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- odlišuje jeho nositele 
- podtrhuje osobnost
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- kvalitní materiál
- řemeslné zpracování
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Smutné oči J. V.   
Jsou chvíle, na které v životě nezapomenete. Mně se taková při-
hodila v polovině 90. let, když jsem podnikal. V jednom pražském 
bistru, kam jsem si odskočil na rychlý oběd, jsem potkal J. V., 
svého obchodního partnera. Vykročil jsem k němu a najednou 
jsem strnul uprostřed pohybu. Na místě mne zarazil jeho pohled. 

Byl prázdný, bez života. Pak jsem si všiml, že ho 
podpírala jeho manželka. Nebyl schopen samostatného 
pohybu. Později jsem se dozvěděl, že prodělal mozkovou 
mrtvici. Důvodem bylo neproplácení či opožděné 
proplácení faktur, které se v době bouřlivého „budování“ 
kapitalismu v Česku stalo běžným. 

Na tehdy dvaatřicetiletého J. V., který to nezvládl, jsem 
si vzpomněl před několika dny. Bylo to při rozhovoru 
s výkonným ředitelem společnosti Intrum Justitia 
Karolem Jurákem, když konstatoval, že „devět z deseti 
podnikatelských subjektů u nás eviduje požadavky na 
delší dobu splatnosti, než je pro ně únosné“.

V rozhovoru, který přinášíme v tomto čísle, dále 
vysvětloval, že splatnost faktur 59 dní (ke které jsou mnozí 
podnikatelé tlačeni), „znamená ohrožení likvidity zhruba 
u čtyřiceti procent našich respondentů“. A situace se podle 
jeho slov stále zhoršuje.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Larry Flynt,
jeden z prvních amerických 
pornografů, vydavatel 
časopisu Hustler 

„Ve chvíli, kdy jsem dal na svoje 
instinkty, prodeje se rozeběhly 
a já se stal milionářem. 
A v tom tkví podle mě 
klíčové tajemství úspěchu 
každého, ať muže, 
nebo ženy, bankéře, 
nebo pornografa: 
důvěřujte si.“
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VYDĚLÁVÁME FIRMÁM PENÍZE
IMPLEMENTACÍ ZISKOVÝCH ŘEŠENÍ.

www.edolo.czinfo@edolo.cz+420 602 242 483Dr. Sedláka 937
339 01 Klatovy

Podniková ekonomika
Produkt (výstup naší činnosti):
Nastavený vnitropodnikový řád (chod) fi rmy tak, aby byla schopná dosahovat maxima produkce a současně 
dokázala pružně a přesně reagovat na jakékoli situace, které se během fungování vyskytnou.

Dotace a výběrové řízení
Produkt (výstup naší činnosti):
Realizovaná peněžitá úhrada od státu žadateli o dotaci za úspěšně realizovaný projekt, který vede k rozvoji 
společnosti žadatele. Po všech stránkách správně provedený formalizovaný postup, při kterém je vybrán 
dodavatel pro vyhlašovanou zakázku jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Účetnictví a daně
Produkt (výstup naší činnosti):
Správně vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky) v peněžním vyjádření díky 
čemuž lze zobrazovat, analyzovat a řídit hospodářskou činnost podniku.

Právní poradenství
Produkt (výstup naší činnosti):
Dodané rady směřující k vysoké úspěšnosti při právních aktech a jednáních a vyhrané právní spory ve 
prospěch zákazníka.
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   Vyšší elektronizace platebního styku 
s úřady 

   Zdanění příjmů ze závislé činnosti 
malého rozsahu (do 2500 korun ročně) 
srážkovou daní 

   Institut nespolehlivé osoby 
   Rozšíření reverse charge

Podrobnosti najdete na BusinessInfo.cz

Č E S KO

Změny obsahuje daňový balík z dílny 
ministerstva financí, který je účinný 
od 1. července. OSVČ mohou vyšší 

slevy na děti využít zpětně od počátku 
letošního roku, a to v ročním zúčtování nebo 
v daňovém přiznání. 

Zákon byl připravený už před rokem 
a účinnosti měl původně nabýt k 1. lednu 
2017. „Očekávali jsme, že bude schválený 
ještě během roku 2016. Legislativní proces 
se ale zbytečně protáhl. Zákon přijímáme 
mnohem později, než jsme chtěli,“ postěžoval 
si exministr financí Andrej Babiš.

A co konkrétně novela pro OSVČ přináší? 
Především se opět zvyšují slevy na dvě 
a více dětí. Bonus pro rodiče dvou potomků 
narostl o 2400 korun ročně. Z daní z příjmů 
si tak budou moci odečíst až 19 404 korun 
ročně. Na třetí a každé další dítě se sleva 
zvyšuje dokonce o 3600 korun na 
24 204 korun za rok.

Slevu na jedno dítě ve výši 13 404 korun 

novela nemění, přesto se o 1800 korun za rok 
zvýší i tento bonus, a to díky čerstvě přijaté-
mu zákonu o státní sociální podpoře.

Další klíčovou novinkou je úprava 
daňových paušálů, které stále využívají při 
výpočtu základu daně z příjmů statisíce pod-
nikatelů. Aniž by museli složitě prokazovat, 
jaké výdaje je možné odečíst, mohou si díky 
paušálům jedním tahem pera snížit daňový 
základ – tedy příjmy, ze kterých odvádějí do 
státní kasy daň (až o osmdesát procent).

Výhodu dosud využívali ti, jejichž roční 
příjmy nepřesáhly dva miliony korun. Jenže 
nyní se příjmová hranice snížila. OSVČ 
vydělávající jeden až dva miliony korun 
ročně tak budou v dalších letech platit vyšší    
daně, spokojenější budou naopak ti, jejichž 
příjmy nepřesáhnou milion. Paušály se 
vztahují i na podnikatele se zaměstnanci či 
na ty, kteří mají podnikání jako činnost ved-
lejší – jinými slovy podnikají při zaměstnání. 
Živnostníkům, kteří je využívají, se navíc 
vrátila možnost uplatňovat daňové slevy na 
rodinné příslušníky.

„U této novinky ovšem platí přechodné 
ustanovení. Podnikatelé si za zdaňovací ob-
dobí 2017 mohou vybrat, zda již využijí novou 
úpravu, tedy nižší strop pro výdaje a uplat-
nění slev, nebo budou ještě postupovat stejně 
jako v roce 2016,“ popisuje daňová expertka 
Blanka Štarmanová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Více podnikatelů využije slevy na děti
Lidé s dětmi mohou počítat s vyššími slevami na dani 
z příjmů. Slevy na partnera či dítě se zároveň vracejí 
podnikatelům využívajícím výdajové paušály 
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Podniky si sáhnou na víc 
peněz z EU 
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR (MPO) vyjednalo 
s Evropskou komisí, aby velké 
tuzemské podniky mohly dostat 
podstatně více peněz z dotací na 
energetické úspory. 

Až dosud si z celkového balíku 
20 miliard korun v Operačním 
programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, vyčleněných 

na efektivní nakládání s energiemi, 
mohly ukrojit jen 20 procent. 
MPO dojednalo s Evropskou komisí, 
že se tento podíl zvedne na 
60 procent.

