky z Biologického centra Aka-
demie věd České republiky a Jihočeské 
univerzity několik let popisoval projekty 
zaměřené na návrat velkých kopytníků, 
realizované v zahraničí. Především vy-
pouštění zubrů v Polsku, Německu nebo 
na Slovensku. Mysleli jsme, že se tématu 
chopí některá ze zavedených neziskových 
organizací. Nestalo se, a tak jsme se do 
toho pustili sami,“ vzpomíná Dostál, co 
vzniku projektu předcházelo. Zlevnit péči  FO
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o krajinu není jediný ekonomický aspekt 
projektu. Pomáhá také rozvoji regionů. 
Díky atraktivitě totiž přitahuje návštěv-
níky a přispívá šetrnému cestovnímu 
ruchu v okolních městech a obcích. Právě 
proto se o něj zajímají i v dalších částech 
České republiky. Divocí koně by se tak 
letos měli objevit na dvou místech v Ná-
rodním paku Podyjí. Připravují se i další 
lokality ve Středočeském a Libereckém 
kraji. „Celkem jsme na území České 
republiky v rámci metodiky certifikované 
ministerstvem životního prostředí vyti-
povali 145 vhodných lokalit,“ vypočítává 
Dostál. 

Boj o přežití
I když by se mohlo zdát, že světově úspěš-
ný projekt si bude Česko hýčkat, nemá 
rozhodně na růžích ustláno. „Paradoxně 
nám škodí, že se snažíme, aby byl projekt co 
nejlevnější. Kvůli tomu nám pak nezůstá-
vají prostředky na další rozvoj a přípravu 
nových lokalit. Každá neočekávaná událost, 
jako je třeba rozsáhlejší oprava, nám působí 

finanční problémy. V grantech totiž můžeme 
žádat jen na předvídatelné věci,“ vysvětluje 
Dalibor Dostál. Navíc v České republice, 
na rozdíl od vyspělých zemí, firmy v rámci 

společenské odpovědnosti a dárcovství 
podporují projekty na ochranu přírody jen 
minimálně. Na rozjezd Dostál kromě dotací 
a grantů musel použít i stovky tisíc korun, 
které si našetřil během novinářské kariéry.  
V rezervaci se rovněž objevil pokus 

o upytlačení zvířat. „Spíše než o získání 
trofeje však šlo pravděpodobně o zastrašo-
vání. Velké plochy volné krajiny totiž lákají 
lidi nejrůznějšího ražení, takže opuštěné 
prostory po armádě tak trochu připomínají 
poválečné pohraničí. Někteří lidé sem přišli 
s tím, aby urvali, co půjde,“ dodává Dostál. 
Nebýt silné podpory veřejnosti, jak v Čes-

ké republice, tak v zahraničí, s projektem 
by už zřejmě skončil. „Zdraví má člověk 
jenom jedno, poslední dva roky představují 
nepřetržitý stres. Místo radosti z úspěšného 
fungování rezervace neustále bojujeme za 
její záchranu. Když ale vidím, jak jsou nad-
šené děti nebo senioři, kteří se přijedou do 
naší rezervace podívat, říkám si, že to snad 
má ještě smysl,“ uzavírá. 

JAN NOVÁK 

Místo radosti 
z úspěšného fungování 
rezervace neustále 
bojujeme za její 
záchranu. Když ale 
vidím, jak jsou nadšené 
děti nebo senioři, kteří 
se přijedou do naší 
rezervace podívat, 
říkám si, že to snad má 
ještě smysl.

INZERCE    A171001954
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Důvody změny návyků domácích 
turistů, které vůně exotiky, mořské 
pláže či velehory přitahují méně 

než dřív, jsou prozaické. Zaprvé mají po 
sérii teroristických útoků ve světě a kvůli 
politické nestabilitě v některých regionech 
obavy cestovat do zahraničí. A především 
jim tuzemské turistické destinace nabízejí 
stále větší množství lákadel. 

Odpočíváme levněji a doma
Celkový počet ubytovaných hostů v Česku se 
loni zvýšil oproti roku 2015 o sedm procent. 
Hotely a penziony v ČR navštívilo především 
větší množství domácích turistů. Počet nocí, 
jež strávili v českých ubytovacích zařízeních, 
narostl o 5,5 procenta. „České hotely loni 

opět zlepšily svou ekonomickou výkonnost. 
Téměř 2,5procentní zvýšení obsazenos-
ti znamená oproti roku 2015 podstatné 
zlepšení,“ říká odborník společnosti PwC 
ČR na hotelnictví Jan Musil. Tahákem jsou 
zejména relaxační a wellness služby, jejichž 
nabídku hoteliéři neustále rozšiřují. 

Pro majitele malých penzionů je situace 
komplikovanější. Výhodu mají především 
podnikatelé, jejichž penziony leží v turistic-
ky atraktivních destinacích. Ti oceňují to, 
že turistické areály investují stamiliony, aby 
přilákaly co nejvíce klientů. „Přivádějí sem 
více potenciálních zájemců o nocleh. I my 
nejmenší na tom můžeme vydělat,“ myslí si 
spolumajitel rodinného penzionu v krkonoš-
ských Herlíkovicích Petr Novák. Už v loňské 

sezoně se podle něj projevilo to, že do hor 
přijíždí větší počet lidí mimo hlavní zimní 
sezonu.

Nárůst našeho zájmu o domácí destinace 
souvisí ještě s jedním fenoménem: „Dvě tře-
tiny Čechů preferují častější a levnější dovo-
lené,“ potvrzuje mluvčí Equa bank Markéta 
Dvořáčková. Na dovolených utratili Češi 
loni v průměru 14 900 korun, což je méně 
než v roce 2015. Do kapsy přitom nemají tak 
hluboko jako předloni.

Podle nedávného průzkumu agentury 
Ipsos loni ovlivnila rozhodování tří čtvrtin 
Čechů o tom, kam vyrazit za hranice všed-
ních dnů, zhoršená bezpečnostní situace 
ve světě. Nejvíce se lidé báli cestovat do 
Turecka, Egypta či Izraele. 

36 l Profit

Jak cestujeme? Za světovými 
lákadly, ale po Česku
V tuzemsku vyrůstají bikeparky, 
zábavní parky, lanová centra či 
wellness areály. Výhradně v České republice 
strávil loni volno každý druhý Čech
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populární bikepark, lanová centra, nedaleko 
leží golfové hřiště,“ říká provozovatel areálu 
Jaroslav Krejčí. 

Milovníci adrenalinových sjezdů na 
kolech patří ke skupině, kterým stávající 
nabídka českých horských středisek impo-
nuje nejvíce. Největší bikepark na Moravě 
otevřeli nedávno v Jeseníkách v Koutech 
nad Desnou. A v areálu je dnes stejně živo 
jako v zimě.  „Máme tu cyklistické trasy 
různé obtížnosti, vybrat si mohou méně 
zkušení i milovníci adrenalinových sportů,“ 
potvrzuje manažerka infocentra kouteckého 
areálu Michaela Majewská.

Cyklisté mají na výběr čtyři tratě různých 
obtížností, které jsou charakteristické svou 
mimořádnou délkou, jež se vyrovná alp-
ským trasám. Amatéři dávají přednost lehké 
modré Uhlířské stopě, která je se  
6,5 kilometru nejdelší. Nejtěžší trať, která 
vede po sjezdovce, je jen pro fajnšmekry a je 
určena na freeride a pro sjezdové speciály. 
Podobné atrakce vyrůstají ve všech českých 
pohořích – tedy všude tam, kde jsou pro 
sjezd na kolech příhodné terény.

Cyklostezky mají zelenou
Ještě před šesti lety bylo v Česku pouze 
1900 kilometrů cyklostezek, dnes se jejich 
délka blíží čtyřem tisícům kilometrů. Za 
poslední dva roky byly vybudovány stovky 
kilometrů cyklotras. Pomohly nejen dotace 
z evropských fondů, ale také odstranění po-
platků, které musely obce platit v případě, 
že při budování stezky zabíraly státní země-
dělskou půdu. Kraje a obce se po roce 2015 
pustily do jejich zřizování s vervou. Součas-
ným trendem je podle koordinátora rozvoje 
cyklistické dopravy Jaroslava Martínka 
zlepšování podmínek pro cyklisty jak ve 
městech, tak mimo obce. „Zaměřujeme se 
na to, aby ve městech byla příznivá atmo-
sféra pro rozvoj cyklistické dopravy. Měli 
bychom rozšiřovat cyklopruhy, cyklostezky 
a přispět k celkovému zklidňování dopravy. 
Cyklostezky mají obrovský význam také 
v extravilánu, když spojují dvě obce tak, že 
cyklisté nemusejí jet po silnici první nebo 
druhé třídy,“ tvrdí Martínek.  A s počtem 
cyklostezek roste i počet cyklistů prohánějí-
cích se po Česku.

Wakeboarding, snowkiting,  
kitesurfing 
Také v Čechách a na Moravě jsou lokality, 
kde vás chtějí nalákat na nové progre-
sivní sporty. Surfování na vlnách, kdy je 
k pohybu po hladině používán tažný drak, 
má v Česku řadu příznivců. Ani za touto 

I české svahy přitahují  
milovníky adrenalinu
Snaha podnikatelů zkvalitňovat stávající 
služby pro návštěvníky se projevuje přede-
vším na českých horách, které v létě 2016 
navštívilo o deset procent více návštěvníků 
než o rok dříve. Vyplývá to ze statistik Aso-
ciace horských středisek. 

Návštěvníků Krkonoš, Šumavy či Jesení-
ků mimo zimní sezonu nicméně přibývá už 
několik let. Příkladem rychle se rozvíjejícího 
centra je areál ve středočeském Monínci. 
Jeho provozovatelé aktuálně výrazně rozši-
řují ubytovací kapacity. A důvodem není jen 
garance sněhu v zimě, kterou jim zajišťuje 
nová technologie výroby umělého sněhu, 
ale také boom letních atrakcí.  „Máme tu 
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Češi na dovolené 
v tuzemsku

Průměrná útrata Čechů na dovolené

Češi na dovolené  
v zahraničí

V zahraničíTuzemská dovolená

2015 32 %

2016 48 %

2015 3040 Kč

2016 3025 Kč

2015 22 %

2016 16 %

2015 12 908 Kč

2016 12 232 Kč

15 % Čechů na dovolenou nevyjelo

›
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aktivitou není třeba vyjíždět na Rhodos 
nebo na Rujánu.  Příkladem tuzemských 
lokalit, kde jsou ideální podmínky pro její 
provozování, jsou nádrže Rozkoš nebo 
Nové Mlýny, kde oslovují návštěvníky 
speciálně s nabídkou této novinky a kurzy 

pro širokou veřejnost. Každý rok mají 
desítky nových zájemců.  

Že památky netáhnou? Omyl
Vůbec nejúspěšnější v historii samostat-
né České republiky byla loňská sezona na 

českých hradech a zámcích. Za prvních 
deset měsíců roku 2016 navštívilo historické 
památky ve správě Národního památkového 
ústavu 5,4 milionu lidí. Příjmy ze vstupného 
za rok narostly o deset procent. Potvrdil se 
tak trend z předchozích let. Zatímco v roce 
2013 navštívilo zmíněné památky 4,25 mi- 
lionu návštěvníků, v roce 2015 to bylo už  
5,1 milionu lidí a dalších 300 tisíc návštěv-
níků přibylo loni. Ředitelka Národního pa-
mátkového ústavu Naděžda Goryczková je 
přesvědčená, že se na větším zájmu turistů 
podepsaly investice do oprav a rekonstrukcí 
zámků, hradů a jejich okolí, a to především 
z evropských peněz. Celkově šlo o stovky 
milionů korun.

Investice jsou ostatně alfou a omegou 
úspěchu těch, kteří nabízejí turistům své 
služby. Například české skiareály, závis-
lé více než jiné podnikatelské subjekty 
v turistickém ruchu na rozmarech počasí, 
investovaly před minulou zimní sezonou do 
infrastruktury přes miliardu korun. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

38 l Profit
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České atrakce? A co takhle letní lyžování?
Až do loňského roku nesplnitelný sen, od letoška realita,
připouští ředitel areálu v Monínci Jaroslav Krejčí

Technologie Snowfactory, kterou 
loni nakoupili majitelé areálu ve 
středočeském Monínci, umožňuje 

zasněžování i při vysokých teplotách 
kolem 30 stupňů Celsia a sníh vyrobený 
v obrovském mrazáku taje na sjezdovce 
daleko pomaleji. 

„Do mrazáku přivádíme čistou vodu. 
Uvnitř je válec, na jehož stěny se přichytává 
led, a nůž jej odkrajuje. Vznikají poměr-
ně velké šupiny ledu, které ale musíte 
po nastříkání ještě prolít vodou, aby se 
spojily a vytvořily firn. Podklad zůstává 
tvrdý a ani při vyšších teplotách přes deset 
stupňů se – tak jak to známe u technického 
sněhu – netvoří krupice. Na sjezdovkách se 
nedělají tradiční boule. U ledových šupin 
je teplota jader velmi nízká, asi minus pět 

stupňů Celsia. A tají velmi pomalu a při 
vyšších teplotách,“ říká provozovatel areálu 
v Monínci Jaroslav Krejčí. 

Letní lyžování nedaleko Prahy tak není 
vyloučené.  „Můžeme to během letní sezony 
dělat nárazově, pokud se areál zaplní. 
Připouštím, že stejně jako skvěle funguje 
garance sněhu po celou zimní sezonu, 
mohla by návštěvníky přitáhnout i možnost 
zalyžovat si v létě. Pokud budeme chtít, 
vysněžíme sjezdovku za čtyři dny. Vrstva 
kolem 40 centimetrů by mohla i při teplém 
počasí vydržet o něco déle než týden,“ 
dodává. 

LEDOVÁ KOUZLA. Zasněžovat mohou  
v Monínci i při 30 stupních Celsia. Letní lyžování 
nevylučují.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Lázeňský hotel ROYAL 
Rozmazlovací balíček – 4 dny/3 noci 
od 5 340 Kč/os

LUHAČOVICE
Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Relaxační pobyt – 3 dny/2 noci 
od 2 590 Kč/os

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Sirnaté lázně
Relax pro cyklisty – 5 dnů/4 noci
od 5 160 Kč/os

VELKÉ LOSINY 
Wellness hotel DIANA
Přespi a relaxuj – 3 dny/2 noci
od 2 800 Kč/os

TTTTTEEEEEERRRRRRRRRMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁLLLLLYYYYYY LLLOOOOOSSSSIINNY
bazény, vodní atrakce, sauny, 
dětský koutek, masáže, restaurace

Pa� ner pro vaši 
ha� � �  a zdraví

NEODOLATELNÁ 
NABÍDKA LETNÍCH 
POBYTŮ

www.royalspa.cz  I  +420 720 99 88 77

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
17

10
02

37
5

›

36_47_PT_06.indd   38 8.6.2017   19:53:21



MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Lázeňský hotel ROYAL 
Rozmazlovací balíček – 4 dny/3 noci 
od 5 340 Kč/os

LUHAČOVICE
Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Relaxační pobyt – 3 dny/2 noci 
od 2 590 Kč/os

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Sirnaté lázně
Relax pro cyklisty – 5 dnů/4 noci
od 5 160 Kč/os

VELKÉ LOSINY 
Wellness hotel DIANA
Přespi a relaxuj – 3 dny/2 noci
od 2 800 Kč/os

TTTTTEEEEEERRRRRRRRRMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁLLLLLYYYYYY LLLOOOOOSSSSIINNY
bazény, vodní atrakce, sauny, 
dětský koutek, masáže, restaurace

Pa� ner pro vaši 
ha� � �  a zdraví

NEODOLATELNÁ 
NABÍDKA LETNÍCH 
POBYTŮ

www.royalspa.cz  I  +420 720 99 88 77

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

36_47_PT_06.indd   39 8.6.2017   19:53:21



Národ chatařů a chalupářů. Takovou 
pověst jsme si pracně vybudovali 
před rokem 1989. Když se otevřely 

hranice, vyrazili Češi do světa. Nákupy 
rekreačních nemovitostí v ČR řadu let 
stagnovaly a docházelo k masivním 
odprodejům oblíbených letních sídel. 
K tomu pomohla ekonomická krize před 
deseti lety. V posledních letech se ale zájem 
Čechů o dovolené v tuzemsku vrací a mnozí 
z nich opět chtějí trávit volný čas ve svém. 

„Začíná tu být stejně živo jako v osmde-
sátých letech. Za dvacet let tady hodně lidí 
chaty opustilo nebo prodalo, zůstávali tu 
spíše důchodci, kteří tu chtěli prožít konec 
života,“ říká Milan Brynda z chatové osady 
Na Kovárně u slapské přehradní nádrže.

„V posledních dvou letech se ale začínáme 
znovu rozrůstat a hlavně tu lidé tráví víc 
času. Jezdí sem nejen na dovolené, ale i zve-
lebovat svůj majetek mimo sezonu. Mladé 
rodiny s dětmi v létě stráví na chatě třeba 
i měsíc času,“ dodává Brynda.

Ceny raketově rostou
Rekreačních nemovitostí nicméně není 
v České republice tolik, aby uspokojily 
všechny potenciální zájemce. A malá nabíd-
ka v kombinaci s vysokou poptávkou tlačí na 
růst jejich pořizovací ceny. Ta se podobně 
jako u bytů zvyšuje raketovým tempem. 

Ještě v roce 2013 byla průměrná cena 
rekreačních nemovitostí v ČR nižší než 

800 tisíc korun, nyní se blíží k milionu. 
V Libereckém kraji se za čtyři roky zvýšila 
dokonce o 700 tisíc. 

„Poptávka samozřejmě roste a ko-
responduje s nárůstem cen rodinných 
domů. Opět registrujeme – i přes vyso-
kou pořizovací cenu – zájem o horské 
apartmány. Drtivou většinu zájemců 
tvoří Češi. Cizinců je minimum a kupují 
nemovitosti pouze v několika vybraných 
lokalitách,“ prozrazuje Marie Mocková 
z Hypoteční banky.

O hypotéky zájem není
Realitní makléři potvrzují, že přes mírně 
zvýšený zájem mladých lidí platí, že si cha-
lupy pořizují zejména lidé ve středním nebo 
důchodovém věku, kteří na ně šetřili řadu 
let. Také proto platí většina nových majitelů 
prodejcům v hotovosti. 

Hypotéky na chaty a chalupy nejsou mezi 
Čechy tak populární jako v případě pořízení 
bytu či rodinného domů. Stavební spořitel-
ny mají navíc pro poskytnutí hypotečního 
úvěru podmínku, že musí být objekt zapsán 
katastru nemovitostí k trvalému bydlení. 
A to je komplikace.

Ručit můžete jinou nemovitostí, jako 
je například vlastní byt či dům. Do toho 
se ale mladým Čechům příliš nechce, 
případně ani ručit nemohou. Banky sice 
hypoteční úvěry na rekreační objekty po-
skytují, jejich podmínky jsou ale značně 

Zájem o chataření zvedá ceny nemovitostí
Češi častěji tráví dovolenou v tuzemsku 
a hromadně skupují chaty a chalupy 
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Vilová čtvrť

PRIMAVERA
Garden suburb

Dlažby a obklady        Dřevěné podlahy Podlahové topení Obvodové zdivo 50cmSanitární porcelán Hliníková okna s trojskly Tepelné čerpadlo

Unlimited Polymer Solutions

Každodenní luxus za Klánovickým lesem

Everyday luxury behind the Klánovický forest

www.vilyprimavera.cz

Použité vizualizace jsou ilustrativní. Informace o dodavatelích vycházejí z parametrů známých v době tisku. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění.

odlišné. Většina umožní čerpat hypotéku 
na koupi rekreační nemovitosti do 80 až 
85 procent odhadní ceny. Některé ale 
vyžadují objem vlastních prostředků až 
do výše 35 procent hodnoty nemovitosti 
nebo stanoví maximální možnou částku, 
kterou jsou ochotny půjčit.

Češi zlenivěli
Zahrádkář, chatař či kutil dříve jezdili na 
venkov aktivně odpočívat a chaty a pozem-
ky kolem nich zvelebovali sami. Jenže to 
se změnilo. Práce na čerstvém vzduchu už 
Čechy nepřitahuje. 

„Češi už nechtějí rekreační domky s příliš 
velkými pozemky. Nechtějí přijet na chatu 
nebo chalupu a celý víkend sekat zahradu, 
chtějí především odpočívat a věnovat se 
svým koníčkům,“ vysvětluje realitní makléř 
Pavel Hassman z firmy RE/MAX.

Nemovitosti se proto prodávají rovnou 
s vybavením. A relativně malý zájem je o ob-
jekty určené k rekonstrukci. Největší po-
ptávka po rekreačních nemovitostech je ve 
Středočeském, Ústeckém a Jihočeském kra-
ji. Proto v uplynulých čtyřech letech výrazně 
narostly i ceny v těchto lokalitách. Výjimkou 
je kraj Ústecký, kde průměrná cena klesla za 
uplynulý rok ze 774 tisíc na 752 tisíc korun. 
Naopak nejméně se prodávají chalupy na 
Zlínsku či v Olomouckém kraji. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

TÉMA

Primagas_1_2sirka_A171002427.indd   1 6/8/2017   2:02:41 PM

INZERCE    A171002410

36_47_PT_06.indd   40 8.6.2017   19:53:24



Vilová čtvrť

PRIMAVERA
Garden suburb

Dlažby a obklady        Dřevěné podlahy Podlahové topení Obvodové zdivo 50cmSanitární porcelán Hliníková okna s trojskly Tepelné čerpadlo

Unlimited Polymer Solutions

Každodenní luxus za Klánovickým lesem

Everyday luxury behind the Klánovický forest

www.vilyprimavera.cz

Použité vizualizace jsou ilustrativní. Informace o dodavatelích vycházejí z parametrů známých v době tisku. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění.

INZERCE    A171002373    A171002427

Primagas_1_2sirka_A171002427.indd   1 6/8/2017   2:02:41 PM36_47_PT_06.indd   41 8.6.2017   19:53:28



^L

Každý čtvrtek odpoledne komentované prohlídky 
„Po stopách libereckých Židů“ a každý pátek 
vpodvečer dětské prohlídky „S rytířem“.

Více na www.visitliberec.eu

Letní^Liberec
Pláž na náměstí otevře 30. 6. koncert skupiny 
The Tap Tap. Letní drinky na písku s výhledem na 
novorenesanční radnici si můžete dát až do prvního 
víkendu v září. Na celé léto jsou připraveny skvělé 
akce přímo před radnicí, ale i další místa v Liberci 
oživí festivaly a koncerty:
 
30/6 The Tap Tap
1/7 a 8/7 Open-air představení Naivního divadla
13/7 Bohemia JazzFest
29/7 a 26/8 Tančírna na náměstí

27–30/7 Benátská! letos více než 40 kapel mezi jinými: 
Status Quo, Team v čele s Pavolem Haberou, Jasná Páka 
s Davidem Kollerem, Mig 21, Čechomor (areál Vesec)
9–10/8 Setkání flašinetářů
12/8 Fredie Mercury revival + David Bowie Show
25 a 28/8 Divadlo F. X. Šaldy Open-Air
26/8 Létofest (Sport Park)
1/9 Big Band Jam
2/9 Liberecký festival piva
9/9 Den evropského dědictví
23/9 Oslavy Ještědu (vrchol Ještědu a ski areál)

Pozvánka na našlapané léto 
ve městě pod Ještědem
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Internet a sdílení pronikají do stále více 
ekonomických oblastí. A snižují tak 
zisky firmám, které v oborech tradičně 

podnikají. Podobně jako stahování digitální 
hudby omezuje prodej kompaktních disků 
a přepravní služba Uber přebírá zákazníky 
taxikářům mají se sdílenou ekonomikou 
problém také hoteliéři. Těm se nelíbí 
konkurence ze strany portálu Airbnb. 
Jeho prostřednictvím lze nabídnout ke 
krátkodobému pronájmu svůj byt nebo 
rodinný dům. Zájemci, kteří odjíždějí na 
dovolenou nebo na služební cestu, mají 
možnost si pomocí aplikace domluvit 
ubytování. U registrovaných účastníků 
si mohou prohlédnout jak vybavení 
nabízeného ubytování, tak přečíst recenze 
a zkušenosti předchozích návštěvníků. 

Příležitost zařídit si ubytování na vlastní 
pěst stále častěji využívají také Češi.  „Tuto 
možnost preferují lidé, kteří nechtějí bydlet 
v hotelových komplexech, ale rádi pozná-
vají kulturu dané země z první ruky. Tímto 
způsobem se lze ubytovat za zajímavé ceny 
nejen na území jižní Evropy, ale takřka po 
celém světě,“ vysvětluje Josef Trejbal, ředitel 
portálu Letuška.cz.

Třetina mimo hotely
Majitelé klasických hotelů a penzionů novou 
konkurenci nesou nelibě. „Odhadujeme, že 
25 až 30 procent celkových přenocování je 
v České republice realizováno přes ubytová-
ní v soukromí a ve většině případů není ani 
řádně daněno,“ konstatuje Václav Stárek, 
prezident Asociace hotelů a restaurací České 
republiky. Komunitní služba tak podle něj 
posiluje šedou ekonomiku. „Nehovořím již 

o bezpečnostních předpisech, která by měla 
tato zařízení splňovat, a například o povin-
nosti hlásit pobyt cizinců na našem území. 
To samé platí o odvodu místních poplatků 
v obcích,“ dodává Václav Stárek. 

Asociace se proto před časem obrátila na 
ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, živnostenské 
úřady a cizineckou policii. „Podle našeho 
zjištění se kontrolní orgány této problemati-
ce příliš nevěnují, byť již za současné situace 
mají možnost provádět kontrolu,“ konstatuje 
prezident asociace. 

Ministerstvo pro místní rozvoj se staví 
ke stížnostem hoteliérů rezervovaně. 
O regulaci nebo zákazu ubytování přes 
komunitní portály neuvažuje. „S rozvojem 
online prodejů je možné usuzovat, že bude 
podíl sdíleného ubytování nadále růst, a to 
postupně i v České republice,“ konstatuje 
mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Resort přitom nemá přesnou statistiku, 
kolik lidí se ubytovává přes komunitní 
portály. „V současné době rozlišujeme 
pouze podíl individuálního ubytování proti 
službám hromadných ubytovacích zařízení. 
Dle výsledků šetření Příjezdový cestovní 

44 l Profit

Hotely bez recepce? Je jich stále víc
Stále větší podíl na ubytování turistů v České 
republice mají sdílené služby, především Airbnb, 
jehož prostřednictvím si lidé shánějí levnější 
ubytování v době dovolené 
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Hoteliéři v akci

Hoteliéři se rozhodli bránit. Na základě 
jejich stížností například úředníci v New 
Yorku a San Francisku zakázali pronajímání 
bytů a domů na dobu kratší než měsíc. 
V San Francisku se portál Airbnb navíc 
zavázal, že bude za všechny své uživatele 
platit turistickou taxu. V Paříži je služba 
legální, jenom pokud člověk nabízí ve stejné 
čtvrti i další byt k rezidenčnímu bydlení. Na 
úřadech v mnoha městech pak začala fun-
govat celá oddělení, která legalitu nabídek 
na portálu kontrolují.

›
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květen–září Město plné tónů
festival hudby a divadla nejen 
v ulicích města
www.mestoplnetonu.cz

24. 5.–16. 9. 30 let úspěchů 
jabloneckého biatlonu
výstava v přízemí radnice
www.mestojablonec.cz

8. 6.–30. 9. Jablonecké moře
výstava o historii jablonecké 
přehrady
(dům manželů Scheybalových)
www.jablonec.com
 
29. 6.–1. 7. JBC FEST
rockový festival 
(skiareál Dobrá Voda)
www.jbcfest.cz

14.–16. 7. JBC 4X Revelations
závod světové série ve fourcrossu 
(skiareál Dobrá Voda)
www.jbc4xrevelations.com

26. 8. Jablonecké pivní 
slavnosti
www.mestojablonec.cz

10. 9. Jablonecká neděle
sportovní a volnočasové aktivity 
pro děti 
www.jabloneckanedele.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

INZERCE    A171002063    A171002174 INZERCE    A171002098    A171002192

UHERSKÝ BROD SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ AKCE:

  1. 7. BRODFEST  
– hudební festival, letos „Noc světových legend  
v podobě revivalů“ (Rammstein, AC/DC aj.)

  5. 8. SLAVNOSTI PIVOVARU 
– pořádá Pivovar Uherský Brod, koncerty českých  
a slovenských kapel (Horkýže Slíže, Alkehol aj.)

  26. 8. HISTORICKÁ HOSTINA 
– ochutnávka historie v Muzeu J. A. Komenského,  
tentokrát „co se jedlo na vojenských taženích“

  10. 9. UHERSKOBRODSKO 
V PÍSNI A TANCI + DEN EVROP-
SKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
– otevření všech pamětihodností, vystoupení folklorních 
souborů Uherskobrodska, jarmark

Podrobnější informace v Městském informačním centru, 

tel. 572 805 125 nebo na www.cojevbrode.cz.
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ruch 2009–2014 využije individuální uby-
tování minimálně 20 procent zahraničních 
turistů,“ dodává Vilém Frček. Kolik z tohoto 
procenta tvoří sdílené ubytování, statistiky 
ministerstva neukazují. 

Z průzkumu, který mezi svými členy 
uspořádala asociace, vyplývá, že 68 procent 
hoteliérů ve svém okolí pozoruje silný nárůst 
nabídky ubytování v soukromí, v průměru 
je takto prodáváno až 25 procent celkového 
počtu přenocování. 

Nejčastěji se takto pronajímají byty, a to 
v 67 procentech případů, samostatné míst-
nosti a celé rodinné domy. „Velmi častým 
případem je pronájem takzvaných apartmá-
nů, které však mnohdy nebývají kolaudová-
ny pro účely hromadného ubytování hostů,“ 
dodává Václav Stárek. 

Podle hoteliérů přitom mohou poskytova-
telé sdíleného ubytování porušovat napří-
klad požární předpisy, předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce nebo ochrany autorského 
práva v případě, že návštěvníci v rámci 
ubytování sledují televizi nebo poslouchají 
rozhlas. 

Města chtějí regulaci
Regulaci po státních úřadech požadují také 
česká města. Těm se nelíbí jak ubytování 
Airbnb, tak ani taxislužba Uber. V Brně ji 
tak přednedávnem zakázali. Pravidla pro 

sdílené služby ale chybějí i metropoli. 
„Zákony musejí platit pro všechny stejně 

a není možné, aby je jedna služba nedodr-

žovala, a ještě se tím chlubila. Netýká se to 
totiž jen Uberu, ale i dalších služeb, jako je 
třeba Airbnb, a to se musí řešit na vládní 
úrovni. Nelze to nechávat na městech,“ 
uvedla primátorka hlavního města Prahy 
Adriana Krnáčová. 

Podle ní je problémem Airbnb jednak to, 
že není jasné, zda jsou odváděny všechny 
poplatky. Sousedé těchto bytů si navíc stě-
žují, že nevědí, kdo vedle nich vlastně bydlí. 
„Je nutné dát městům legislativní možnosti, 
aby mohla vymáhat dodržování pravidel,“ 
doplnil náměstek brněnského primátora 
Matěj Hollan. 