„Omezení pro velké podniky 
bylo velkou překážkou v čerpání 
peněz. Příprava velkých projek-
tů trvá dlouho a firmy se do ní 
nechtěly pouštět, když neměly 
jistotu, že pro ně v programu ješ-
tě budou k dispozici peníze,“ říká 

Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu 
a dopravy. 

Na proplacení faktur čeka-
jí firmy nekonečně dlouho
Standardně dva až tři měsíce 
čekají malé a střední firmy na to, 
než jim velcí odběratelé zaplatí za 
jejich služby či zboží, což je značně 
brzdí v rozvoji. 

Podle průzkumu European 
Payment Report 2017 společnosti 

Intrum Justitia se Česko v platební 
morálce propadlo mezi nejhůře 
hodnocené státy z jihu Evropy, 
tedy například po bok Řeků, Italů 
či Chorvatů.

V kombinaci s velmi nízkou 
platební morálkou tak vzniká 
v tuzemském prostředí ideální 
podhoubí pro zrod faktoringo-
vých firem, které zprostřed-
kovávají odkup pohledávek 
investory.  

KOMERČNÍ PREZENTACE

 
VIDĚT PŘÍLEŽITOSTI TAM, KDE BYCH JE DŘÍVE NEVIDĚL, SCHOPNOST 
JE ZUŽITKOVAT A VNÍMAT JE V ŠIRŠÍM KONTEXTU. TO JSOU KLÍČOVÉ 

DOVEDNOSTI ZÍSKANÉ DÍKY US-MBA NA FP VUT V BRNĚ.
 

S
tudoval jsem na ekonomické fakultě v Brně, dále fi-
nanční řízení v Jihoafrické republice a finanční právo 
na právnické fakultě v Brně. Přes PwC a Sberbank 
jsem se dostal do svého současného zaměstnání 

ve společnosti Repromeda, kde působím v pozici finančního 
a provozního ředitele. S výrazným rozvojem společnosti jsem 
začal pociťovat potřebu aktuální témata nejen diskutovat, 
ale přitom své znalosti i dále rozvíjet. K tomu jsem si vybral 
program US-MBA, který organizuje Fakulta podnikatelská na 
VUT v  Brně společně s  University of St. Francis v  Chicagu 
v USA. Již dnes mohu říci, že tato volba byla správná.

Vše začalo přede dvěma lety schůzkou s doc. Mikulcem, kde 
jsem musel obhájit svou motivaci a schopnosti tohoto progra-
mu se účastnit. Nedostal jsem za vstup tablet, slevu ani „extra 
rychlý online“ program, kterých je plný internet. Namísto toho 
jsem získal možnost trávit své volné víkendy s dvanácti mo-
tivovanými a schopnými lidmi z mnoha oborů ve společnos-
ti špičkových manažerů a odborníků z USA. Společně jsme 
řešili problémy, které i  mě trápí v  řízení společnosti. Téměř 
všechna témata jsem zpracovával na svých reálných datech, 
a tak se k nim stále v práci vracím. A hlavně jsem poznal, že 
každý problém má řešení, jen se musí správně uchopit. Lek-
toři působili spíše v roli moderátora a lídra skupiny, ve které 
jsme věc diskutovali, někdy se i pohádali, ale nakonec jsme 
dokázali přijít s kreativními a nekonvenčními koncepty pro ře-
šení dané případové studie.

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

Ing. Jonáš Vokřál, MBA
provozní ředitel/COO
REPROMEDA – BIOLOGY PARK s.r.o. Brno
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Ing. Jonáš Vokřál, MBA
provozní ředitel/COO
REPROMEDA – BIOLOGY PARK s.r.o. Brno
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Ačkoli ekonomika oproti roku 2015 
mírně zpomalila, největším firmám 
rostly tržby i zisky. Ve výsledcích 

tradičního žebříčku Czech Top 100 za 
rok 2016 jsou ovšem značné rozdíly. Za 
pozitivními čísly stojí několik premiantů, 
kteří rostli rychlým tempem. 

Tržby stovky největších českých podniků 
byly loni o 10,6 procenta vyšší než v roce 
2015 a dosáhly 2,6 bilionu korun. V čistých 
penězích vydělaly tyto firmy o 4,5 procenta 
více (celkově 188 miliard).

Dva tradiční tahouni – Agrofert a ČEZ, 
dvě ze tří největších tuzemských společností 
– si pohoršili, zastoupil je ovšem tuzemský 
podnik číslo jedna Škoda Auto. Mladobole-
slavské firmě loni narostly tržby z 315 mi- 
liard na 354 miliard korun. Škoda Auto 
měla zároveň nejvyšší zisk (30,8 miliardy).

„Velké firmy je možné označit za páteř 
ekonomiky. Ačkoli zaměstnávají jen šest 
procent lidí, stávají se z nich vývozci 
českého kapitálu a zajišťují propojení naší 

energetiky, strojírenství, stavebnictví či 
dopravy. Žebříček je sestavován na základě 
jasně měřitelných ukazatelů. „Jediným kri-
tériem je výše tržeb či zisk. Jsou samozřejmě 
i firmy, které potřebné údaje nedodají a do 
žebříčku zařazeny nejsou například proto, 
že jim to neumožní mateřská společnost,“ 
shrnuje předseda Sdružení Czech Top 100 
Jan Struž.

Firmy z žebříčku Czech Top 100 patří  
i k největším zaměstnavatelům v ČR. V loň-
ském roce daly práci 327 tisícům lidí, což je 
o 18 tisíc více než v roce 2015. Největším za-
městnavatelem je státní podnik Česká pošta, 
pro kterou pracovalo 31 252 zaměstnanců.

Součástí Czech Top 100 jsou i speciální 
ceny Gentlemanská firma roku 2017 pro 
společensky odpovědné podniky, na niž 
letos dosáhl Jablotron, a Czech Stability 
Award pro nejstabilnější firmu, kterou 
ovládl Ostroj. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

ekonomiky se zahraničím. Posouvají nás 
mezi nejvyspělejší státy. Na tom, že se 
české hospodářství nadále vyvíjí dobře, 
mají velkou zásluhu, “ říká ekonom Pavel 
Sobíšek.

Ve stovce největších hráčů se stejně jako 
v jiných vyspělých zemích objevují zástupci 
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Nedostupnost moderní 
léčby stojí stát peníze
To, že se potřebným nemocným 
nedostane moderní léčba, připraví 
stát každoročně o stovky milionů 
korun. 

Zlepšení kvality života pacientů 
by eliminovalo náklady na násled-
nou péči či vyplácení invalidních 
důchodů. 

„Například u nedostatečně 
léčené těžké formy lupénky přijde 
až dvacet procent pacientů o pra-
covní schopnost, což má výrazné 
ekonomické dopady,“ přibližuje 
ředitel Institutu pro zdravotní 

ekonomiku a technology assess-
ment Tomáš Doležal. S každou 
pacientkou s rakovinou prsu, která 
zemře v produktivním věku, přijde 
společnost o pět milionů korun. 

Jedním z řešení by podle účastní-
ků semináře byla změna financo-
vání zdravotnictví. „Je potřeba pro-
pojit zdravotní a sociální rozpočet,“ 
říká poslanec Jaroslav Krákora. 