Stát je rozpačitý 
Vláda přitom považuje rozvoj sdílené ekono-
miky spolu s digitalizací za jednu z priorit-
ních oblastí rozvoje tuzemské ekonomiky. 
„Sdílená ekonomika je novým faktorem, 
novou formou inovativního podnikání, na 
kterou ale stát není dostatečně připraven. 
Ti, kdo se účastní podnikání tohoto nového 
typu, musejí platit daně a odvody a respek-
tovat pracovněprávní předpisy stejně jako 
ostatní podnikatelé,“ konstatoval předse-
da vlády Bohuslav Sobotka. K nastavení 
pravidel pro sdílené služby by měl podle něj 
přispět digitální koordinátor Ondřej Malý. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostál@mf.cz)
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Nápad za miliony

Službu Airbnb založil v roce 2008 Brian 
Chesky, který se tehdy ve svých šestadva-
ceti letech přestěhoval do San Franciska, 
kde získal práci v uměleckém obchodě. 
Když mu chyběly peníze na zaplacení 
nájmu, přemýšlel, jak si co nejrychleji 
přivydělat. Protože byly před blížící se kon-
ferencí ve městě vyprodané všechny hotely, 
nafoukl u sebe v bytě tři matrace a nabídl 
je spolu se snídaní zájemcům na internetu. 
Služba Airbnb se podle toho dodnes jme-
nuje (Air Bed and Breakfast – Nafukovací 
matrace a snídaně). 

Vzhledem k velkému zájmu Brian Chesky 
spolu se svým spolubydlícím pronajímal 
nocleh dál. A stejnou službu nabídl i dalším 
zájemcům. Založili proto webové stránky, 
které ubytování zprostředkovaly, a vy-
dělávali na provizi za nocleh. Do dvou let 
pak měla služba 100 tisíc rezervací. V roce 
2012 Airbnb zajistil ubytování v objemu tří 
milionů přenocování, v roce 2018 odhaduje 
svůj výkon na 18 milionů přenocování.

›

SDÍLENÍ NARAZILO.  
Pražská primátorka Adriana Krnáčová  
si chce posvítit na sdílené služby Uber i Airbnb. 
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Vybrané akce 2017 ve Valticích

 17. 6. Hudba na kole
 17. 6. Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany
 8.–16. 7. Hudební Rendez-vous Valtice
 29. 7.  Vinařské meruňkové slavnosti 

a předhodové zpívání
 19.–20. 8. Valtické krojované hody
 9. 9. Author valtické cyklobraní
 15.–16. 9. Víno bez hranic / Wein ohne Grenzen
 15.–16. 9. Dýňobraní ve Valtickém Podzemí
 5. 10. Lednicko/Valtický hudební festival
 6.–7. 10. Valtické vinobraní

Více informací na www.valtice.eu.

INZERCE    A171002190    A171002145 INZERCE    A171002175    A171002159
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Projet malebnou jihomoravskou 
krajinu na kole a zároveň ochutnat ta 
nejlepší vína od místních vinařů. Toto 

spojení nabízejí již od konce devadesátých 
let minulého století Moravské vinařské 
stezky. Ty zároveň patří k průkopníkům 
zážitkové turistiky v České republice. 

Moravské vinařské stezky vznikaly 
v letech 1999 až 2003 jako průkopnický 
projekt, který s velkou vizí a ambicí navrhl 
vytvoření sítě cyklistických tras spojujících 
všechny významné vinařské obce, polohy 
vinic a památky Jihomoravského kraje. 
Iniciátorem a koordinátorem projektu byla 
Nadace Partnerství. Ta ve spolupráci s více 
než 250 vinařskými obcemi a s podporou 

Státního fondu pro obnovu venkova, později 
předvstupních programů EU, v letech 2001 
až 2003 vydala první mapy a průvodce a ná-
sledně vyznačila první stezky.

V současnosti zahrnují Moravské vinařské 
stezky 1200 kilometrů cyklotras, které jsou 
rozdělené do deseti okruhů, jež protíná 
Moravská vinná stezka. „Moravské vinař-
ské stezky prošly od vyznačení prvních 
úseků velkým vývojem a jsme pyšní na 
to, že pomohly přinést do vinařských obcí 
prosperitu a motivovat malé vinaře k tomu, 
aby u svého koníčka zůstali. Dnes už se 
nezabýváme značením dalších cest, to je 
plně v kompetenci obcí a jejich sdružení, ale 
soustředíme se na zkvalitňování služeb pro 

turisty a milovníky vinařské jižní Moravy,“ 
říká Miroslav Kundrata, ředitel Nadace 
Partnerství. 

Propojením vinařských obcí však projekt 
neskončil. Naopak. Od cyklistů se začaly 
objevovat požadavky na fungující služ-
by „vinařské turistiky“, které byly do té 
doby nedostačující. A tak vznikl například 
Festival otevřených sklepů. Víkendová akce 
umožňuje návštěvníkům poznat moravské 
vinaře osobně, důvěrně a zblízka. Festival 
se stal vyhledávaným svátkem dobrého 
vína a jídla, zážitkem z nových setkání, při 
kterých turisté objevují kouzlo vinařských 
vesnic, sklepních uliček a vinných sklepů. 
Dalšími akcemi, navázanými na stezky, je 

48 l Profit

Vidět stín rysa. 
Turisté utrácejí za zážitky
Polehávání na pláži nebo horské 
túry patřily vždy k turistické klasice. 
V poslední době však návštěvníci 
kladou stále větší důraz na prožitek 
z návštěvy konkrétního místa    

TÉMA
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vše osahat a vyzkoušet si některé činnosti na 
vlastní kůži. 

Důležitou součástí zážitkové turistiky je 
také nápaditá interpretace. Moderní turisté 
jsou posedlí příběhy. Téměř neznatelná 
zídka zaniklé tvrze nebo strom, jakých 
v krajině mohou potkat stovky, dostávají 
úplně jiný nádech, pokud je s nimi spojený 
zajímavý příběh nebo pověst. 

Růst zájmu o zážitkovou turistiku potvr-
zuje také společnost Allegria, známá také 
jako Firma na zážitky. „Zážitkových pobytů 
prodáváme každý rok několik tisíc a těší se 
stále větší pozornosti zákazníků. Mezi nejob-
líbenější patří například pivní lázně a další 
wellness nebo gurmánské pobyty. U nich se 
stále více prosazují i regiony mimo Prahu 
a střední Čechy,“ vysvětluje Linda Vavříková, 
spolumajitelka společnosti Allegria.  V sou-
časnosti tvoří zážitkové pobyty zhruba  
20 procent celkového obratu firmy. Na rozdíl 
od jednorázových zážitků, jako je jízda su-
persportovním autem nebo seskok padákem, 
jejichž cena se obvykle pohybuje kolem dvou 
až tří tisíc korun, vyjdou zážitkové pobyty 
zájemce v průměru na pět tisíc korun.  

Jednou z oblastí, na které se zaměřuje 
zážitková turistika, jsou tradiční řemesla. 
Za možnost věrného napodobení výroby či 
zpracování řemeslných výrobků, které byly 
ještě před několika desetiletími či staletími 
běžnou součástí života ve městech či na ven-
kově, jsou si nyní lidé ochotní připlatit. Na 
Allegrii tak patří k nejžádanějším například 
kovářský kurz. 

Vykovat hřebík, zasadit strom
Některé turistické atrakce se pak zaměřily 
přímo na tuto oblast. Tímto směrem se 
například vydalo Centrum řemesel, které 
je součástí areálu společnosti Botanicus 
v Ostré na Nymbursku. Návštěvníci si tam 
mohou například zkusit rýžovat zlato, vyko-
vat hřebík nebo vyrobit svíčku či mýdlo. Za 
touto možností přijíždějí do Ostré každý rok 
desítky tisíc návštěvníků. Ti si navíc mohou 
prohlédnout unikátní zahrady léčivých 
rostlin, z nichž se vyrábí přírodní kosmetika 
Botanicus. Ekologické zahrady mají nejen 
charakter produkčních ploch jako zdroj 
potřebných surovin pro výrobu kosmetiky, 
ale zároveň slouží i jako zahrady vzdělávací 
a odpočinkové.

Zážitková turistika přitom není spojená 
jen s konkrétními destinacemi, cestovními 
agenturami nebo sdruženími obcí. Právě po-

například seriál výletů s názvem Krajem 
vína, který se v roce 2017 koná již pošesté, 
nebo zářijový Tour de burčák, který pro pěší 
i cyklisty nabízí putování vinařskou krajinou 
s ochutnávkami burčáků.

Emoce a příběh
Zážitková turistika vzbuzuje v účastnících 
velmi silné emoce. Představuje pro ně vý-
zvu, protože zažívají pocity, které v běžném 
životě nenaleznou. Snaží se vytěžit maxi-
mum ze svých fyzických nebo duševních 
schopností. Uspokojují své potřeby rozvíjet 
se a poznávají nové věci. 

Nedílnou součástí zážitkové turistiky je 
proto interaktivita. Ta je založená na vnímá-

ní všemi smysly. Turisté si mohou věci nejen 
prohlížet a poslouchat výklad, ale nacházejí 
se v autentickém prostředí, vnímají veškeré 
zvuky, které jsou s ním spojené, mohou si 
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1200 km
Tolik v současnosti meří  
Moravské vinařské stezky. ›
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třeba být součástí autentického příběhu při-
vádí návštěvníky také k organizacím, které 
jinak nemají s turismem příliš společného. 

Příkladem je Hnutí Duha, které pořádá 
tradiční Týdny pro divočinu. V jejich rámci 
se návštěvníci mohou aktivně zapojovat 
do praktické ochrany biodiverzity. Kromě 
práce čekají účastníky zajímavé odborné 
exkurze do oblastí mnohdy nepřístupných 
veřejnosti. Letos se konají již podvacáté a na 
několika místech od Šumavy přes Strako-
nicko, Králický Sněžník až po Bílé Karpaty 
či Ščúrnici.  Návštěvníci se mohou podílet 
například na obnově rašelinišť, přeměně 
smrkové monokultury na rozmanitý divoký 
les nebo prožít vlastní reflexi přírody pro-
střednictvím malby či kresby pod vedením 
zkušených lektorů. 

„Každou novou sezonou přicházejí nové 
nápady a každý rok je trochu jiný. Přijet na 
Týdny pro divočinu může každý, kdo chce 
prožít užitečný čas v lese, něco se dozvědět 
a pomoci přírodě. Cílem pracovní i nepra-
covní části Týdnů pro divočinu je navázání 
vztahu k divočině, která nás obklopuje 

a jejíž jsme součástí,“ vysvětluje Eliška Voz-
níková, vedoucí programu Krajina Hnutí 
Duha.

Do divoké přírody
S průvodcem do divočiny mohou návštěv-
níci vyrazit také díky programu národního 
parku Šumava. O rostoucím zájmu turistů 

svědčí, jak se od roku 2008 program roz-
šířil. Zatímco původně začínal na sedmi 
trasách ve 41 termínech, letos už se zájemci 
mohou vydat na 30 různých tras ve  
140 termínech. 

„Účastníci se leckdy diví, že hned za vsí 
opouštíme cestu a značenou trasu a vydá-
váme se lesem nazdařbůh. Prý je toto nikdy 
nenapadlo, jedině snad při sbírání hub, ale 
to mají zcela jiné zájmy než přemýšlet o síle 
přírody,“ říká Josef Pecka, jeden z dlouhole-
tých šumavských průvodců. 

„Největším zážitkem bývá setkání 
s divokými živočichy, ať již jde o tetřeva, 
rysa nebo ,pouhého‘ jelena. I jen mihnutí se 
naší největší středoevropské kočky – rysa 
ostrovida – přes cestu zanechá v lidech hlu-
boký zážitek i hlavní téma dalších hovorů,“ 
doplňuje Josef Pecka.

Ať už lidé míří za vínem, řemesly nebo 
divokou přírodou, zážitková turistika 
ukazuje, že se stává stále důležitější součástí 
cestovního ruchu v České republice. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

›
Akce na stezkách
Festival otevřených sklepů umožňuje 
návštěvníkům poznat moravské vinaře 
osobně, důvěrně a zblízka. Festival se 
stal vyhledávaným svátkem dobrého vína 
a jídla, zážitkem z nových setkání, při 
kterých turisté objevují kouzlo vinařských 
vesnic, sklepních uliček a vinných sklepů. 
Dalšími akcemi navázanými na stezky je 
například seriál výletů s názvem Krajem 
vína, který se v roce 2017 koná již pošesté, 
nebo zářijový Tour de burčák, který pro 
pěší i cyklisty nabízí putování vinařskou 
krajinou s ochutnávkami burčáků.
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Temný Důl 63
542 26 Horní Maršov
Česká republika 

Rezervace: 
tel.: +420 602 329 301
nebo na 
info@upaniberty.cz

Telefon: 
+420 606 737 787
E-mail: 
info@upaniberty.cz
www.upaniberty.cz

info@upaniberty.cz info@upaniberty.czinfo@upaniberty.cz
www.upaniberty.cz

Příjemná 
dovolená 
v Krkonoších
Útulné prostředí 
jako u babičky
Pořádání 
firemních akcí 

PENSION & RESTAURANT 
„U paní Berty“
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Muzeum Českého ráje v Turnově

•  Nádhera a pestrost drahých kamenů – 
geologicko-mineralogická expozice

•  Krása a třpyt luxusních historických i moderních 
autorských šperků – klenotnice, expozice 
broušených a rytých drahokamů

Kontakt: +420 481 322 106, 
www.muzeum-turnov.cz

Adresa: Skálova 71, 511 01 Turnov

INZERCE    A171002276    A171002293 INZERCE    A171002275    A171002301

Vítejte v Hustopečích
S R D C I  V I N I C  A   M A N D L O N Í !

Město ležící v malebné krajině blízko Pálavy 
a Novomlýnských nádrží vám nabízí řadu možností jak 
pro aktivní turistiku, tak pro relaxaci uprostřed vinic či 

mandloňových sadů, které jsou největší ve střední Evropě.
Ve městě můžete během roku navštívit spoustu akcí. 

Většina z nich je propojená s vinařskou kulturou. Za zmínku 
stojí především tradiční Burčákové slavnosti (říjen), 

Oslavy svatomartinských vín a husí (listopad), 
Slavnosti mandloní a vína (březen) 

nebo unikátní výstava Světový duel vín (listopad).

Kalendář akcí je samozřejmě mnohem bohatší. 
Aby vám nic neuniklo, sledujte nás na stránkách 
www.hustopece.cz nebo na našem Facebooku.
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V malebném koutě 
pod Orlickými horami 
se rozprostírá město 
Dobruška. Má zajímavou 
historii zaplněnou mnoha 
osobnostmi, 
k nimž patří František 
Vladislav Hek, Jiráskův 
F. L. Věk. V jeho rodném 
domku najdete muzejní 
expozici věnovanou jemu 
a jeho románové 
a televizní podobě. 
Žil zde též světově 
proslulý malíř František Kupka 
a ve staré radnici je stálá výstava jeho prvotin. Je 
tam rovněž expozice hrdelního práva, dále se můžete 
kochat půvabnými obrázky kronikáře 19. století 
Aloise Beera a věžní ochoz slouží jako rozhledna. 
Za návštěvu stojí i muzeum s bývalou synagogou.

V Dobrušce si můžete i zasportovat, třeba v krytém 
bazénu s letním koupalištěm. Areál nabízí kromě 
koupání i hřiště na plážový volejbal, nohejbal a další 
sporty.

Web: www.mestodobruska.cz
Informační centrum Dobruška: 494 629 581, 
724 965 051, 773 773 031
E-mail: ic@mestodobruska.cz
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XIV. BEČOVSKÉ SLAVNOSTI 
– HUDBA V PROMĚNÁCH STALETÍ: 14. až 16. 7. 2017

Bečov nad Teplou slaví letos 130. výročí ZUŠ J. Labitzkého. 

V pátek 14. července začíná před radnicí od 17 hodin 
vernisáž výstavy fotografií historie školy. Poté se setkají 
absolventi a příznivci školy na bečovské farní zahradě. 

V sobotu 15. července zahájíme slavnosti ve 12 hodin pochodem 
spolků. Program na náměstí bude pokračovat do 23 hodin. 

Nedělní slavnosti začínají 16. července snídaní v Bečovské botanické 
zahradě a vyvrcholí koncertem Karlovarského symfonického 

orchestru a světoznámého houslisty Václava Hudečka 
v kostele sv. Jiří od 17.30 hodin. O. Haláková.
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Klid k nezaplacení? 
Jedině s cestovním pojištěním
Zástupci českých podniků často spoléhají 
na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten sice 
poskytuje nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči, 
ale pro úplně klidnou cestu po zemích EU nestačí

Lékařsky nezbytnou zdravotní péčí 
se rozumí péče poskytnutá tak, 
aby cestující mohl dokončit svůj 

plánovaný pobyt v dané zemi a nemusel se 
vracet do státu pojištění dříve, než původně 
zamýšlel. Patří sem i zdravotní péče 
související s chronickým onemocněním či 
s těhotenstvím. Nesmí se však jednat o péči, 
za kterou osoba cíleně vycestovala. 

K ošetření přitom musí dojít ve zdravot-
nickém zařízení, které je napojeno na místní 
systém veřejného pojištění. U soukromé-
ho lékaře si návštěvníci obvykle musejí 
péči uhradit sami. Stejně tak není v rámci 
Evropského průkazu zdravotního pojištění 
zahrnuta spoluúčast pacienta a některé 
asistenční služby. 

Proto je dobré i při cestách do EU sjednat 
cestovní pojištění. To nabízejí prakticky 
všechny komerční pojišťovny působící 
na českém trhu, ale například i zdravotní 
pojišťovny. 

Zlomenina za statisíce
Menší nehody v zahraničí přitom nejsou 
ničím výjimečným. Každý rok nahlásí Češi 
v zahraničí v průměru na 42 tisíc pojist-
ných událostí. Jen ošetření bolavých zubů 
v sousedním Německu může pacienty stát 
69 770 korun. Operace komplikované nebo 
otevřené zlomeniny stojí zhruba 400 tisíc 
korun, operace komplikovaného úrazu hlavy 
nebo páteře přibližně 570 tisíc korun. 

Podle odborníků by se lidé vyjíždějící 
do zahraničí neměli snažit za každou cenu 
ušetřit a měli by si sjednat takovou pojistku, 
která odpovídá jejich potřebám a způsobu 

trávení pobytu. Pokud například podnikate-
lé vědí, že se během pobytu kromě obchod-
ních jednání budou věnovat také nějakému 
rekreačnímu sportu, měli by si zjistit, zda 
je na tento sport potřeba sjednávat rizikové 
připojištění, a pokud ano, měli by ho zahr-
nout do smlouvy. 

Pojištěný terorismus
Kromě služebních cest se připojištění týká 
samozřejmě také dovolených. I v tomto 
případě pojišťovny reagují na aktuální dění 
v zahraničí. „Zavedli jsme pojištění storna 
z důvodu terorismu pro klienty cestovních 
kanceláří. Kryje náklady vzniklé za neusku-
tečněný zájezd nebo jiné služby z důvodu 
teroristického činu v místě pobytu až do 
80 procent doložených nákladů,“ říká Eva 
Svobodová, mluvčí Uniqa pojišťovny.

Specifické je pojištění v případech cesto-
vání rodin s dětmi. „Cestovní pojištění pro 
děti by mělo být složeno z pojištění léčeb-

ných výloh, úrazového pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škody. Na odpovědnost za 
škodu lidé často zapomínají, nicméně tato 
složka je nesmírně důležitá. Chrání rodiče 
v případě, že dítě způsobí někomu úraz nebo 
rozbije či poškodí cizí majetek,“ vysvětluje 
Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

Kromě pojištění mohou rodiče snížit riziko 
nepříjemných událostí také výběrem způsobu 
cestování. Odborníci například nedoporučují 
lidem s dětmi využívat klasické linkové lety. 
„Zatímco linkové lety využívá pro cestování 
velké množství národností, v charterovém 
letu cestující obvykle potkávají pouze své kra-
jany. Riziko vystavení dítěte nějakému exotic-
kému viru je tak mnohem menší. Charterové 
lety z Čech navíc létají do většiny oblíbených 
dovolenkových destinací,“ konstatuje Michal 
Tůma z cestovní agentury Invia.

Důležitá je účtenka
V případě, že jsou lidé nuceni vyhledat v za-
hraničí lékaře, musí se připravit na to, že po 
nich může po předložení kartičky potvrzu-
jící zaplacené cestovní pojištění požadovat 
zaplatit za ošetření v hotovosti. Turisté si 
však nesmějí nechat zapomenout vystavit 
účet, který jim později pojišťovna proplatí. 

Pomoci jim může také to, pokud se ještě 
před samotným ošetřením spojí s asistenční 
službou, která za ně vše vyřídí a lékaři odfaxu-
je garanci platby a potvrzení o platnosti pojiš-
tění. Pokud se stane, že je nutná hospitalizace, 
nemusí se návštěvníci starat o nic, nemocnice 
se s asistenční službou spojí sama. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Ošetření zubů v Německu může stát  
69 770 korun, operace komplikované 
zlomeniny 400 tisíc korun, komplikovaného 
úrazu hlavy nebo páteře 570 tisíc korun.
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starosta@vysokenadjizerou.cz  /  mistostarosta@vysokenadjizerou.cz  /  muzeum@vysokenadjizerou.cz  /  knihovna@vysokenadjizerou.cz

Město Vysoké nad Jizerou se nachází severovýchodně od Semil 
v nadmořské výšce 700 m. Toto známé středisko zimní i letní rekrea-
ce leží v západní části krkonošského podhůří a už léta je přezdíváno 
jako „městečko nejkrásnější zimy“. První písemná zmínka o něm po-
chází z roku 1352, kdy nedlouho předtím město založili páni z Vald-
štejna. Městský znak Vysoké získalo na počátku 16. století jako od-
kaz na čin měšťana a kostelníka Havlase Pavlaty, který prý při pálení 
dřeva na uhlí v milíři v rokytnických lesích ochočil medvěda a poté 
jej odvedl na Pražský hrad ke králi. Návštěva města je zážitkem 
v kaž dém ročním období. V létě se mohou návštěvníci zúčastnit sta-
ročeské vysocké pouti, na podzim potěší diváky národní přehlídka 
ochotnického divadla Krakonošův divadelní podzim a v zimě najdou 
vyznavači zimních sportů ve Skiareálu Šachty upravené sjezdovky 
a  běžecké okruhy. Po celý rok mohou turisté navštívit významné 
kulturní památky, jako například barokní kostel sv. Kateřiny. Histo-
rii města a jeho okolí lze poznat v místním Vlastivědném muzeu, ve 
kterém je kromě bohaté a různorodé expozice také pohyblivý betlém 
J. Metelky. Muzeum pamatuje na slavné vysocké rodáky, mimo jiné 
na státníka JUDr. Karla Kramáře, jehož ve městě připomíná busta 
na jeho rodném domě a Kramářova vila s prvky ruské architektury. 
Načerpat energii mohou návštěvníci města v  Parku básníků, kde 
vedle klidné atmosféry mezi vzrostlými stromy se nachází pomník 
K. H. Borovského, busty V. Dyka a A. Sovy a altánek s plastickou ma-
pou české a polské strany Krkonoš. Krásný výhled na široké okolí Vy-
socka je z rozhledny U borovice. 

Vysoké 
nad Jizerou

www.vysokenadjizerou.cz tel.: 481 593 903
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Směr Asie! Nebo na Havaj 
za King Kongem
Češi začínají přicházet na chuť létání 
do vzdálených destinací. Na prvních příčkách 
dominují asijská letiště. Do budoucna tyto linky 
posílí, přibude nové spojení s Čínou 

První čtvrtletí letošního roku se 
v Česku nese ve znamení létání. Od 
ledna do března do letadel nastoupilo 

více než čtvrt milionu tuzemských pasažérů, 
přesně jich bylo 263 541. Nejčastěji přitom 
míří do jihovýchodní Asie. Celkem asijské 
destinace zaujímají tři pozice v první pětce. 
Vyplývá to ze statistik cestovatelského 
portálu Letuška.cz provozovaného 
společností Asiana. 

Češi se tak výrazně přiblížili sousedům 
z bohatšího Rakouska, kde za první čtvrtletí 
letělo 330 477 cestujících. „Rakušané tradič-
ně dosáhli většího počtu koupených letenek, 
i když má Rakousko méně obyvatel než 
Česká republika. Češi se k tomuto trendu ale 
už pomalu blíží. To je pro nás dobrá zpráva, 
která jen dokazuje, že je na tom česká 
ekonomika dobře a Češi i díky levnějším 
letenkám mají zájem o cestování,“ řekl Josef 
Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. 

V první pětce vede Asie
I když nejčastějším cílem Čechů byla v tomto 
období Paříž, která je lákavá zejména jako 
romantický cíl během prodloužených víken-
dů, hned na druhé a třetí příčce následovala 
exotika v podobě jihovýchodní Asie, kon-
krétně Vietnam a Thajsko. Po další evropské 
destinaci, kterou je Brusel, pak na pátém 

místě následovala opět Asie, tentokrát blíz-
kovýchodní Dubaj. 

Češi se tak chovali ekologicky odpo-
vědnějším způsobem než Rakušané, kteří 
nejčastěji létali do Německa, následovaného 
švýcarským Curychem nebo Londýnem. 
Kvůli dopadům na životní prostředí totiž 
odborníci doporučují k cestování po Evropě 
používat vlaky nebo silniční dopravu, létání 
pak směrovat na větší vzdálenosti mezi 
kontinenty. 

Na rostoucí zájem o asijské destinace 
reagují i jednotlivé aerolinie. Například 
společnost Emirates nedávno oznámila, že 
od 1. července zavede linku do Phnompenhu 
v Kambodži vedenou přes Rangún v Myan-
maru. 

Také Kambodža se totiž pro Čechy stává 
jednou z nejvyhledávanějších turistických 
destinací z oblasti jihovýchodní Asie. Země 
známá svojí bohatou kulturou a vynikajícím 

jídlem přináší cestovatelům nezapomenu-
telné zážitky také díky své jedinečné krajině 
a dechberoucím historickým památkám. 

Phnompenh leží v  centrální oblasti Kam-
bodže, která se pyšní největším chrámem 
na světě Angkor Vat, zapsaným v seznamu 
světového dědictví UNESCO. Chrám se na-
chází ve vzdálenosti pouhých pět hodin jízdy 
od Phnompenhu. Mezi další pozoruhodné 
památky patří starověké ruiny chrámů, jako 
jsou Bayon, Ta Prohm a Banteay Kdei.

Výlet za King Kongem
Kromě asijských destinací roste zájem 
také o další exotické lokality. Cestovní 
kanceláře totiž lákají turisty na místa, kde 
se natáčely filmové hity, které dominují 
divácké návštěvnosti kin v posledních 
týdnech a měsících. Například Invia 
nabízí zájezdy do pouště Namib, kde se 
natáčelo pokračování filmové série Mu-
mie, nebo na havajský ostrov Kauai, který 
ztvárnil Ostrov lebek v nejnovějším filmu 
King Kong. 

Ostrovy hrály jednu z hlavních rolí také 
u dalších filmových novinek. V případě 
snímku Rychle a zběsile 8 si fanoušci burá-
cejících motorů a rozpálených pneumatik 
mohou prohlédnout reálné kulisy tohoto 
filmu na Kubě. Milovníci Pirátů z Karibiku, 
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Češi i díky levnějším 
letenkám mají zájem 
o cestování. To je pro 
nás dobrá zpráva. ›

www.marienbad.cz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Tradice, styl, 
elegance

Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****, 

Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****, 

Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***

Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny, 

přírodním Mariiným plynem a slatinou

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů 

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb, 

maximální komfort a spokojenost našich hostů

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH
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Turistické informační centrum Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 836 916, ic@mufrenstat, www.frenstat.info

Město leží v kotlině Moravskoslezských Beskyd mezi vodními toky Lomná, Lubina a Bystrý a je 
obklopeno malebnou horskou krajinou Beskyd s impozantní bájnou horou Radhošť. Naleznete 
zde areál skokanských můstků Jiřího Rašky, autokemp, akvapark a spoustu příležitostí pro 
pěší i cyklistické výlety, lyžování, paragliding a další sportovní aktivity. 

Centrum města Frenštát pod Radhoštěm tvoří náměstí s novorenesanční radnicí a 27 metrů 
vysokou radniční věží, ze které se vám naskytnou překrásné pohledy na beskydskou krajinu. 
Interiéry radnice zdobí díla Albína Poláška, autora sochy Radegasta, jehož originál je k vidění 
ve vstupní části radnice. Kopii můžete vidět při cestě z Pusteven na Radhošť. Nedaleko od 
centra se nachází muzeum, jehož expozice jsou věnovány historii, sportu, tkalcovství, přírodě 
Beskyd, vystěhovalectví do Texasu.

Zásluhou olympijského vítěze a frenštátského rodáka Jiřího Rašky vyrostl na svazích Ho-
reček areál se čtyřmi skokanskými můstky. U můstků začíná tříkilometrová naučná stezka 
Beskydské nebe. Příznivci cyklistiky se mohou projet okruhem Beskydských trailů. V létě je 
návštěvníky oblíbený akvapark s tobogánem, skluzavkou, hřištěm a dalšími atrakcemi. Při del-
ším pobytu se můžete ubytovat v překrásném prostředí autokempu.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

TRADIČNÍ AKCE:

15. 7.

Horečkyfest 2017
Amfi teátr na Horečkách

29. 7.

Gulášové slavnosti
autokemp

5. 8.

Svátek dřeva
Amfi teátr na Horečkách

1.–3. 9.

Adidas Continental Beskydská sedmička

11. 11.

Martinský trh
náměstí›

1_2 Frenstat.indd   1 6.6.2017   16:15:32

INZERCE    A171002259    A171002262

www.marienbad.cz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Tradice, styl, 
elegance

Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****, 

Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****, 

Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***

Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny, 

přírodním Mariiným plynem a slatinou

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů 

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb, 

maximální komfort a spokojenost našich hostů

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH

G015_17_06_LLML-Profit-210x130.indd   1 2.6.2017   11:12:58
48_71_PT_06.indd   57 8.6.2017   19:54:43



kteří zhlédli poslední pokračování pod ná-
zvem Salazarova pomsta, zase mohou odjet 
na ostrov Hamilton Island u pobřeží Austrá-
lie, jehož písečné pláže omývané azurovým 
mořem kapitán Jack Sparrow tentokrát na 
plátně oživil.

Český vyhledávač letenek roste
Z rostoucího zájmu o létání těží nejen 
aerolinie a cestovní kanceláře, ale také 
další tuzemské firmy. Vyhledávač letenek 
Kiwi.com dosáhl loni obratu více než osm 
miliard korun. Oproti roku 2015 tak zvýšil 
tržby o 400 procent. Brněnská firma se řadí 
na špici mezi největší tuzemské prodejce 
letenek, celkem jich v roce 2016 celosvětově 
prodala téměř tři a půl milionu. Zároveň pa-
tří s téměř tisícem zaměstnanců k největším 
zaměstnavatelům v regionu.

„V roce 2016 se nám povedlo znovu růst 
o stovky procent v obratu i v počtu zaměst-
nanců. Díky strategickým partnerstvím 
jsme nejsilněji rostli především v USA a ve 
Velké Británii. Silnými regiony zůstávají 
kromě Severní Ameriky také severní a zá-
padní Evropa, nadále rostou asijské trhy. 
Příští rok plánujeme další růst s tím, že by-
chom rádi dosáhli tržeb miliardy eur,“ uvedl 
Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi.com. I když 
firma sídlí v Česku, její obrat z velké většiny 
generují zákazníci v zahraničí.

Čtvrtá linka do Číny
Přibývat by mělo také leteckých spojení 
mezi Českou republikou a Čínou. V součas-
nosti existují mezi Čínou a Českou repub-

likou tři přímé letecké linky. Míří z Prahy 
do Pekingu, Šanghaje a Čcheng-tu. Brzy 
by měla přibýt čtvrtá, která spojí Prahu 
s městem Kchun-ming. Podle ministryně 
pro místní rozvoj Karly Šlechtové by mohla 
fungovat v polovině příštího roku. 

„Město Kchun-ming je zajímavé tím, že 
se tady nachází jedno z největších letišť 
světa, a ČR a Čína zde plánují otevřít přímou 
linku,“ uvedla Karla Šlechtová při dubnové 
návštěvě Kchun-mingu, metropole jihočín-
ské provincie Jün-nan.