Česká republika ve výdajích na 
zdravotnictví výrazně zaostává za 
západními zeměmi. Předloni činily 
6,8 procenta HDP. Například ve 
Švédsku to bylo více než  
11 procent. 

U českých firem výraz-
ně přibylo vietnamských 
majitelů
Počet českých firem, které mají 
vietnamského vlastníka, se za 
poslední rok zvýšil o 67 procent. 
Důvodem je zavedení elektronické 
evidence tržeb (EET).

V pomyslném žebříčku nej-
častějších zahraničních majitelů 
tuzemských firem se Vietnam 
posunul z 29. místa na 21. pozici. 
Informace vyplývají z databází 
poradenské společnosti Bisnode. 

Zatímco v květnu 2016 mělo viet- 
namského vlastníka 584 subjektů, 

v květnu 2017 už se jednalo  
o 979 podniků. Objem vietnamského 
kapitálu v základním jmění českých 
firem dosáhl 107,6 milionu korun. 

„Většina nově založených společ-
ností podniká v oblasti velkoobcho-
du či maloobchodu a podnikatelské 
subjekty vznikaly především těsně 
před spuštěním druhé fáze EET 
k 1. březnu 2017,“ říká analytička 
Bisnode Petra Štěpánová. 

Podnikavým Asijcům totiž EET 
nepřekáží. Vietnamci jsou na ni 
lépe připraveni a nepovažují ji za 
takovou překážku jako tuzemští 
podnikatelé. 

Č E S KO

Předním českým firmám se daří. 
Tržby rostly dvouciferně
Loňský rok byl pro sto největších zástupců 
tuzemského byznysu nejúspěšnější v historii 

1

2
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4 

5

Největší firmy v ČR  
z hlediska tržeb
(za rok 2016, v tis. Kč)

Škoda Auto

ČEZ

Agrofert

Energetický a průmyslový 
holding

Foxconn CZ

354 485 000

203 744 000

155 305 345

133 299 723 

117 833 786
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Naposledy si to uvědomili 
v italských městech Florencie 
a Benátky. Podle Telegraphu 

měla severoitalská perla Benátky 
v loňském roce už jen zhruba 55 tisíc 
stálých obyvatel. Přitom denně město 
navštíví 60 tisíc turistů. Stále nové 
hotely vyrůstají v rezidenčních čtvrtích 
a vytlačují obyvatele z města. Pokud by 
rozvoj turistických zařízení pokračoval 
i nadále, v roce 2030 by v něm nezůstal 
jediný. 

Benátčané dali svou nevoli najevo 
už v minulém roce, kdy se ve městě 
uskutečnilo několik protestů. Jeden 
z nich byl vedený proti velkým výletním 
lodím, které proplouvají proslulými 
kanály. Obyvatelé při této demonstraci 
zablokovali některé trasy gondolami. 
A že je problém vážný, o tom svědčí i to, 
že UNESCO varovalo: Pokud město 
nastalé problémy nevyřeší během letoš-

požaduje odškodnění ve výši asi  
470 milionů korun.

Stěhování národů
Mezinárodní turistika explodovala v padesá-
tých letech minulého století. Na jedné straně 
kvůli ní vzniklo mnoho nových pracovních 
míst, letišť, hotelů, golfových hřišť, na straně 
druhé už téměř neexistuje na planetě místo, 
kam by se nevalily houfy turistů. 

V roce 1950 bylo statisticky zachyceno  
25 milionů turistických příjezdů, v roce 
2012 překročily světové turistické příjezdy 
poprvé hranici jedné miliardy. V roce 1950 
byly příjmy z cestovního ruchu 52 miliard 
dolarů. V roce 2015 turistika a cestování 
generovaly podle údajů The World Travel  
& Tourism Council 7,2 trilionu dolarů  
(9,8 procenta globálního HDP) a zajišťovaly 
284 milionů pracovních míst. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

ního roku, zařadí Benátky na červenou 
listinu ohrožených míst.

Kropíme!
Dario Nardella, starosta Florencie, jejíž 
historické centrum je zapsané na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO 
a kterou ročně navštíví 12 milionů lidí, chce 
odradit turisty i místní obyvatele od sezení 
na schodech baziliky Santa Croce. Oblíbené 
místo k odpočinku či obědům bude nově 
poléváno vodou. 

„Nemáme nic proti turistům, jsou cenným 
zdrojem financí pro naše město. Jde nám 
ale o zachování dekora. Turisté nerespektují 
naše kulturní dědictví, nechávají na scho-
dech zbytky jídla a jiné odpadky,“ cituje The 
Guardian zdůvodnění Nardellova kroku. 

Už v minulosti starosta zakázal společ-
nosti McDonald’s otevřít si restauraci na 
historickém náměstí Piazza del Duomo, 
za což americký fastfoodový řetězec 
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Do Severní Koreje jen na 
vlastní nebezpečí
Jedním z posledních ostrůvků nedo-
tčených masovou turistikou je země 
na severu Korejského poloostrova. 
Mnoho toho nenabízí, turisté se smějí 
pohybovat většinou pouze v Pchjong-
jangu. Přesto zemi v posledních 
letech navštěvovalo stále více lidí. 
Podle CNN sem loni přicestovalo více 
než čtyři tisíce „non-Chinese“ turistů. 
Jejich cesty zajišťovalo kolem  

20 mezinárodních agentur, mnohé se 
sídlem v sousední Číně. Severní Koreu 
nabízely až dosud jako naprosto 
bezpečnou destinaci. Ovšem poté, 
kdy se z ní před několika dny vrátil 
v kómatu dvaadvacetiletý Američan 
Otto Warmbier, už jim na toto tvrzení 
asi skočí málokdo. Ve vážném stavu 
studenta Severokorejci propustili 
z vězení, kde si měl odpykat 15 (!!) 
let za to, že ukradl propagandistický 
plakát. 

Bezdomovci  
jako průvodci turistů
Ve stále více městech se obje-
vují v roli turistických průvodců 
lidé bez domova, například 
v Berlíně, Kodani, Aténách, 
Vídni, Edinburghu. V Praze se 
tento fenomén objevil v roce 
2012, když Tereza Jurečková 
a další dva absolventi Karlovy 
univerzity založili firmu Pragulic. 
Hlavní myšlenka byla poskytnout 

bezdomovcům práci a zároveň 
ukázat, jak vypadá opravdový 
život na ulici. Ne všude jsou však 
k bezdomovcům tak vstřícní. 
Starosta Honolulu Kirk Caldwell 
na ně zaútočil slovy: „Je čas 
vyhlásit bezdomovcům válku. 
Nemůžeme dovolit, aby zrui-
novali naši ekonomiku a ovládli 
naše město. Turisté nechtějí, 
aby jim žebráci kazili výhled na 
ráj.“ 

S VĚ T

Masová turistika dusí svět
Globální turistika likviduje životní prostředí 
a kulturní identitu. Nedává už příliš smyslu ani jako byznys, 
říká Anna Pollock, zakladatelka Conscious Travel 
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Ze školních lavic rovnou do 
byznysu. To je cesta lídrů velké 
části tuzemských startupů. Řadě 

mladých firem se přitom podařilo prosadit 
nejen na českém trhu, ale se svými 
výrobky nebo službami dobyly celý svět. 
Přesně podle tohoto scénáře se odvíjel 
například příběh brněnské společnosti  
Y Soft. Firmu založili v roce 2000 studenti 
s vizí vybudovat českou skutečně globálně 
působící společnost. 

Hledání investora
„Na začátku bylo nejtěžší zajistit si dosta-
tečný kapitál, který by nám pomohl rozjet 
první zakázky. Byli jsme startupová firma, 
nabízející řešení postavené na kombina-
ci hardwaru a softwaru. I přes rostoucí 
poptávku bylo náročné najít investora, který 
by právě hardwarovou část nevnímal jako 

potenciální riziko,“ vzpomíná spoluzaklada-
tel Y Softu Václav Muchna.

Y Soft podle něj vznikl doslova ze zrnka 
písku, zato s ambicí vybudovat globální, 
z Česka řízený technologický byznys. „Na 
začátku ,všichni‘ tvrdili, že jsme se zbláznili. 
A měli pravdu. Prvních pět projektů, na 
kterých Y Soft participoval, zkrachovalo,“ 
pokračuje Václav Muchna. Zakladatelé 
startupu se však nevzdali, a tak se šestým 
projektem v roce 2003 stal produkt YSoft 
SafeQ, na kterém firma postavila svoji 
novodobou historii. Jde o systém správy 
tisku, který šetří firmám náklady na tuto 
oblast. Výdaje na tisk mohou klesnout 
v průměru o 30 procent a v některých přípa-
dech až o polovinu. Díky správě tisku mají 
firmy možnost optimalizovat investice do 
tiskáren. Práva přidělená zaměstnancům, 
kteří mají například omezený barevný tisk 

nebo naopak předepsaný oboustranný tisk 
dokumentů, pak snižují náklady i dopady na 
životní prostředí. Přihlášení zaměstnanců 
u konkrétní tiskárny zabraňuje tomu, aby se 
důvěrné dokumenty objevily v nesprávných 
rukou. Tyto postupy, které jsou v součas-
nosti známé ve velké části firem, přitom 
byly před šestnácti lety novinkou, mezi jejíž 
průkopníky Y Soft patřil. 

Růst díky partnerství
„Po roce 2000 se do podniků začínaly dostá-
vat takzvaná multifunkční zařízení – větší 
tiskárny, které tiskly do formátu A3 a uměly 
i skenovat a kopírovat. První zakázka Y Softu 
přišla z firmy, která potřebovala zpřístupnit 
tisk na těchto zařízeních pouze na základě 
uživatelské autentifikace. Právě při její reali-
zaci přišel nápad vyvinout serverové řešení, 
které by umožnilo do té doby ,hloupá‘ zaříze-

Mladí čeští dravci dobývají svět
Českých startupů, kterým se podařilo 
prorazit v tvrdé mezinárodní konkurenci,
přibývá. Dnes jejich produkty používají 
lidé od Ameriky po Austrálii nebo 
významné globální společnosti

TÉMA
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ní online řídit a monitorovat,“ zmiňuje Václav 
Muchna cestu k hlavnímu produktu firmy.    

Globální růst společnost zaznamenala 
i díky partnerství s celosvětovými hráči 
působícími v oboru tisku. Příkladem jsou 
výrobci jako Konica Minolta, díky níž  
Y Soft urychlil svůj vstup na světový trh, 
nebo Xerox, s nímž brněnská firma loni 
výrazně rozšířila spolupráci.

Z malého startupu se během let firma 
změnila v globálního hráče, který v 16 ze-
mích zaměstnává přes 370 lidí, z nichž zhru-
ba 300 působí v České republice. Její řešení 
používá přes 14 tisíc zákazníků ze 120 zemí 
po celém světě a zahraniční klienti nyní tvo-
ří 98 procent její zákaznické základny. Zhru-
ba čtvrtina podniků v žebříčku největších 
světových firem Global 2000 spolupracuje 
s firmou Y Soft. „Uspět v dnešní globál-
ní konkurenci vyžaduje nejen inovativní 

myšlenky, spoustu nápadů a zdrojů, ale také 
poctivost. Y Soft však chce jít ještě dál, a tak 
je pro nás jednou z nejdůležitějších hodnot 
obchodní etika,“ popisuje Václav Muchna 
svůj recept, jak udělat z party nadšených 
studentů globálně úspěšnou firmu. 

Království letenek
Také další startup, který dobyl svět, pochází 
z Brna. Česká společnost Kiwi.com, která za-
čínala pod názvem Skypicker, letos v dubnu 
oslavila pětileté výročí. Během této doby se 
rozrostla v jeden z největších a nejpopulár-
nějších vyhledávačů letů a prodejců letenek 
na světě s ročním obratem přesahujícím  
700 milionů eur a zaměstnává 1100 expertů.

„Kiwi.com je již dnes ve světové top desít-
ce a evropské top pětce největších prodejců 
letenek. Počítáme, že do pěti let se staneme 
největší online cestovní agenturou na světě 

nabízející zákazníkům nové trasy za ty nej-
lepší ceny a takové služby a záruky, které jim 
neposkytne nikdo jiný,“ říká Oliver Dlouhý, 
zakladatel a šéf Kiwi.com. 

Právě jeho „cestovatelská trápení“ stála 
v roce 2012 za vznikem firmy. Když hledal 
nejlevnější kombinaci letenek, musel strávit 
hodiny manuálním porovnáváním. Ale 
výsledek stál za to: do svého cíle a zpět se 
dostal za zlomek ceny přímého letu. Rozhodl 
se proto na této myšlence založit byznys. 

Pomohlo mu i to, že letecká doprava je 
relativně staré odvětví, kde se za posledních 
dvacet let změnilo jen velmi málo. „Vyrostly 
spousty takzvaných low-cost přepravců, ale 
jejich nabídka je ve většině případů k na-
lezení pouze přímo na jejich webu a nikdo 
vám nenabídne kombinaci více low-cost letů 
dohromady,“ vysvětluje Lucie Brešová, vý-
konná ředitelka Kiwi.com. „Navíc je systém ›FO
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NEVŠEDNÍ TALENT. Josef Průša, jednatel 
a majitel společnosti Prusa Research, od svých 
19 let navrhuje a staví 3D tiskárny.
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vyhledávání letů zastaralý a neumí kombi-
novat lety všech existujících dopravců, což 
je na úkor zákazníků. Ti tak mnohdy končí 
s dražším spojem, aniž by věděli, že se do 
svého cíle mohou dostat levněji, či dokonce 
jednodušeji,“ dodává Lucie Brešová.

Skypicker díky unikátní databázi a algo-
ritmu na kombinaci dat umí najít letenky, 
které spojují i nespolupracující aerolinky. 
Cestující tak mohou ušetřit až 80 procent 
ceny. Na tyto kombinace pak poskytuje 
firma garanci. Když se tedy při navazujícím 
letu zpozdí první spoj, zajistí zákazníkovi, že 
se dostane do cíle. 

Unikátní algoritmus přitom není to jediné, 
co je firma nucena zvládnout. Vzhledem ke 
globálnímu působení musí být schopná zajistit 
zákaznický servis po celém světě čtyřiadvacet 
hodin denně. I kvůli tomu letos oznámila 
plány na otevření nových poboček v Manile, 
Durbanu, Praze, Barceloně a Ta-lienu.  