Zatímco tři současné linky jsou zamě-
řené především na manažery cestující do 
hospodářských center Číny za obchodními 
účely, plánovaná trasa do Kchun-mingu 

by měla sloužit hlavně turistům.  Provin-
cie Jün-nan totiž sousedí s Myanmarem, 
Laosem a Vietnamem. Pro české turisty 
by tak mohla být jednou z bran do jihový-
chodní Asie. Zároveň by odtud mohli létat 
čínští turisté do Česka. „Pro nás tato linka 
může znamenat příliv turistů z Čínské 
lidové republiky. Provincie Jün-nan je ale 
také hned vedle Vietnamu a je případnou 
zastávkou i pro vietnamské turisty,“ dodala 
Karla Šlechtová.

„V tuto chvíli jsou čínští turisté na osmém 
místě v ČR a jejich příliv jen za loňský rok 
vzrostl o 22 procent,“ připomněla Karla 
Šlechtová. Zároveň upozornila na to, že Čes-
ká republika je šestou nejbezpečnější zemí 
světa, což v současné době začíná nabývat 
na stále větším významu.

Návrh smlouvy je připravený a nyní se 
ještě ladí technické detaily. Zbývá napří-
klad dohodnout, jak často by lety probí-
haly. Zatímco čínská strana plánuje létat 
dvakrát v týdnu, české ministerstvo má 
zájem o lety třikrát týdně. Linku by mohly 
provozovat aerolinie China Eastern Yunnan 
Branch nebo Lucky Airlines, které nedávno 
nakoupily letouny Boeing 787 Dreamliner 
pro dálkové spoje. Obě letecké společností 
vlastní provincie Jün-nan.

Kromě tohoto turistického spoje se 
jedná také o vzniku páté linky mezi Českou 
republikou a Čínou. Ta by měla být opět 
hlavně obchodní a spojovat Prahu s čínským 
městem Šen-čen. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Zatímco tři současné
linky jsou zaměřené 
především na 
manažery cestující do 
hospodářských center 
Číny za obchodními 
účely, plánovaná trasa 
do Kchun-mingu by 
měla sloužit hlavně 
turistům.

›

RAKETOVÝ RŮST. 
Zakladatel společnosti 
Kiwi.com Oliver Dlouhý loni 
zvýšil tržby své společnosti 
čtyřnásobně. 
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Stálá expozice Příběh Romů – historie Romů od pradávné 
indické vlasti až do současnosti. Přechodná expozice Parno 
Gras – fotografická výstava Nihada Nina Pušiji – život romských 
uprchlíků z republik bývalé Jugoslávie. Otevřeno mimo pondělí  

a sobotu od 10 do 18 hodin na Bratislavské 67.

PŘIJĎTE DO MUZEA 
ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ!

 Více informací naleznete na www.rommuz.cz 
a na www.facebook.com/muzeum.romske.kultury.
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PLAVBA LODÍ – MODERNÍ ZPŮSOB TRÁVENÍ DOVOLENÉ

O 
kružní plavby nabízejí řadu výhod. 
V rámci několikadenního pobytu na lu-
xusní lodi poznáte řadu destinací, aniž 
byste se museli přesouvat z hotelu do 

hotelu, a máte tak možnost aktivně strávit do-
volenou poznáváním nových míst. Během plavby 
na širém moři lodě nabízejí na své palubě řadu 
aktivit, mezi které patří sportovní a kulturní vyžití 
(fitness centrum, bazény, golf, tenis, divadlo, živá 
hudba a další). Lodě svým účastníkům přinášejí 
také nevšední gurmánské zážitky. Naše cestovní 
kancelář J & M Cruise působí na trhu s okružní-
mi plavbami již od roku 2012. Svým zákazníkům 
nabízí dovolenou na lodi několika oblíbených pla-
vebních společností, a to jak s vlastní dopravou, 
nebo i celý zájezd včetně letecké či autobusové 
dopravy a ubytování v místě vyplutí. J & M Cru-
ise rovněž v průběhu roku nabízí několik plaveb 
s delegátem, kde je český delegát k dispozici po 
celou dobu zájezdu již z letiště v Praze nebo Víd-
ni až po návrat zpět do Prahy nebo Vídně. Plavba 
lodí je také vhodná pro teambuildingové aktivity 
nebo jako motivační či věrnostní program pro za-
městnance či obchodní partnery. Cestovní kan-
celář J & M Cruise nabízí firmám a organizacím 
jakékoliv velikosti a zaměření nabídku incentivních 

zájezdů šitých na míru jejich potřebám a požadav-
kům. Zájezd lodí je ideálním spojením aktivního 
cestování a odpočinku. Dává příležitost každý 
den navštívit jiné místo bez nutnosti být stále „na 
cestě“. Zájezd lodí, respektive loď nabízí aktivity 
pro kvalitní trávení volného času, jako je divadel-
ní představení, večerní společenské programy, 
sportovní vyžití ve fitness centru, bazénech, vířiv-
kách, někdy také horolezeckou stěnu či umělou 
vlnu. Vedle toho je u většiny zájezdů lodí možné 
zajistit soukromé prostory výhradně pro aktivity 
skupiny. V průběhu zastávek na pevnině lze zajis-
tit skupinové výlety přímo od plavební společnosti 
nebo individuálně. Nabídku zájezdů lodí je možné 
po dohodě upravit a rozšířit o další požadované 
služby, jako je doprava, český delegát a další dle 
přání klienta. Mezi nejoblíbenější destinace pro 
plavbu lodí patří zejména Karibské moře, Stře-
dozemní moře či severní Evropa. V nabídce jsou 
však i méně obvyklé trasy, např. na Aljašku, po 
Havajských ostrovech či Japonsku. Věříme, že 
z nabídky plaveb si vybere opravdu každý.

S úctou
Jakub Quaiser
Jednatel CK J & M Cruise

Jakub Quaiser, J&M Cruise | tel. +420 722 943 700

www.zajezdlodi.cz | www.facebook.com/JMCruise
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TAIWANÍ THAJSK TTATTAAATATATATTAAAAAAIIIII
KAMBODŽA

bolívie

Transsibiřská magistrála
přes devět tisíc kilometrů napříč dvěma kontinenty 
po nejdelší trati světa / cena 32 500 Kč + letenka

z pestré nabídky vybíráme:

Korsika cyklistická
na kole podél celého Ostrova krásy
cena 15 400 Kč zahrnuje dopravu včetně kol, ubytování, 
polopenzi a průvodce

Mallorca Adventure
pestrý adrenalinový koktejl na slunném ostrově
Vyzkoušejte SEA CAVE EXPLORING, CANYONING, 
MTB, TREKKING, COASTERING a mnoho dalšího!
cena 16 600 Kč + letenka. V ceně ubytování + veškeré 
aktivity s místními instruktury

Brazílie
pojďte si prožít svůj brazilský sen! / cena 35 100 Kč + letenka

Kompletní nabídku zájezdů na kolo, hory nebo 
za poznáním hledejte na 

kudrna.cz
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Wellness pobyty: víkendový hit posledních let
Stále více Čechů utrácí tisíce za víkendové wellness 
pobyty, aby relaxovali a zbavili se únavy či stresu z práce

Pobyty v lázních bývaly dříve výhradně 
v rukou zdravotních pojišťoven 
a mužů a žen v bílých pláštích, kteří 

sem posílali své pacienty. A hotely a další 
ubytovací zařízení poskytovaly wellness 
služby jen výjimečně. Doba se radikálně 
změnila a zájem o wellness stoupá každým 
rokem. Například v jihočeské Třeboni 
dnes tvoří ti, co jezdí do lázní pouze na 
krátkodobé relaxační pobyty, až šedesát 
procent klientely. Před dvaceti lety to byla 
pouhá desetina hostů.

„Na víkendový pobyt do lázní jsem jela 
letos popáté. Odpočinu si od rodiny, a když 
mám čas jen pro sebe, zbavím se stresu 
z práce. A není to jen o tom, že si dobijete 
baterky. Třídenní relax se projeví nejen na 
tom, jak se cítíte, ale i jak vypadáte,“ usmívá 
se PR manažerka na volné noze Karolína 
Kadlecová. 

Lidé preferují nabídku hotelů
Většina lidí preferuje před tradičními lázně-
mi hotely, jež svou nabídku wellness služeb 
stále rozšiřují. Ačkoli nejde o nejlevnější 
záležitost, víkendové relaxační pobyty  

i s polopenzí a masážemi či koupelemi 
seženete už za 1500 korun. Většina dvou- či 
třídenních pobytů pak vyjde na dva tisíce až 
pět tisíc korun. 

V nabídce jsou ale i dražší vouchery. Portál 
Wellness-vikendove-pobyty.cz například 
nabízí balíčky Zlatý a Diamantový wellness 

pobyt za deset tisíc, respektive 15 tisíc korun. 
Klient si sám zvolí, zda chce využít jednorá-
zovou nabídku na luxusní párty, kde si může 
vychutnat třeba i vyhlídkový let či vyjížďku 
kočárem, nebo si pořídí několik levnějších.

Cena závisí na nabídce procedur, kvalitě 
ubytování a dalších služeb i na tom, jaká 
další lákadla hotely či wellness centra 
nabízejí. Základem jsou ale masáže, zábaly, 
koupele či cvičení (například jóga).

I v českých lázních si na počátku 21. stole-
tí uvědomují, že nemohou sázet jen na léčivé 
účinky pramenů. Naopak se předhánějí 
v tom, kdo nabídne zákazníkům kvalitnější 
a pestřejší relaxační procedury a metody. 

„Kromě léčebných procedur děláme 
samozřejmě i relaxační. Bez nich to dnes 
už nejde. Patří mezi ně například medová 
a lymfatická masáž, koupel se solí z Mrtvého 
moře, bahenní zábal s mořskými řasami či 
obklad s včelím voskem. K tomu máme pro 
návštěvníky v areálu golfové hřiště,“ říká 
manažer Lázní Kostelec na Zlínsku Jiří 
Fadler. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz) FO
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LÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚFRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA,

Architektonicky výjimečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní 
péči nejen o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní 
a profesionální péče vám ze všedního dne udělají jedinečný zážitek.

CENTRUM PRO ZDRAVĚJŠÍ ZÁDA 
PYRAMIDA

MTT-MEDICÍNSKÁ TRÉNINKOVÁ TERAPIE
PROSTORNÉ KOMFORTNÍ POKOJE 

S WI-FI

Nově otevřené rehabilitační Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí pomocí špičkové technologie 
efektivní a rychlou pomoc při bolestech zad. MTT – medicínská tréninková terapie exkluzivně v ČR! 
Připravíme vám individuální tréninkový program přímo na míru. Rychle – efektivně – individuálně. 
Bezbolestná terapie vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný. Program je vhodný také 
jako prevence při sedavém zaměstnání nebo při zaměstnání s nutností častého cestování. Bolesti hlavy, 
bolesti zad – vrátíme vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a. s., Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně | e-mail: reserve@hotelpyramida.com | tel. +420 354 401 500 

www.hotel-pyramida.cz

HOTEL
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Zatímco v Česku se – 
právem i neprávem 
– soustředí pouze na 

Prahu, v sousedním Německu je 
restaurací oceněných nebo jen 
doporučených Michelinem plno. 
Sotva přejedete hranici na jihu, 
západě a bohužel i na severu, 
kde bývala NDR, hned je mapa 

plná praporků značících vybrané 
podniky. 

Ale všechno špatné je pro 
něco dobré, říká se. Proč toho 
nevyužít, když se zrovna nachá-
zíte někde v českém příhraničí 
a nemůžete najít restauraci, kde 
to nejen v kuchyni nevypadá 
jako v pořadu Ano, šéfe?

Jih
Začněme v jižních Čechách, kde 
poslední dobou tráví dovolenou 
stále více Čechů. Jen kousek 
od Strážného na Šumavě, tedy 
nedaleko Lipna, najdete Freyung 
Landgasthaus a v něm elegantní 
restaurant s místní i mezinárod-
ní kuchyní. Pozor, neberou tady 
psy ani kreditky (www.landgast-
haus-schuster.de).

Pokud ale míříte gastronomic-
ky výš, zajeďte si do vyhláše-
ného restaurantu Johanns ve 
Waldkirchenu, který má miche-
linskou hvězdu. Tady nabízejí 
sice místní, ale velmi inovativní 
menu a z letní terasy také úžas-
ný výhled na Bavorský les (www.
restaurant-johanns.de). Takhle 
nějak vypadá i chutná skutečná 
venkovská kuchyně.

A když už jsme u michelin-
ských ocenění: Bibem Gour-
mand, tedy dobrým jídlem za 
dobrou cenu, které obvykle 
hledáme právě na venkově, se 
pyšní podnik Säumerhof v Gra-
fenau, tradiční restaurant rodiny 
Endlů. Ani sem to z Česka není 
vůbec daleko, jen se podél česko-
-německé hranice stále posou-
váme severozápadně. Čeká vás 
tu moderní kuchyně s lokálními 
prvky a hlavně přátelská rodinná 
atmosféra (www.saeumerhof.de).

Západ
Kousek pod Železnou Rudu, 
kam Němci jezdí po práci 

prohrát svá eura a také za 
holkami, si v rámci sousedské 
reciprocity můžete pro změnu 
vyjet do Zwieselu. Tady najde-
te Marktstube, kde se určitě 
najíte lépe než v Rudě. 

Situace se opakuje také 
u Rozvadova. Zatímco my 
jsme z něj udělali území hříchu 
plné hazardu a prostituce, 
jemuž by Němci zajisté slušně 
řekli schmutzig, na německé 
straně hranice můžete ve 
Wernbergu-Köblitzu zajít do 
další restaurace pyšnící se 
Bibem, a sice Kaminstube. 
V ní zakusíte nejen perfektní 
a moderně provedenou místní 
kuchyni Josefa Brauna, ale 
také unikátní interiér obložený 
švýcarskou jedlí. Nezapomeňte 
si tady dát líčka a v případě 
hezkého počasí si sednout ven 
pod vysoké stromy.

Wirtshaus im Gut ve Wunsie-
delu-Göpfersgrünu je sice v pod-
statě obyčejná krčma vzdálená 
nějakých 30 kilometrů západně 
od Chebu, to ale vůbec nezna-
mená, že se tu skvěle nenajíte. 
A co víc: obsluha tu nosí tradiční 
dirndl, jestli jste i na tohle…

Sever
NDR si málokdo spojí s kvalit-
ní gastronomií. Jenže bývalé 
východní Německo se nám v po-
sledních letech na hony vzdálilo 
i gastronomicky. Jeho někdejší 
území sice není tak plné mi-
chelinských hvězd a Bibů jako 
západní část země, kvalitních 
restaurací i hospod tu ale mají 
víc než dost. 

Zkuste třeba Ratskeller v Do-
hně u Pirny, ležící kousek od 
dálnice do Drážďan. Nejenže má 
Biba, ale vaří tady nám velmi 
dobře známou kuchyni – jen 
o trochu sofistikovaněji. Ochut-
nejte zdejší pečeni s červeným 
zelím v medu a s bramborovými 
knedlíky (www.ratskeller-doh-
na.de). 

PETR HOLEC.(holecp@mf.cz) FO
TO
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Spanilé jízdy za 
gastronomií na jih, západ i sever
Chcete vidět více než čtvrt století po pádu 
komunismu skutečně sjednocenou Evropu, 
jak jsme si kdysi slibovali? Nic vám ji 
neukáže líp než průvodce Michelinu

INZERCE    A171002439
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Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

náměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov
tel. 517 348 040
www.muzeum-vyskovska.cz
mv@muzeum-vyskovska.cz

Otevírací doba: www.muzeum-vyskovska.cz

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Muzeum se nachází v  historickém objektu vyškovského zámku 
přestavěného z původně gotického hradu. Muzeum nabízí k prohlídce 
stálé expozice: Pravěk Vyškovska, Vyškovsko ve středověku, 
Vyškovsko do roku 1850, expozici k  životu a dílu Aloise Musila, 
Život vyškovského venkova, Vyškovská lidová keramika a Příroda 
Vyškovska. V  muzeu se také nacházejí výstavní sály, kde se konají 
výstavy, kulturní akce, přednášky a tvořivé dílny. 
V  roce 2014 jsme otevřeli novou expozici k  životu a dílu Aloise 
Musila, který je jednou z  nejvýznamnějších osobností vyškovského 
regionu a řadí se ke světově uznávaným představitelům české vědy. 
V expozici je i místo s  interaktivní počítačovou prezentací a dětský 
koutek pro nejmenší.
Další obnovenou stálou expozicí je Příroda Vyškovska, ve které 
naleznete mnoho interaktivních prvků určených především dětem. 
Mohou zde určovat rostliny, stromy, sáhnout si na zkameněliny či 
srst zvířat, složit kostru lišky, slyšet zvuky živočichů a podívat se na 
animovaný fi lm.