Sázka na technologie
Technologie stojí také za dalšími startupy, 
které z Česka expandovaly do celého světa. 
Josef Průša, jednatel a majitel společnosti 
Prusa Research, od svých 19 let navrhuje 
a staví 3D tiskárny. „Je jedním z největších 
talentů v oboru,“ upozorňuje Magdalena 
Souček, vedoucí partnerka společnosti EY 
v České republice, která Josefa Průšu oce-
nila titulem EY Začínající podnikatel roku 
2016.

V pražském Karlíně vznikají přístroje pro 
celý svět. Vyrábí se tam například i3 tiskár-
na, která je nejpoužívanější 3D tiskárnou na 

světě. Spolu s Prusa i3 MK2 vyhrála ocenění 
pro nejlepší 3D tiskárnu na světě. Josef 
Průša sází na jednoduchost, uživatelskou 
přívětivost a přijatelnou cenu. I když se jed-
ná o špičkové přístroje, nijak je nepatentuje. 
„Když jsem začínal s 3D tiskem, mnoho lidí 
tomu nevěřilo, a to navíc tiskárny zveřejňu-
jeme jako open source, kde je vše zdarma 
sdílené,“ vzpomíná úspěšný podnikatel. 

Skateboard na elektřinu
Podobný úspěch by chtěla zopakovat také 
ostravská společnost XTND. Ta chce na-
bídnout v Kalifornii, Austrálii nebo zemích 
západní Evropy svůj elektrický skateboard, 
který by se mohl stát pro mladou generaci 
atraktivním a zároveň k přírodě šetrným 
dopravním prostředkem do měst. 

S technologiemi je spojený rovněž další 
startup, který již překročil hranice České re-
publiky. A také tady, podobně jako v případě 
Kiwi.com, stála na začátku potřeba vyřešit 
svoji osobní situaci. „Vše začalo, když jsem 
hledal bydlení jako student v Brně. Tehdy 
jsem si uvědomil, jak je těžké něco najít, 

a nenaletět. Vadily mi běžně zažité stereoty-
py realitních kanceláří,“ vzpomíná Radim 
Rezek, zakladatel a šéf společnosti Flatio. 

Ta vznikla v březnu 2016 na základě 
předchozích několika let fungování startupu 
Studentreality.cz. Flatio vsadilo na prona-
jímání bytů online, s využitím virtuálních 
prohlídek. Nejdříve zkoušeli dlouhodobé 
pronájmy, na což ale konzervativní trh ne-
slyšel. A tak objevili trh střednědobého byd-
lení s pronájmy od jednoho do šesti měsíců, 
kde se společnosti daří. Služba nyní působí 
v Praze, Brně, Vídni a Bratislavě a za první 
rok fungování zprostředkovala ubytování na 
24 tisíc nocí.

Právě na rakouský trh vstoupila společnost 
letos. Co pro ni bylo u našich jižních sousedů 
nejsložitější? „Milion právních odlišností 
oproti českému trhu, náš cíl je přitom mít pro 
celou Evropu jednotnou smlouvu. Dále zajis-
tit ‚echt‘ rakouský překlad, který místní mají 
moc rádi.  A také získat si důvěru jako firma 
z Čech,“ vypočítává Radim Rezek. Po Vídni 
by měl přitom následovat jiný perspektivní 
trh, německý Berlín. 

České startupy, které se prosadily 
v globálním měřítku, inspirují také další 
následovníky. V líhních a akcelerátorech 
začínajících firem, mezi nimiž si vydobylo 
výsadní pozici brněnské Jihomoravské 
inovační centrum (JIC), se již nyní připra-
vují desítky dalších společností, které budou 
chtít za pár let vydávat prohlášení o světové 
expanzi tak jako Kiwi.com nebo Y Soft. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Technologie stojí
také za dalšími 
startupy, které 
z Česka expandovaly 
do celého světa.

Y Soft
 
Z malého startupu se během let firma 
změnila v globálního hráče, který  
v 16 zemích zaměstnává přes 370 lidí,  
z nichž zhruba 300 působí v České republi-
ce. Její řešení používá přes 14 tisíc zákazní-
ků ze 120 zemí po celém světě a zahraniční 
klienti nyní tvoří 98 procent její zákaznické 
základny. Zhruba čtvrtina podniků v žebříč-
ku největších světových firem Global  
2000 spolupracuje se společností Y Soft.

Kiwi.com
 
Díky unikátní databázi a algoritmu na  
kombinaci dat umí najít letenky, které 
spojují i nespolupracující aerolinky. Cestu-
jící tak mohou ušetřit až 80 procent ceny. 
Na tyto kombinace pak poskytuje firma 
garanci. Když se tedy při navazujícím letu 
zpozdí první spoj, zajistí zákazníkovi, že se 
dostane do cíle.
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SMĚLÝ PLÁN.  
„Počítáme, že do pěti let 
se staneme největší online 
cestovní agenturou na 
světě,“ říká Oliver Dlouhý, 
zakladatel a šéf Kiwi.com.
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 Co bylo při rozjezdu firmy, kterou jste 
založili s Danielem Gebnerem, nejtěžší? 
Všechno se učíte za pochodu. Ve startu-
povém světě je velmi důležitá rozhodnost 
a rychlost. U nás standardně pracujeme 
dvanáct a více hodin denně včetně víken-
dů. Vůbec nám to ale nevadí, protože jsme 
hladoví po tom, posouvat se dále a tvořit 
nové věci.

 
 Proč jste vsadili právě na elektrický 

skateboard? 
Líbilo se mi, že většina lidí z toho měla 
srandu a říkala, že děláme úplně nesmysl-
nou věc a předraženou hračku, kterou nikdo 
nebude chtít. Dnes tito lidé pochopili, jak 
moc velkou přidanou hodnotu elektrický 
skateboard má, a fandí nám. 

 
 Co je největším přínosem vašeho řešení?

Velká města mají několik obrovských pro-
blémů, které postihují každého z nás. Jedná 
se především o dopravní zácpy, nedostatek 
parkovacích míst a přeplněné hromadné do-
pravní prostředky. Elektrický skateboard je 
perfektní alternativa a dopravní prostředek 
do moderních měst na krátké vzdálenosti. 
Můžete se s ním velmi rychle pohybovat 
a vzít ho všude s sebou. Šetříte tím nejen své 
nervy, ale také čas a peníze.

 
 Sami říkáte, že jste první rok práce 

museli hodit do koše. Proč? 
Především šlo o změnu v tom, jak jsme 
přistupovali k návrhu produktu. Do té doby 
jsme používali běžně dostupné komponenty 

a nějak je zkoušeli dát dohromady. Výsled-
kem byla jen řada kompromisů a nikdy to 
nefungovalo tak, jak jsme si představovali. 
Vždy jsme chtěli udělat produkt, který bude 
perfektní ve všech ohledech. Pokud máte 
toto za cíl, tak je nezbytně nutné si vše navr-
hovat a vyrábět sami. Hodně se inspirujeme 
Teslou a Applem. Jejich produkty vypadají 
perfektně, jsou dotažené do posledního de-
tailu a hlavně dokonale fungují. To je přesně 
to, o co my v XTND usilujeme. 

 
 Svůj skateboard jste představili na 

prestižních akcích jako CES v Las Vegas 
nebo TechCrunch Disrupt v Londýně a New 
Yorku. Neleká vás prostředí mezinárodního 
byznysu, budete mít potřebné zkušenosti 
a kapacity?
Začali jsme sice v České republice, ale 
vždy jsme mysleli globálně. Dlouhodobě 

chceme působit především na americ-
kém trhu a přesně pro tyto účely jsme 
nedávno založili americkou firmu XTND, 
Inc., se sídlem v Kalifornii. Byl bych rád, 
kdybychom tady v České republice toho 
prodávali hodně, ale klíčový trh pro nás je 
právě Amerika, západní Evropa a Austrá-
lie. Myslím si, že máme slušné technické 
zázemí, skvělý tým a špičkové mentory 
z firem, jako jsou SpaceX nebo Faraday 
Future. Navíc jsme nesmírně rádi, že 
můžeme spolupracovat s dodavateli, kteří 
patří ke špičce ve svých oborech, proto 
se zatím nijak neobáváme, že bychom 
neměli dostatečné znalosti nebo kapacity. 
Samozřejmě plno věcí jsme ještě nedělali 
a nemáme s nimi zkušenosti, ale jsme 
mladí a odhodlaní se rychle učit. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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S elektrickým skateboardem 
do slunné Kalifornie
Ostravská společnost XTND 
už od svého vzniku před dvěma 
lety neskrývá velké ambice. 
Spoluzakladatel startupu 
Miroslav Peřina chce cílit hlavně 
na americký a australský trh
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 Finanční krize je za námi. Proč jsou 
stavební firmy dále ohroženy?
Omezení investic vyvolané finanční krizí 
využili investoři k razantnímu snížení cen 
stavebních prací, čímž skončily zlaté časy 
stavbařů a zřejmě se již nikdy nevrátí. Po-
kud je hlavním kritériem výběrového řízení 
nejnižší cena, snižují stavební firmy ceny 
svých nabídek na hranici nákladů, a často 
dokonce i pod tyto náklady. Doba hojnosti 
ublížila firmám v tom, že pokud cena stavby 
bohatě pokrývala provize i zisky, nebylo nut-
né věnovat pozornost kalkulacím a hledat 
rezervy. Nejvýhodnější bylo omezovat vlast-
ní výrobní kapacity a se stavebními pracemi 
především obchodovat. Při snížení cen prací 
tato metoda přestává fungovat a firmy se do-
stávají do vážných problémů. Když stanovíte 
náklady pouze citem bez detailní kalkulace, 
nemáte možnost posoudit, kde je hranice 
odbytové ceny, pod kterou již nesmíte jít, 
chcete-li vydělat. Navíc nemůžete kvalifiko-
vaně kontrolovat a vyvíjet tlak na snižování 
nákladů v průběhu stavby. Jestliže se na 

konci stavby dozvíte, že byla nabídková 
cena stanovena níž, než jsou vaše skutečné 
náklady, je na jakoukoli nápravu pozdě. 
Větší stavební firmy se snaží rizika spojená 
s nízkou odbytovou cenou přenášet na své 
subdodavatele, což je postupně likviduje, ale 
následná likvidace velkých firem hrozí také.

 To je dost nebezpečný stav. Co vlastně 
stavbařům zbývá?
Pokud se nezvýší odbytové ceny staveb-
ních prací, zbývá stavebním firmám pouze 
důsledné snižování výrobních i režijních 
nákladů. Jedině tak mohou na stavbách 
vytvářet potřebný zisk. Snižovat náklady 
na úkor kvality staveb by bylo krátkodobé 
řešení a následné reklamace by měly opačný 
efekt. Stavbaři nemusejí propadat panice, 
protože v tomto odvětví jsou stále velké 
a dosud nevyužité rezervy. Jenom je třeba 
tyto rezervy objevit a nebát se je využí-
vat. Všude se mluví očtvrté průmyslové 
revoluci, která však do stavebnictví zasáhla 
pouze okrajově. Ve stavebních firmách se 

informační technologie využívají pouze pro 
zpracování účetnictví, rozpočtů, excelových 
tabulek a zasílání e-mailových zpráv. Při 
řízení stavební výroby přímo na stavbách 
často vítězí tužka a papír, což je žalostně 
málo. Velkou konkurenční výhodu získá 
ten, kdo dokáže plně využít pro řízení firmy 
veškeré informace, což bez výpočetní tech-
niky a informačních technologií není reálné. 
Změnit stávající zaběhnuté metody řízení je 
nutné, ale velmi bolestivé a dotkne se všech 
pracovníků.

 Češi jsou mistry improvizace. Proč 
by si vůbec měly firmy pořizovat složitý 
a nákladný systém na řízení procesů 
spojených s realizací staveb?
Máte pravdu, improvizace je zvláště stavba-
řům blízká. Operativní řízení bez jasných 
pravidel jim vyhovuje a nechtějí se ho 
dobrovolně vzdát. Přináší to s sebou ovšem 
značná rizika, která mohou mít třeba i na je-
diné velké stavbě fatální důsledky. Proto se 
musejí stavební společnosti vrátit k detailní 

C OVER S TORY

Stavbaři na křižovatce. 
Jak přežít konec zlatých časů?
Stavební firmy, které chtějí přežít, 
musejí změnit metody řízení a začít pracovat 
daleko efektivněji, říká majitel společnosti 
IPOS-SOFT Miroslav Novotný
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kalkulaci nákladů, zkvalitnit přípravu a plá-
nování postupu výstavby, zprůhlednit toky 
veškerých nákladů uvnitř firmy, samostatně 
sledovat provedené a fakturované práce, 
což znamená razantní zásah do stávajícího 
způsobu řízení. Toto dnes již nelze zajistit 
ručně, proto je nutné využít komplexní 
informační a řídicí systém specializovaný 
na řízení stavebních firem. Cena takového 
systému je relativní. Je třeba si uvědomit, 
o jaké finanční prostředky stavební firma 
přichází kvůli chybné kalkulaci, nekvalitní 
přípravě staveb, operativnímu způsobu 
řízení a absenci důsledné kontroly průběhu 
skutečných nákladů proti kalkulacím. Ztráty 
na jediné stavbě často několikanásobně 
převyšují cenu komplexního informačního 
a řídicího systému. 

 Jak vaše společnost pomáhá realizovat 
změny v řízení uvnitř stavebních firem?
Stavební firmě dokážeme předvést přímo na 
jejích vlastních ekonomických a technických 
datech, jak se dá efektivně pracovat s infor-

macemi a řídit každá jednotlivá stavba i celá 
firma. Naše společnost IPOS-SOFT vyvíjí 
déle než 25 let komplexní informační a řídicí 
systém IPOS, který je určen k řízení staveb-
ních firem a zohledňuje veškerá specifika, 
kterými se odlišuje od řízení firem v jiných 
odvětvích. Důsledným propojením ekono-
mických a technických informací o stavbě 
v jednotném informačním a řídicím systému 
umožňuje IPOS zjednodušit, zprůhlednit 
a procesně provázat veškeré činnosti souvi-
sející s realizací stavby. Tím jsou vzájemně 
všichni pracovníci uvnitř firmy propojeni 
a všem pracovníkům je umožněno dostat se 
kdykoli k aktuálním informacím o ekono-
mickém, ale i o fyzickém plnění v průběhu 
celé stavby. Procesně provázané informace 
zavádějí do firmy jasná a pevná pravidla, 
jejichž dodržování lze velmi snadno kont-
rolovat bez zbytečného budování náklad-
ných kontrolních aparátů. Trvalý přehled 
o aktuálním fyzickém i ekonomickém stavu 
kterékoli stavby vytváří trvalý tlak na sníže-
ní nákladů.