Tipy na výstavy letošního léta:
•  Dracula a ti druzí, 27. 5. – 31. 8. 2017

Krvavá historie v zámeckém sklepení Muzea Vyškovska
•  Zámek s vůní benzinu aneb automobilismus a šlechta,

30. 6. – 3. 9. 2017
Výstava o tom, jak se jezdilo v době, kdy první vozy vlastnili 
aristokraté

•  Poklady císařské Číny, 21. 7. – 24. 9. 2017
Unikátní zlaté a zlacené klenoty z pokladu císařské dynastie
Tchang (618–907)

INZERCE    A171002281    A171002388
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
SKANDINÁVSKÝ AUTOR 

V NOVÉ SÉRII

SVĚTOVÝ BESTSELLER

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

E-BOOK
V PRODEJI

INZERCE    A171002377    A171002377 INZERCE    A171002376

Horská krajina plná přírodního bohatství, daleké výhledy, 
osvěžující prameny a čistý vzduch. Vítejte v Jeseníku, který letos 
slaví 750 let své existence. Hlavní oslavy města proběhnou  
16. září ve středověkém duchu, a to od 10 do 22 hodin. Diváci 
se přímo v centru města stanou svědky pravého nefalšovaného 
rytířského turnaje, k poslechu a tanci zahraje dobová hudba 
a řinkot zbraní se bude ozývat z klání šermířských skupin. 
Zájemce o historii potěší ukázky starodávných řemesel a děti 
zase pobaví kejklíři, žongléři nebo Srdcová královna na chůdách. 
Bohatý program zpestří prezentace a výstava středověkých 
zbraní, dobové a orientální tance a chybět nebude ani ohňová 
show. V nabitém programu vystoupí téměř stovka účinkujících. 
Tak neváhejte a 16. září navštivte Jeseník, město v srdci přírody.

jesenik_104x130.indd   1 8.6.2017   16:28:32

Čerstvé exotické ryby  
s vůněmi jihovýchodní Asie

295,- Kč

Ovocný trh 573/12, 
110 00 Praha 1

Rezervujte: +420 731 157 306
www.satuy.cz

Česká obědová  
klasika v netradičním pojetí

350,- Kč

Korunní 810/104,
101 00 Praha 10

Rezervujte: +420 272 660 837
www.bistrot.cz

Autentická esence  
francouzské gastronomie

395,- Kč

Vejvodova 1,
110 00 Praha 1

Rezervujte: +420 602 889 118
www.leterroir.cz

Přijďte na 3chodový business lunch – každý týden jiný zážitek!
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Objem firemních úvěrů v tuzemsku 
rostl v meziročním srovnání o pět 
procent, zatímco v EU pouze 

o 1,8 procenta. Po pěti letech také rostla 
v ČR celková úroková sazba na úvěrech, 
a to mezikvartálně o čtyři procentní body 
na 2,58 procenta p. a. Průměrná sazba 
firemních úvěrů v ČR je stále přibližně  
o 0,4 procenta vyšší než sazba v eurozóně. 

Dlouhodobě rostl také podíl firemních 
úvěrů v cizích měnách (především v eurech). 
Na konci prvního čtvrtletí letošního roku se 
dostal poprvé přes hranici 30 procent. 

„Pro firmy je dnes běžné obchodovat v cizí 
měně, proto je pro ně také přirozenější brát 
si úvěry na rozvoj podnikání v měně, ve 
které obchodují. Rostoucí zájem o eurové 
úvěry potvrzuje důvěru firem v tuto měnu,“ 
řekl Vojtěch Záškodný, ředitel firemního 
bankovnictví Equa bank.

Firmy tak zřetelně odpovídají na otázku, 
zdali euro ano, nebo ne. „Hlasují“ právě 
touto měnou. Svoje vztahy jak s odběrateli, 
tak s dodavateli navazují v eurech.

Optimismus převažuje
Čím je současný nárůst objemu firemních 
úvěrů v Česku daný? Jednoznačně zvyšu-
jící se dostupností financování pro tento 
segment. 

Ta je spojená především s výbornou 
situací bank v oblasti likvidity, rostoucí 

konkurencí mezi bankami, využíváním 
nástrojů podpory ze strany Evropské inves-
tiční banky (EIB) a EIF a s optimistickými 
očekáváními dalšího ekonomického vývoje. 
Na obzoru dnes nevidí krizi téměř nikdo. 

A co proti posilování poptávky po úvěrech 
naopak působí? Je to narůstající obliba 
financování prostřednictvím korporátních 
dluhopisů a hledání vnitřních úspor v pro-
vozu firem.

Program COSME
Ke konci března 2017 poskytla Equa bank 
malým a středním podnikům úvěry se 
zárukami Evropského investičního fondu 
(EIF) ve výši 390 milionů korun. Tyto úvěry 
jsou nabízené v rámci programu COSME 
s finančním krytím Evropské komise 
a usnadňují přístup k financím pro rozvoj 
podnikání mikropodnikům a malým i střed-
ním firmám. 

Celkem za Českou republiku byly v rámci 
programu COSME již poskytnuté záruky 
ve výši 200 milionů eur, využilo je přes dva 
tisíce malých a středních firem. 

„Equa bank je jednou ze tří bank v ČR, 
která uzavřela spolupráci s EIF v oblasti 
poskytování záruk COSME. Z celkového 
stávajícího rozpočtu programu COSME je 
pro Equa bank alokováno 14 procent z cel-
kových prostředků určených pro ČR, což 
je 1,8 miliardy korun. Záruky nabízíme 

od listopadu 2016 a v současné době jsme 
z našeho rozpočtu vyčerpali již pětinu 
přidělených prostředků, což činí zhruba 
sedm procent všech záruk poskytnutých 
v ČR,“ objasnil Vojtěch Záškodný. 

V EU se Česká republika v čerpání záruk 
z programu COSME řadí na šesté místo, 
co se týče objemu poskytnutých úvěrů. Při 
pohledu na čerpání všech záruk Evrop-
ského investičního fondu v poměru k HDP 
je ČR ale až na 13. místě, například za 
Itálií, Maďarskem, Francií, Rumunskem či 
Polskem. 

Podle Záškodného se dostupnost financo-
vání pro malé a střední podniky dlouhodobě 
zlepšuje, firmy však stále vidí překážky pro 
úvěrování vyplývající z některých regula-
torních požadavků v EU nebo z požadavků 
na zajištění úvěrů. „Program COSME je 
do značné míry řešením těchto překážek, 
neboť díky němu jsou úvěry poskytovány 
za nižších požadavků na zajištění, s vyšším 
úvěrovým limitem a s vyšším kreditem při 
schvalování.“ 

Evropský pohled
Výzkum Survey on the Access to Finance  
of Enterprises (SAFE), který proběhl od  
19. září do 1. listopadu 2016 a kterého  
se zúčastnilo 17 354 firem, z nichž  
15 668 (90 %) mělo méně než 250 zaměst-
nanců, ukázal, že také malé a střední firmy 

68 l Profit

Nejvýznamnější zdroj 
financování? Jednoznačně úvěry
Ke konci prvního čtvrtletí 2017 se celkový 
objem úvěrů poskytnutých firmám 
v České republice dostal poprvé přes 
hranici jednoho bilionu korun
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v eurozóně využívají nejčastěji bankovní 
úvěry a k tomu kontokorent. Přístup k finan-
cím už pro ně nepředstavuje hlavní problém. 
V roce 2016 se s tím potýkalo devět procent 
firem na starém kontinentu (v roce 2009  
16 procent). Existují ale výjimky, v Řecku 
a na Kypru shánění financí uvedlo jako hlav-
ní problém 24 procent firem. 

Výzkum také potvrdil, že se v Evropě 
dlouhodobě využívá velmi málo financování 
formou private equity, případně faktoringu. 
Je to způsobeno historickým vývojem priva-
te equity. Jiná čísla jsou v Americe, anglo-
saském světě v porovnání s Evropou. 

Kde se v tomto nachází ČR? Využívání 
financování tohoto instrumentu je v tuzem-
sku stále v plenkách, prakticky na začátku.

Největším problémem pak podle výzkumu 
SAFE zůstává v Evropě i nadále shánění 
zákazníků a nedostupnost kvalifikované 
pracovní síly. Některé malé a střední firmy 
také zmiňují stále silnější regulace, se který-
mi se potýkají. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

INZERCE    A171000325

Zdroj: SAFE

Malé a střední firmy pod drobnohledem
(výzkum SAFE proběhl od dubna do září 2016)

K čemu především používají finance?

 ČR  EU

Fixní investice  45 % 38 %

Zásoby a provozní kapitál  39 % 34 %

Vývoj  11 % 15 %

Přijímání a školení  
zaměstnanců 11 % 15 %

Kterým firmám byla odmítnuta půjčka? 

   EU

Mikro  12 %

Malé   6 %

Střední   3 %

Velké   1 %

Které zdroje považují za významné? 

  ČR 

Úvěrová linka   49 %

Leasing   48 %

Bankovní půjčky  42 %

Dotace   34 %

Vnitřní zdroje   23 %

Další půjčky  18 %

Obchodní úvěry  16 %

Vlastní kapitál   2 %

Jakému největšímu problému čelí? 

 ČR  EU

Získání zákazníka 24 % 25 %

Konkurence  9 % 13 %

Přístup k financím 8 % 9 %

Náklady na výrobu nebo  
pracovní sílu  10 % 12 %

Nedostatek kvalifikovaných  
zaměstnanců nebo  
zkušených manažerů  31 % 20 %

Regulace  11 % 12 %

Další 8 % 9 %
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Služební cesty zajištěné na pár kliknutí od mezinárodní CK

Speciální korporátní nabídky pro všechny firmy

Denně více než 200 000 letů a 600 000 hotelů

Podpora všech stávajících firemních loajalitních programů

Vlastní Travel asistent pro vyhledávání a zajištění cest

Platební karta VISA Platinum jako bonus pro zaměstnance

Více informací a startovací bonus 2 500 Kč  
na nákup letenek a ubytování získáte  
na e-mailu b2b@trip.market  
nebo na tel. 222 266 999.

h�ps://b2b.trip.market/

www.trip.market
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Konzervativní dlouhodobá investice 
do zlata a drahých kamenů, kterou 
jsme se zabývali v minulém čísle, 

postrádá důležitý rozměr – silné emoce, 
jež v lidech vzbuzuje vhodně vybraný zlatý 
šperk s drahokamem. „Pokud například 
briliantový prsten obstál u čtyř generací žen, 
je velká pravděpodobnost, že obstojí i u té 
páté a jeho hodnota se bude stále zvyšovat. 
Většina poškození způsobených 
užíváním se dá opravit, kromě 
prasklého kamene – to je 
srovnatelné s totální havárií 
drahého vozu,“ vysvětluje 
zkušený pražský starožitník 
Martin Cinolter. „Investujete-
-li milion do náhrdelníku 
nebo náušnic, za deset let je 
za stejnou, ne-li větší cenu 
prodáte. Navíc rychleji než 
samotné zlato či kameny, 
případní kupci totiž zpravidla 

raději sáhnou po nadčasovém šperku,“ 
dodává.

Investiční dárek
Rozdíl mezi investičním a běžným 
šperkem je především v ceně kamene, 
do levnějších kousků se většinou dávají 
drahokamy střední a nižší kvality. „Nákup 
šperku trvalé hodnoty může začít v řádech 

desetitisíců za předpokladu, 
že zvolíte spolehlivé klenot-
nictví a dokonale řemeslně 
zpracovaný, nadčasový 
kousek obsahující kvalitní 
certifikovaný kámen. Šperk 
pak má šanci být předáva-
ný v rodině z generace na 
generaci a po padesáti letech 
získat punc starožitnosti,“ 
dodává Dušan Mlynarčík, 
spolumajitel klenotnictví JK 
Jitka Kudlackova Jewels.

„Někteří klienti se nás občas dotazují, zda 
šperk lze vnímat jako investiční. Diamant 
jako investiční nástroj zasazením do šperku 
získá i emocionální hodnotu, jež při nákupu 
klenotů vesměs převládá. Investiční šperky 
většinou mají jednoduchý, řekněme tradiční 
design a jeden či více větších kvalitních dia-
mantů. Jejich cena u společnosti DIC začíná 
zhruba na sto tisících korun, zatím nejdraž-
ším prodaným klenotem byl prsten za  
150 tisíc dolarů,“ říká prezident DIC Luboš 
Říha. „Ke každému klenotu vydáváme vlast-
ní certifikát s popisem zlata a diamantu, ke 
kamenům nad jeden karát i certifikát nezá-
vislé mezinárodní laboratoře,“ doplňuje.

Několik složek ceny
Vzhledem k tomu, že nákup či prodej šperků 
ve statisícových a vyšších hodnotách není 
u většiny lidí něčím běžným, radí inženýr 
Cinolter nejprve informativně projít inter-
net: „To je mocná zbraň, ale na druhé straně 

ALTER NAT I VNÍ  
INVE S T IC E

Třpytivé emoce zhodnotí čas
Jen málo věcí, do nichž lidé investují, 
se v případě potřeby může okamžitě 
a téměř nepostřehnutelně se svými majiteli 
vydat na cestu. Zlaté šperky s kvalitními 
drahokamy navíc neklesají na ceně
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Více o tvarech diamantů  
najdete na www.eppi.cz/ 

/napoveda/diamanty/ 
/tvary-diamantu
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s raritním barevným kamenem, případně 
velkou, zvláštně tvarovanou perlou, který 
je dokonale designově navržen a kvalitně 
řemeslně zpracován. Už jsme pro zákaz-
níky na míru několik takových šperků 
s předpokladem trvalé hodnoty a poten-
ciálem růstu vyrobili. Raritní klenoty se 
v cizině prodávají hlavně na aukcích, což 

v Česku ještě není zvykem. Také se tu ještě 
příliš nevžil význam autorského šperku, 
ale lidé hodně sázejí na tradiční značky, 
jako je Cartier či Tiffany.“

Cena značkových kousků v porovnání 
se zbožím téměř identických parametrů 
v méně známých obchodech může být 
několikanásobná. Na hodnotě šperku se 
podílí případný příběh kamene, význačného 
designéra, zlatníka či značky i prokazatelné 
vlastnictví známou osobností. U šperků 
s historií se tedy vyplatí uchovávat všechny 
dokumenty o nabytí. 

Bezpečnost především
Odborníci varují před podezřele výhodnými 
nákupy a pořizováním šperků od neprově-
řených firem v cizině i doma, v e-shopech 
či jinde na internetu. Spolu s dokladem 
o prodeji žádejte také certifikát. 

Dbejte rovněž na bezpečné uložení chrá-
nící klenoty před odcizením i poškozením. 
Šperky potřebují občasný servis, při němž 
jsou kameny vyčištěny ultrazvukem a od-
borníci zkontrolují pevnost jejich uchycení. 
Případné finanční ztráty může zmírnit 
odpovídající pojištění domácnosti proti 
vloupání a proti okradení na ulici. 

JANA ŠULISTOVÁ 

tam spousta lidí porovnává neporovnatelné. 
Chcete-li prodat kousek s předpokládanou 
vyšší hodnotou, doporučuji nejprve se obrá-
tit na soudního znalce.“ 

Laik totiž může užasnout nad diamantem 
s čistotou IF a barvou D, ale další určující 
parametry umí ohodnotit jen odborník. 
Cena jednokarátového diamantu se tak 
může pohybovat od dvaceti tisíc do půl mi-
lionu korun, protože kromě čistoty a barvy 
hraje roli i brus, karátová váha a proporce. 
„Kvalitní brus má na cenu velký vliv pře-
devším u diamantů do deseti karátů. Čím 
menší kámen, tím větší vliv brusu – kará-
tový diamant s briliantovým brusem bude 
mít větší hodnotu než například brus ve 
tvaru kapky či markýzy,“ vysvětluje Martin 
Cinolter.