 Jak velkou výhodu oproti konkurenci 
podle vás toto vaše řešení představuje?
Systém IPOS není žádná účelová skládač-
ka samostatných programů od různých 
dodavatelů. Komplexní informační a řídicí 
systém je náš vlastní produkt. Proto mohly 
být veškeré informace důsledně provázány 
a uloženy v jediné databázi, což výraz-
ně zjednodušuje ovládání i administraci 
a údržbu informačního systému jako celku. 
Díky tomu, že jsme autory všech částí tohoto 
systému, můžeme jej vyvíjet a doplňovat 
o zcela nové funkčnosti a tím našim part-
nerům zvyšovat komfort z jeho využívání. 
Provázání technických a ekonomických 
informací nám například umožnilo odstra-
nit časový skluz ekonomických informací, 
což přináší novou kvalitu do řízení firmy. 
Od konkurence se lišíme především tím, že 
nejsme teoretici, ale naši pracovníci, kteří 

se zúčastnili analýzy a spolupracovali na 
vývoji systému, prošli reálným stavebním 
provozem a dokonale znají skutečné potřeby 
i všechna specifika stavební výroby. Já 
osobně jsem prošel ve stavební firmě téměř 
všemi funkcemi od mistra, stavbyvedou-
cího, přípraváře, vedoucího technického 
úseku až po ředitele závodu jedné z největ-
ších stavebních firem.

 Jsou aktuální informace ze systému IPOS 
dostupné online? Mají k nim stavbyvedoucí 
přístup i prostřednictvím tabletů či mobilů?
Letos jsme dokončili vývoj mobilní apli-
kace IPOS a v současné době již několik 
firem tuto aplikaci využívá. Naším cílem 
bylo díky ní zjednodušit pořizování dat 
a získávání potřebných informací stavby-
vedoucímu přímo ze stavby. Stavbyvedoucí 
může z tabletu pořizovat denní záznamy 
o stavbě, odsouhlasit elektronické doku-
menty, prohlížet harmonogramy a výkazy 
hospodaření, zadávat skutečně provedené 
práce a vytvářet podklady pro fakturaci. 
Právě jednoduché a rychlé předávání in-
formací mezi stavbyvedoucím a centrálou 
umožňuje získávat nejaktuálnější infor-
mace o stavbě a kvalifikovaně rozhodovat 
o postupu prací. 

 Může nový způsob řízení usnadnit 
majitelům stavebních společností například 
předání firmy nástupcům? 
Majitelé stavebních společností, zalo-
žených těsně po revoluci, jsou dnes již 
unaveni a rádi by předali firmu svým 
nástupcům. Problém je v tom, že potomci 
dobře vědí, kolik práce a jaké pracovní 
nasazení jejich otcové museli vynaložit, 
proto se do převzetí firmy nehrnou. Pokud 
by v rodinné stavební firmě fungoval kom-
plexní informační a řídicí systém IPOS, 
nebyl by s předáním problém. Pokud jde 
o generační výměnu ve vedení naší firmy, 
mám obrovské štěstí, že má moje dcera ke 
stavebnictví vztah. Vystudovala archi-
tekturu i stavební ekonomiku na ČVUT 
a má všechny předpoklady pro to, aby mne 
nahradila či překonala. Zatím se jí snažím 
předat všechny zkušenosti a mám radost 
z toho, že leccos již dnes zvládá lépe než já. 
Bude schopná rozšířit možnosti systému 
IPOS o přímé napojení na projektanty 
a využívat informace z jejich grafických 
nástrojů pro BIM. O budoucnost firmy 
IPOS-SOFT proto nemám obavy.  REDFO
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Stavbaři na křižovatce. 
Jak přežít konec zlatých časů?
Stavební firmy, které chtějí přežít, 
musejí změnit metody řízení a začít pracovat 
daleko efektivněji, říká majitel společnosti 
IPOS-SOFT Miroslav Novotný
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Ing. Miroslav Novotný (65)
Ředitel a jednatel společnosti IPOS-SOFT. 
Vystudoval Stavební fakultu ČVUT Praha, 
obor vodní stavby. Před založením IPOS-
-SOFT pracoval jako ředitel závodu Teplice 
Vodní stavby Praha. U Vodních staveb 
pracoval celkem 16 let v nejrůznějších 
funkcích.

NASTUPUJÍCÍ  
GENERACE MÁ  
ZELENOU. 
Dcera povede firmu  
skvěle, říká Miroslav  
Novotný.
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Krejčovina se u nás dědí, říká Leo 
Macenauer, jehož dědeček Josef 
byl ředitelem dřívějšího oděvního 

gigantu OP Prostějov. „Děda řídil závod 
na pánskou konfekci v době jeho největší 
slávy, maminka má vlastní textilní dílnu 
a táta zase firmu na software pro oděvní 
výrobu,“ vysvětluje během schůzky, 
která se odehrává v jeho salonu v pražské 
Soukenické ulici. 

Tady se musí cítit dobře každý muž, 
který si zakládá na svém dokonalém 
vzhledu. Interiér designovaný v duchu 
19. století, jazzový hudební podkres 
a vzorkovnice s vlněnými látkami jsou 
v dokonalé souhře nejen s kabáty a ob-
leky na stojanech, ale také s přístupem 
krejčího, který je zároveň návrhářem, 
jenž bude vytvářet oblek na míru od 
výběru látky po konečné úpravy na 
poslední zkoušce. 

Pánská móda je jiný svět
„Střihy si vytvářím sám, přesně podle 
typu postavy zákazníka,“ potvrzuje Leo. 
„Moje začátky ale směřovaly trochu jinam. 
K dámské módě. Už ve škole vám totiž 
řeknou, že móda pro ženy je kreativnější, 
snazší z pohledu byznysu. O módu pro pány 
se zajímá mnohem míň lidí,“ vysvětluje, 
„jedná se o dva úplně odlišné světy. Žena si 
může vybrat z obrovské nabídky módního 
oblečení, v širokém cenovém spektru od 
pár stovek po drahé modely. Ale také je tam 
velká konkurence.“ 

„V pánské módě je to jinak, my si tolik 
vybírat nemůžeme. I když v poslední době 
se to trochu zlepšuje i u nás,“ dodává. Navíc 
muži příliš nemilují nakupování, takže se 
jim mladý návrhář snaží i tuto stránku věci 
zpříjemnit. „U nás si během výběru a zadá-
vání zakázky dá klient kávu nebo whisky, 
popovídáme si, je to pro něj zábavné nebo 

alespoň příjemné. Potom to řekne svému 
nejlepšímu kamarádovi a máme potenciál-
ního nového klienta. U žen je to jiné – žena 
se snaží zůstat výjimečná a není v jejím 
zájmu prozrazovat, odkud pocházejí nejlepší 
kousky z jejího šatníku,“ vysvětluje Leo 
Macenauer, proč se pustil do oblasti, která je 
přece jen o dost náročnější třeba na finance. 
Musíte mít nejen dobré nápady a šikovné 
ruce, ale také nakupovat ty nejlepší látky, 
nabídnout zákazníkovi odpovídající prostře-
dí a hledat netradiční způsoby oslovení.