Pravost kamenů ve špercích zaručují 
certifikáty od gemologických laboratoří, 
za nejlepší je považovaný americký gemo-
logický institut GIA. Světovou cenu bílých 
diamantů mohou registrovaní odborníci 
najít ve velkoochodním ceníku Rapaport 
Diamond Report. 

Barvy na vzestupu
Vedle bílých a ještě vzácnějších výrazně 
žlutých, modrých nebo růžových diamantů 
se velké oblibě těší barevné drahokamy. Do 
hvězdné pětice šperkových kamenů patří 
odrůdy korundu – safír a rubín –, z berylů 
smaragd a akvamarín. U těch se cena výraz-
ně liší podle naleziště a barvy, někdy i podle 
samotného dolu.

„Poslední dobou jsou hodně ceněné také 
opály, především z určité lokality v Aus-
trálii, které mohou být až o 100 procent 
dražší než jiné,“ pokračuje Dušan Mly-
narčík. A vysvětluje: „Za investiční šperk 
lze tedy považovat také unikátní kousek 

Unikátní kousky

  Největší české klenotnictví ALO diamonds 
letos prodalo za 12 milionů korun 
unikátní investiční prsten z bílého zlata 
s vysoce kvalitním pětikarátovým bílým 
diamantem osázeným menšími diamanty. 
Centrální kámen s precizním briliantovým 
brusem má díky usazení v moderním 
lůžku nadprůměrný jas a třpyt.

  Nejdražší drahokam na světě, růžový Pink 
Star (59,6 karátu), vydražila v Hongkongu 
aukční síň Sotheby’s v přepočtu za  
1,805 miliardy korun. Prvenstvím se do té 
doby pyšnil modrý diamant Oppenheimer 
Blue (14,6 karátu), který byl v květnu 
2016 vydražen v přepočtu za 1,4 miliardy 
korun.

Vedle bílých a ještě vzácnějších výrazně žlutých, 
modrých nebo růžových diamantů se velké 
oblibě těší barevné drahokamy. Do hvězdné pětice
šperkových kamenů patří odrůdy korundu – safír 
a rubín –, z berylů smaragd a akvamarín.

INZERCE    A171002436
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Bouřlivá, smaragdová, voňavá. Letní Itálie
Slunce, teplé a průzračné moře, skvělý servis i rozmanité
nádherné pláže – to je Itálie, země provoněná parmskou
šunkou, sýrem, olivami a dobrým vínem

Na špičce italské boty, kde leží 
Kalábrie, se dočkáte překvapivého 
klidu. Její pobřeží je omýváno 

z jedné strany Tyrhénským a z druhé 
Jónským mořem. Obě pobřeží jsou přibližně 
stejně dlouhá, a zatímco u Tyrhénského 
moře převládají klidné písečné pláže, na 
jónské straně jsou výborné podmínky 
i pro surfování. Tady se nikam nespěchá, 
o pláž se tu často s nikým nedělíte a voda je 
průzračná, čistá a příjemně prohřátá.

Kouzelný mys Capo Vaticano
124 metrů vysoký mys na pobřeží Tyrhén-
ského moře je srdcem Kalábrie, překrásným 
místem plným zeleně a oplývající magickou 
atmosférou. Za pěkného počasí (které je 
v letních měsících de facto standardem) 
se vám naskytne romantický výhled na 
Liparské ostrovy. A když se podíváte dolů 
pod sebe, pak uvidíte ty nejkrásnější pláže. 
K nim se dostanete po vodě – buď na loďce, 
nebo na šlapadle. Za tu nejkrásnější je pova-
žovaná zátoka Grotticelle se třemi plážemi.

Historická perla Tropea
„Město na skále“ bylo osídlované už od roku 
1000 př. n. l. V době Římanů zde Sextus 
Pompeius porazil Caesara Octaviana. Je jed-
ním z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších 
měst v Kalábrii. 

Bouřlivá Sicílie
Na největším ostrově Středozemního moře 
se vypravte na nejvyšší činnou evropskou 
sopku, projděte se v uličkách horských 

vesniček nebo starobylými městy. Najdete tu 
i krásné písečné pláže a samozřejmě kvalitní 
italskou kuchyni a výborné víno.

Výlety k sopkám
Majestátní Etna představuje neustále dýma-
jící hrozbu, zároveň je dárkyní úrodné půdy 
pro sicilská pole, zahrady a vinice – zvětralá 
láva poskytuje rostlinám ideální podmínky 
k jejich růstu. Vydejte se vzhůru k jednomu 
z jejích kráterů. Nebo vyplujte na Eolské 
ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli a užijte 
si bezpočet nádherných výhledů.

Syrakusy
Historie tohoto významného sicilského 
města sahá až do roku 733 př. n. l., kdy jej 
založili Řekové. Postupem času nabývalo na 
významu a od 5. do 3. století př. n. l. se stalo 
nejmocnějším městem celého Středomoří. 
Snažili se je dobýt Řekové, Etruskové i Kar-
taginci, ale povedlo se to až Římanům v roce 
212 př. n. l. Město je rodištěm významného 
matematika a vědce Archimeda, který je 
mimo jiné před Římany pomáhal bránit.

Termální Ischia
Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů 
o různé teplotě, je zde množství míst, která 
umožňují koupání v minerální a termální 
vodě o různé teplotě od 37 až do 39 °C. Ob-
vykle se jedná o kombinaci takzvané římské 
sauny, různých bazénů s termální vodou 
a bazénů s mořskou vodou nebo písečných 
pláží, bohaté subtropické zeleně a zajímavé 
architektury.

Aragonský hrad
Zajímavý je výlet do původní rybářské ves-
nice Borgo di Celsa, současné Ischia Ponte. 
Aragonský hrad byl postavený v roce  
474 př. n. l., posléze rozšířený Římany a nej-
většího rozkvětu zažil za vlády rodu Anjou, 
Aragonců a Bourbonů. Nyní je v soukromém 
vlastnictví, ale je možné jej navštívit i s čes-
ky mluvícím průvodcem.

Ostrov Capri
Vyplujte na ostrov římských císařů. Na 
nejvyšší horu Capri s úchvatnými panora-
matickými výhledy na dva zálivy se dostane-
te lanovkou. Z přístavu se můžete vydat na 
okružní plavbu okolo ostrova s návštěvou 
Modré jeskyně.

Smaragdový klenot  
Středomoří – Sardinie
I takto se přezdívá Sardinii. Moře tu má 
barvu, jakou nikde jinde v Evropě nenajdete. 
Její pláže jsou přirovnávané k těm v Ka-
ribiku. Ostrov barev a květů symbolizuje 
pivoňka.

Alghero
Do seznamu míst, která byste na tomto 
nádherném italském ostrově měli vidět, 
jistě zařaďte město Alghero. Přezdívá se mu 
Malá Barcelona – jednak má katalánský 
vzhled a také proto, že leží na stejné úrovni 
jako španělská Barcelona. Okouzlí vás nejen 
svou historií a množstvím památek, ale 
i jedinečným pobřežím s rozeklanými útesy 
a panenskými plážemi.  RED
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Itálie – domov olivového oleje, těstovin, výborného vína, nádherných moří a zářícího
slunce. Za svou popularitu vděčí i bohaté historii, která se do její krajiny otiskla množstvím 
úchvatných památek, avšak i půvabné a rozmanité přírodě. Navíc můžete počítat s kvalitní 
úrovní služeb a skvělou kuchyní.Itálie

HIT  l e to šn í ho  léta 2017
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www.exim.cz

841 115 115
facebook.com/eximtours

 Létáme 5 dní v týdnu
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H lavním plusem osobní 
verze užitkového vozu 
Transit je bezesporu to, 

jak je neuvěřitelně vylepšený, 
jak kultivovaně se projevuje. 
Nejsilnější 170tikoňová verze, kterou 
jsem testoval, si hravě poradila 
s jakýmikoli nástrahami na silnicích. 
I navzdory tomu, že byla plně 
naložená, neztrácela tempo ani své 
skvělé jízdní vlastnosti. 

Nový dvoulitrový dieselový motor 
se projevoval povětšinou hladkým 
tlumeným chodem. Příjemnému dojmu 
z jízdy napomáhala i šestistupňová 
automatická převodovka SelectShift. 
Zvenku do kabiny nepronikaly zvuky, 
tak dobře byla odhlučněná. Nakonec to, 
jak silný byl vítr, že se přihnala bouřka, 
jsem poznal až podle ohnutých větví 
stromů. 

Vyzrálý projev
Vysoká karoserie se v zatáčkách nepatrně 
nakláněla, když jsem se do nich pustil 
odvážněji, ale nikdy jsem přitom neměl 
nejistý pocit. Řízení působilo až konejšivě. 
Podvozek vozu je stavěný na těžší náklady 
a ani osm dospělých lidí na tom za jízdy po 
okreskách v okolí Františkových Lázní nic 
nezměnilo. 

Pořád to byla komfortní jízda na sedm-
náctipalcových kolech. Za to, když jsem 
byl ve voze sám, tak působil chvílemi v os-
trých zatáčkách a vlastně i na hrbolatých 
úzkých silničkách neposedným dojmem.   

Zajímavá byla i spotřeba vozu. Při jízdě 
po okreskách se pohybovala kolem  
7,4 l/100 km, při jízdě „stodesítkou“ po 
dálnici spadla na 6,8 l/100 km. Ale když 
jsem se tak trošku „zbláznil“, rychle stou-
pala k desítce. Ve městě ji držel na uzdě 
systém Start-Stop. 

76 l Profit

Osm lidí, osm kufrů a hurá na Jadran
Zapomeňte na vozy MPV, je tady Ford 
Tourneo Custom. Autobusek, který má 
v malém techničáku napsáno osobní vůz.
Je pro osm lidí a uveze nespočet zavazadel

TE S T

Ford Tourneo Custom 2.0 
EcoBlue (290 Sport, L1, Euro 6)

 
Motor: vznětový, 1995 cm³ 
Nejvyšší výkon: 125 kW (170 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Převodovka: automatická, 6 stupňů
Maximální přípustná hmotnost: 2900 kg
Maximální nosnost: 672–683 kg 
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4972 x 1986 x 1984 mm
Objem nákladového prostoru (za třetí 
řadou sedadel): 1180 l 
Rozměry nákladového prostoru (délka x 
šířka x výška): 665 x 1752 x 1304 mm
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
7,2/6,0/6,4 l
První cena vozu (310 Trend): 815 843 Kč 
(bez DPH 674 250 Kč)
Cena testovaného vozu: 1 133 710 Kč  
(bez DPH 936 950 Kč) 
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Stokrát jinak 
Uvnitř mne doslova očarovala možnost 
přestavět interiér snad na „sto způsobů“, 
tedy přesně jich bylo 30. Těžká sedadla 
bylo možné sklápět, skládat, vyndávat. 
Poslední úkon by ale rozhodně nezvládly 
ženy. Ledaže by to byly pravidelné ná-
vštěvnice posiloven. 

Vpředu jsou dvě sedadla, v druhé řadě 
tři a ve třetí také tři. Všechna nabízejí 
dostatečný prostor, sedáky mají boční 
vedení. A musím říci, že do verze Sport, 
kterou jsem testoval, se opravdu hodila. 
Luxusně provedená sedadla s částečně 
koženým čalouněním byla vybavená sklop-
nými opěrkami. A i když byly ve voze tři 
řady, pořád ještě vzadu zbývalo stále dost 
místa pro zavazadla.  

Co se týká materiálů na výplních 
dveří, přístrojové desce, nebylo to nic 
nóbl, prostě Amerika. Ale plasty, které FO
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byly na dotyk tvrdé, pořád vypadaly 
dobře. 

A musím ještě zmínit dvě věci: hbitě 
pracující klimatizaci (se samostatnými 
otočnými ovladači pro zadní sedadla 
umístěnými ve středu vozu) a skvělý roz-
hled. Ten byl zaručený vyšší pozicí sedadel 
a velkými okny. Naopak mne zklamal sys-
tém infotainmentu. Ovládací prvky byly 
v pořádku, ale co ta malá obrazovka? 

A ještě tu byla jedna piha. Uvědomil 
jsem si to, když do vozu nastupovali starší 
lidé. Přístup na zadní sedadla pro ně nebyl 
zrovna snadný. Bylo to dáno tím, že u tes-
tované verze Sport chyběl integrovaný 
schůdek, kterým jsou standardně vybave-
ny modely Trend a Titanium.  

Robot na cestách 
Testovaný kus vyvedený v temné modři 
Deep Impact se dvěma „rychlými“ stříbr-

nými pruhy na mne při několikadenním 
testu zapůsobil. Choval se sebevědomě, 
solidně, působil velmi odolným dojmem. 
A nebylo divu. Výdrž užitkových vozů 
Transit je obecně dobře známá (právě 
z nich Tourneo vychází).  

Zaujalo mne také množství bezpeč-
nostních systémů, nejrůznějších asisten-
tů (hodně aktivní byl například systém 
varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu). V testovaném voze jich 
bylo více než v mnoha vozech MPV včetně 
šesti airbagů a kontroly stability. 

A tak mne při jízdě nejednou napadlo, 
že tento vůz je dobrým řešením nejen pro 
firmy, ale i početné rodiny. Nač „empé-
véčko“, když je zde mnohem vyzrálejší 
varianta? Pravda ale je, že mnohé může 
odradit vyšší cena. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

SKLÁDAČKA. Tourneo  
Custom nabízí výběr ze dvou 
délek rozvoru a hlavně  
30 konfigurací zadních sedadel.
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Novela, již prezident Miloš Zeman 
podepsal na konci dubna a která 
přináší celou řadu dalších změn, 

nabude účinnosti ještě v letošním roce.

Fondy čekaly dlouho
Dvojí zdanění fondů bylo jejich nevýhodou 
oproti podnikům, které platí srážkovou daň 
pouze jednou – a to v okamžiku, kdy vyplá-
cejí peníze svým akcionářům nebo (v případě 
společností s ručením omezeným) společní-
kům. Pokud byl vlastníkem firmy svěřenský 
fond, musel z již zdaněné dividendy – při 
výplatě konečným příjemcům – do letošní-
ho roku odvádět srážkovou daň podruhé. 
Výplata od dceřiné společnosti bude nyní od 
zdanění osvobozena. 

Novela vyšla z dílny ministerstva financí. 
Andrej Babiš přitom letos v únoru převedl 
své firmy včetně Agrofertu právě do svěřen-
ských fondů. 

Ministerstvo financí odmítá, že jde o úče-
lový krok, s tím, že novelizace byla připrave-
na už v roce 2015 – tedy dávno předtím, než 
dosluhující ministr financí zjistil, že se bude 
muset svých firem zbavit. 

„Již na podzim 2015 byla na základě 
podnětů odborné veřejnosti připravena 
novelizace příslušného ustanovení, aby se 
tato překážka odstranila a institut byl vyu-
žitelný,“ sdělil nedávno mluvčí ministerstva 
Michal Žurovec.

Zabráníme ničení rodinných 
podniků
„Jedná se o pozitivní krok pro českou eko-
nomiku, neboť pomůže zabránit v součas-
nosti bohužel běžné situaci, kdy jsou pod-
niky zničeny při přechodu z jedné generace 
na druhou,“ říká James Turnbull z Asociace 
pro podporu a rozvoj svěřenských fondů 
(APRSF).

Podle Turnbulla se otevírá nová cesta 
pro správu rodinných firem přes svěřenské 
fondy a také větší možnosti při plánování 
nástupnictví, tedy předávání rodinných 
podniků dalším generacím.

A kdy přesně budou dividendy od daně 
osvobozené? Stačí, aby dceřiná firma, která 
dividendy fondu vyplácí, měla právní formu 
společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti nebo družstva. Zároveň musí 
sídlit v Evropské unii, Švýcarsku, Norsku, 
na Islandu nebo v Lichtenštejnsku. Majetko-
vý podíl, který ve firmě svěřenský fond drží, 
musí dosahovat minimálně deseti procent 
základního kapitálu, a to nejméně po dobu 
jednoho roku.

Pokud dividendy plynou takzvaným 
beneficientům fondu (například rodinným 
příslušníkům zakladatele), zdanění se 
nevyhnou. 

„Osvobození od daně se totiž týká pouze 
výplat mezi mateřskou a dceřinou společ-
ností. Výplata dividend na fyzické osoby se 
nadále zdaňuje srážkovou daní,“ doplňuje 
daňová expertka Zuzana Hrubá ze společ-
nosti Schaffer & Partner.

Obdobný režim jako pro svěřenské fondy 
je zaveden i pro takzvané rodinné fundace, 
které slouží k podpoře zakladatele nebo osob 
blízkých zakladateli.

„Co se týká úpravy danění svěřenských 
fondů, pak již nic nebrání jejich využití ke 
správě obchodních podílů, pokud si vklada-
telé počkají s výplatou dividend do doby, než 
zákon nabude účinnosti,“ doplňuje James 
Turnbull. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

BUSINE S SINFO.C Z
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Srážková daň
Daň vybíraná zvláštní sazbou je zvláštní 
formou daňového odvodu. Daň neodvádí 
daňový poplatník, ale plátce daně. Dávka je 
sražena poplatníkovi již při výplatě peněz 
a srážku (odvod daně místně příslušnému 
finančnímu úřadu) provede plátce daně (ten, 
který zdanitelnou částku následně vyplácí). 
Příjem zdaněný srážkovou daní se neuvádí do 
daňového přiznání a nezvyšuje základ daně. FO
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Svěřenským fondům 
končí dvojí zdanění
Čerstvá novela zákona o daních z příjmů 
ovlivní daňový režim svěřenských fondů tak, 
aby neměly horší postavení než klasické firmy
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POR ADNA

Může zaměstnavatel kontrolovat e-maily a sledovat  
internetovou aktivitu svých zaměstnanců?
JOSEF K., Beroun

Podle ustanovení § 316 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění (dále jen „zákoník 

práce“) nesmějí zaměstnanci pracovní 
prostředky (jako např. telefony nebo 
počítače) bez souhlasu zaměstnavatele 
užívat pro svou osobní potřebu, 
přičemž dodržování tohoto zákazu je 
zaměstnavatel oprávněn přiměřeně 
kontrolovat. Zákoník práce navzdory tomu 
zaměstnavateli zakazuje bez závažného 
důvodu (spočívajícího ve „zvláštní povaze 
jeho činnosti“) narušovat soukromí 
zaměstnanců na pracovišti a ve společných 
prostorách tím, že je bude podrobovat 
otevřenému či skrytému sledování, 
odposlechu a záznamu jejich telefonických 
hovorů nebo kontrole jejich elektronické 
pošty.

Zaměstnavatel tak může přiměřeně 
kontrolovat užívání výpočetní techniky 
či telefonů zaměstnanců pro pracovní 
účely, není však oprávněn tuto kontrolu 
provádět systematicky, pokud mu to ne-
umožňuje zvláštní povaha jeho činnosti 
(např. nutnost kamerového sledování 
v prostorách elektráren, archivů či 
spisoven apod.). Zaměstnavatel má tím 
pádem právo e-mailovou korespondenci 
zaměstnanců stejně jako jejich pohyby 
na internetu v pracovní době namátkově 
(nesystematicky) kontrolovat. Může tak 
však činit pouze ve velmi omezeném roz-
sahu, který odpovídá sledovanému účelu 
a cíli kontroly užívání svěřené výpočetní 
techniky k pracovním účelům. Zaměst-
navatel v každém případě není oprávněn 
soukromé e-maily zaměstnanců doruče-

né na jejich pracovní e-mailovou adresu 
číst ani vyřizovat. 

Dlouhodobě a systematicky tak může 
zaměstnavatel kontrolu e-mailů a inter-
netových aktivit zaměstnanců vykonávat 
pouze za předpokladu, že bude schopen 
tyto aktivity dostatečně zdůvodnit „zvláštní 
povahou své činnosti“, což samozřejmě 
nebude vůbec jednoduché a pro mnoho 
zaměstnavatelů nedosažitelné. V případě 
systematických monitorovacích aktivit 
bude zaměstnavatel současně povinen za-
městnance důkladně informovat o rozsahu 
prováděných kontrol nebo monitorovacích 
aktivit na pracovišti, jakož i o formě a způ-
sobu jejich provádění. 

JUDR. JIŘÍ MATZNER, PH.D., LL.M.,  
zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al.

Jak je to s autorskými právy u díla  
vytvořeného zaměstnanci?
FRANTIŠEK P., Praha 

Zaměstnanci mohou v rámci své 
pracovní činnosti vytvářet díla 
požívající autorskoprávní ochrany 

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění (dále jen 
„autorský zákon“). Podle autorského zákona 
je zaměstnaneckým dílem jakékoli literární, 
umělecké či vědecké dílo, jež je jedinečným 
výsledkem tvůrčí činnosti autora 
(zaměstnance), který jej vytvořil při plnění 
svých pracovních povinností. Může jít např. 
o vynálezy, literární díla nebo i počítačové 
programy a databáze.

Zaměstnavatel má k zaměstnanecké-
mu dílu tzv. majetková práva, která jsou 
(na rozdíl od osobnostních práv) převo-
ditelná na třetí osoby. Mezi majetková 
práva zaměstnavatele patří např. právo 
dílo užít či právo na autorskou odměnu. 
Zaměstnavatel tak smí umožnit užívání 

zaměstnaneckého díla třetím osobám 
buď prostřednictvím (výhradní či 
nevýhradní) licence, a to buď bezplatně, 
nebo za úplatu, nebo na ně svá majetko-
vá práva zcela převést – to však pouze 
se souhlasem autora, nejde-li o převod 
obchodního závodu. Tento souhlas tak 
bude vhodné zakotvit např. v pracovní 
smlouvě se zaměstnancem. 

Autorova osobnostní práva k zaměst-
naneckému dílu však zůstávají nedotčena 
a autor je oprávněn si své autorství k dílu 
osobovat. Podle autorského zákona se 
nicméně uplatní právní domněnka, podle 
níž se má za to, že autor zaměstnaneckého 
díla svolil k jeho zveřejnění, úpravám, 
zpracování (včetně překladu), spojení 
s jiným dílem, zařazení do díla souborné-
ho, jakož i k tomu, aby jej zaměstnavatel 
na veřejnosti uváděl pod svým jménem. 

Obdobně se uplatní i domněnka autorova 
souhlasu s dokončením (nehotového) 
zaměstnaneckého díla zaměstnavatelem 
v případě ukončení pracovněprávního 
vztahu.

Není-li ujednáno jinak, má autor zaměst-
naneckého díla vůči zaměstnavateli rovněž 
právo na dodatečnou odměnu (tzv. právo na 
dorovnání), pokud se mzda vyplacená auto-
rovi zaměstnavatelem dostane do zjevného 
nepoměru k zisku z využití práv k zaměstna-
neckému dílu. V případě, že zaměstnavatel 
ze zaměstnaneckého díla očekává značné 
zisky, bude bezesporu namístě si případnou 
výši dodatečné odměny určitým způsobem 
dopředu smluvně omezit, popřípadě zcela 
vyloučit. 

JUDR. JIŘÍ MATZNER, PH.D., LL.M.,  
zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al.
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

14. ČERVNA
OSLOVTE ZÁKAZNÍKY NA WEBU
Jakým způsobem najít a následně oslovit na internetu vaši 
cílovou skupinu a 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

14. – 15. ČERVNA
FESTIVAL EXPORTU 2017
Ve dnech 14. a 15. června 2017 se v Praze uskuteční 
informační a kontaktní akce na podporu exportu. Akce 
nabídne B2B matchmakingová setkání, poradenství, te-
ritoriální informace a služby pro mezinárodní obchod. 
Cílem je podpora společností v oboustranné meziná-
rodní obchodní spolupráci a poskytnutí aktuálních 
informací a kontaktů, které jsou potřebné k úspěšnému 
vývozu. Podrobnosti na webu http://czechinno.cz/
festival-exportu

23. ČERVNA
INOVÁTOŘI CHRÁNÍ SVÉ KNOW-HOW
Jak ochránit vaše duševní vlastnictví v zahraničí? Odpoví 
vám seminář, který se uskuteční v pátek 23. června v sídle 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32. 
Zástupci předních českých inovačních firem se podělí 
o zkušenosti s patentovou ochranou na exportních trzích. 
Seminář se bude věnovat i výhodám a možným rizikům 
patentových systémů. Akce se koná od 9.00 do 13.00 hodin. 
Více informací na e-mailu srolerova@mpo.cz 

26. – 28. ČERVNA 
SPOLUPRÁCE S NĚMECKÝM PARTNEREM
Společnost KÖNIG PRÄZISIONS- UND TIEFZIEHTEILE 
hledá v České republice strojírenské  firmy pro dlouhodo-
bou spolupráci v oblasti broušení matric, razidel či CNC 
obrábění. Pro zájemce o expanzi na německý trh je určeno 
setkání s nákupčími zmíněné firmy. 
Předchází mu ovšem vyplnění podnikových profilů na 
http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalen-
dar-akci/sourcing-day-pro-nemeckou-strojirenskou-fir-
mu-271423.html

28. – 29. ČERVNA
JAK ZAČÍT S VÝVOZEM?
Chcete exportovat a nevíte jak? Potřebujete asisten-
ci v zahraničí u obchodního případu? Zveme vás na 
každoroční setkání firem s českými ekonomickými 
diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří Czech-
Trade. Konzultace se letos uskuteční v TOP hotelu Praha 
v posledním červnovém týdnu. Zaregistrujte se na 
http://registrace.spcr.cz/?eventId=486&controller=e-
vent&task=individualRegister
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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

3. ČERVENCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  podání přiznání k dani 
a úhrada daně za rok 
2016, má-li poplatník 
povinný audit nebo mu 
přiznání zpracovává 
a předkládá daňový 
poradce

10. ČERVENCE
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

17. ČERVENCE
DAŇ SILNIČNÍ

  záloha na daň za  
2. čtvrtletí 2017

20. ČERVENCE
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a daň 
k MOSS

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  měsíční odvod úhrnu 

sražených záloh na daň 
z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti

25. ČERVENCE
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

  daňové přiznání  
a splatnost daně za  
2. čtvrtletí 2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za 

2. čtvrtletí a za 
červen 2017

  souhrnné hlášení  
za 2. čtvrtletí a za  
červen 2017

  kontrolní hlášení  
za 2. čtvrtletí a za  
červen 2017

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání  

a splatnost daně z plynu, 
pevných paliv a elektřiny 
za červen 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za květen 

2017 (pouze spotřební 
daň z lihu)

  daňové přiznání za  
červen 2017

  daňové přiznání  
k uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně 
například z topných 
olejů a ostatních 
(technických) benzinů 
za červen 2017 (pokud 
vznikl nárok)

31. ČERVENCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané 
srážkou podle zvláštní 
sazby daně za červen  
2017
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   mandala 
  adventures

www.ckmandala.cz

Unikátní cesty do exotiky

Objevujte s námi svět i sami sebe.

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

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

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

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

Jsme specialisté na pořádání seminářů osobního 
rozvoje v zahraničí s kvalitními českými lektory.

Náš segment aktuálně zažívá velký 
růst. Už teď jsme ve fázi, kdy klíčoví 
hráči včetně Košíku na českém trhu 

operují dohromady s pěti miliardami korun 
a toto číslo se i nadále zvyšuje. Do budoucna 
tedy očekávám, že online prodej potravin 
budou jedním z nejsilnějších internetových 
odvětví. A naopak kvůli extrémní nároč-
nosti, jak finanční, tak procesní, není 
pravděpodobné, že by v blízké době na tento 
trh vstupovali další hráči.

Co to znamená? Zásadnější změny budou 
vázané spíše na akvizici současných kon-
kurentů. Odlišení a profilace u stávajících 
hráčů na tomto poli je tedy spíše záležitostí 
nabízené kvality služeb a dostupnosti, jak 
finanční, tak geografické, a samozřejmě 
šíře a hloubky portfolia. My jsme vsadili 
například na lokální dodavatele, kteří mají 
úspěch nejen v daném regionu, ale třeba 
i na druhém konci republiky. Detailně si 
vybíráme každého výrobce, kterého do naší 
nabídky zařadíme, a je pro nás extrémně 
důležité, aby nabízel kvalitu, se kterou se 
ztotožňujeme i my. Šíře i hloubka nabídky 
je samozřejmě něco, co budou do budoucna 
řešit i ostatní konkurenti.

S čím se však potýkáme všichni, je aktuál-
ní nedostatek lidí, především skladových 
pracovníků, což má samozřejmě vliv na 
rychlost růstu nejen společnosti, ale celého 
trhu. Právě bezchybná logistika je pro nás 
klíčová a na ní stavíme celý byznys. Díky ní 
jsme schopní jako jedni z mála zavážet zatím 
největší oblast v České republice a doručovat 
zboží prostřednictvím vlastního zajištění 
i do dvou hodin od objednání, což je silná 
konkurenční výhoda oproti jakémukoli 
jinému online shopu. 

Kromě vycizelovaného logistického 
systému a skladových procesů řešíme v sou-
vislosti s dalším rozvojem i posílení vlastní 
platformy o nové income streamy (zdroje 
příjmu) – aktuálně třeba zavedení HOREKy 
či kolaborativních (hromadných) nákupů, 
ale také rozšíření do dalších měst i budování 

nových skladů především na Moravě. Právě 
ty nám, jak doufáme, v budoucnu umožní 
i expanzi do dalších zemí. To je zatím ale 
spíše v kategorii plánu, aktuálně je pro nás 
důležitější kvalitně obsloužit českého zákaz-
níka a zaměřit se na personalizaci celého 
nákupního procesu. Cesta k němu vede přes 
dobrou interpretaci a využití dat, kterých se 
k nám každý den dostává celá řada. Správné 
vyhodnocení tohoto obrovského množství 
je něco, co bude v budoucnu muset řešit 
každý online obchodník, trh s potravinami 
nevyjímaje. 

My jsme zatím na začátku, u sběru a vy-
užití alespoň části z toho, co denně získáme. 
Přesto si myslím, že potenciál plného 
a správného využití dat je úplně někde jinde, 
a pokud budeme v budoucnu schopni komu-
nikovat se zákazníkem tak, aby se k němu 
od nás z jakéhokoli kanálu a v jakékoliv fázi 
jeho nákupního procesu dostalo relevant-
ní sdělení určené přímo pro něj, budu to 
považovat za velký úspěch. Dosud totiž není 
mnoho firem, které by si s tímto soustem 
poradily na sto procent. 

JAKUB ŠULTA,.CEO Košík.cz
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Doručujeme do dvou hodin, 
ale chybějí zaměstnanci
Budoucnost online rozvozců potravin 
ovlivní nedostatek pracovníků, 
rozšiřování služeb i využití dat
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   mandala 
  adventures

www.ckmandala.cz

   mandala 
adventures

Unikátní cesty do exotiky

Objevujte s námi svět i sami sebe.

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

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

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

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

Jsme specialisté na pořádání seminářů osobního 
rozvoje v zahraničí s kvalitními českými lektory.
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KDYŽ DOVOLENÁ V ČESKU, PAK JEDINĚ VE VALČI !
ČTYŘDENNÍ RODINNÝ POBYT 2 + 2 DĚTI     �Ubytování na tři noci v rodinném apartmá s terasou včetně polopenze, celodenní 
vstup do wellness centra�* a prohlídka zámku s výkladem, lahev vína pro rodiče, 2 hodiny bowlingu, zapůjčení lodičky  �   �CENA 17.000 Kč

Další pobytové balíčky na www.hotel-valec.cz

* 5 bazénů     �11 saun     �Kneippovy chodníčky     �ledová jeskyně

Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč u Třebíče
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