Z Prostějova do Milána
Do módního světa se totiž těžko můžete pus-
tit bez předchozí dokonalé průpravy. Nestačí 
kreativita a designérské vlohy, nevystačíte si 
se znalostmi trendů a sledováním přehlídek 
světových návrhářů. Módní byznys je leckdy 
tvrdý a velké kamarádství tam na nikoho 
nečeká. 

Kašmír, vlna, hedvábí. 
Krejčovinu máme v krvi
Tradice, řemeslo a design, to jsou hlavní 
zásady tvorby Lea Macenauera. Zkušenosti 
sbíral nejen v Miláně u Calvina Kleina, 
ale také v londýnském Savile Row, centru 
tradičního krejčovského řemesla
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„Po absolvování střední umělecké školy 
v Prostějově jsem sice získal první cenu 
na Prague Fashion Weeku, na vysokou do 
Prahy mě ale potom nevzali. Takže jsem 
studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně oděvní design, což byl ten nejlepší 
start další kariéry,“ svěřuje se Macenauer, 
„v rámci školní praxe jsem se dostal na stáž 
do Milána ke Calvinu Kleinovi, později jsem 
pracoval pro módní firmy v Británii a dostal 
jsem se i do Londýna na prestižní umělec-
kou školu Central Saint Martins a do salonu 
Charlie Allen.“ Cesta do Prahy vedla přes 
další zkušenosti u českých firem, nakonec se 
Macenauer rozhodl pro butik v centru, který 
otevřel přede dvěma lety.

Servis je v Česku mizerný
I když také v pánské módě roste v poslední 
době konkurence i u nás, značka Leo Mace-
nauer nabízí přece jen něco navíc: „Snažím 

se zůstat u takzvané staré školy. Když při-
jdete k nám do salonu, budu se vám věnovat 
já osobně jako majitel značky, což není zrov-
na obvyklé. Také se nesnažíme oslovovat 
muže v nákupních centrech. Naším cílem je 
hlavně vyplnit mezeru na trhu v servisu vůči 
zákazníkům. Tady v Česku je to nastaveno 
tak špatně, že servis v pánském oblékání 
je na hrozné úrovni.“ Mladý designér se to 
snaží změnit. Odmítá se smířit s tím, že se 
prodavači v obchodech tváří nezúčastněně 
a číšníky v restauracích nezajímá, jak si 
hosté pochutnali. „Jako dobrý příklad bych 
uvedl značku Paul Smith, to je můj vzor cho-
vání k zákazníkům. Každá jejich prodejna je 
jiná, chovají se tam k vám velmi příjemně, je 
evidentní, že se to dá nastavit a uhlídat i ve 
větším počtu zaměstnanců. Já sám takovou 
zkušenost se zaměstnanci ještě nemám, ale 
věřím, že se to dá zvládnout,“ říká. 

Je to podle něj nejen otázka důvěry, ale 
také sebedůvěry: „Když nedůvěřuji sám 
sobě, jak mohu věřit svým zaměstnancům, 
jak bych jim mohl jít příkladem?“ Ani 
uspěchaný styl života nemusí být tomuto 
obchodnímu modelu na překážku. Zákaz-
níka, který se opakovaně vrací a přichází se 
domluvit na další zakázce, už v salonu znají, 
vědí, jaký je jeho vkus i životní styl, takže 
výběr může proběhnout velmi rychle a ušet-
řený čas se dá věnovat popovídání o rodině 
nebo o jeho zájmech.

Pomáhají rodiče i finanční  
partner
Značka šije podle Macenauerových návrhů 
v Čechách i na Slovensku v několika díl-
nách. „Máme vlastní střihy a technologie, 
rozdíl mezi námi a konkurencí je v tom, že 
my nevyplňujeme tabulky mírami zákaz-
níka. Já si vás změřím, vyfotím, potom ty 
fotografie studuji, vaše držení těla... Vymo-
deluji pak zcela unikátní střih jen pro vás, 
na košili, na kalhoty, na sako. Vytvoříme 
nejdřív model, a teprve když sedí, stříháme 
z finálních materiálů. Hotový výrobek vám 
předám až na čtvrté zkoušce, oblek se šije 
tak pět až šest týdnů. Košili budete mít do 
dvaceti dnů. Kdybyste si jich chtěl objednat 
deset najednou, ušijeme nejdřív jednu, 
a teprve když dokonale sedí, vyrobíme 
dalších devět. Způsob, jakým se v našem 
salonu šije oblek, se sice nedá pojmenovat 
bespoke, protože šití je strojové, ale péče 
o zákazníka je stejná, jako kdyby byl šitý 
ručně. To, čemu se v českých salonech 

běžně říká bespoke, ve skutečnosti  
bespoke není. Když jsem byl na stáži 
v Savile Row, viděl jsem, že tam se takový 
ručně šitý oblek běžně vyrábí na devět 
zkoušek,“ vypráví o své práci. 

Aby si značka udržela vysokou úroveň, 
je zapotřebí nejen pomoc rodičů, kteří 
poskytují hlavně celoživotní zkušenosti. Vý-
znamnou roli hraje i spolupráce s finančním 
partnerem, který pomáhá s marketingem, 
s obchodními smlouvami. „Neobejdeme 
se ani bez kapitálové pomoci od banky. Já 
osobně se ale věnuji především tomu, čemu 
rozumím, designu a krejčovině,“ vypočítává 

Macenauer. V jeho kolekcích najdete obleče-
ní z kašmíru, velbloudí vlny, hedvábí: „Na-
příklad cena obleku se pohybuje od dvaceti 
do sedmdesáti tisíc, nejčastěji si zákazníci 
pořizují oblek v ceně tak kolem třiceti tisíc.“ 

A co také hraje roli při výběru vhodného 
oblečení? „Potřebuji vědět, v jakém prostře-
dí a v jakém čase se klient bude v obleku po-
hybovat. Do šesté hodiny večerní je všechno 
trochu světlejší, a i když je univerzální barva 
modrá, má mnoho různých odstínů. Po šesté 
by měly barvy obleků tmavnout. Móda sice 
také hraje roli, ale nemůže být jediná určují-
cí. Od toho jsem tu já, abych mu poradil, co 
snese jeho postava. Když si pořizuje oblečení 
na míru, měl by v něm především dobře 
vypadat a také se výborně cítit. To je přece 
jeden z podstatných rozdílů oproti běžné 
konfekci,“ uzavírá Leo Macenauer. 
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Já si vás změřím, 
vyfotím, potom ty 
fotografie studuji, vaše 
držení těla... Vymodeluji 
pak zcela unikátní 
střih jen pro vás, na 
košili, na kalhoty, 
na sako. Vytvoříme 
nejdřív model, a teprve 
když sedí, stříháme 
z finálních materiálů. 
Hotový výrobek vám 
předám až na čtvrté 
zkoušce, oblek se šije 
tak pět až šest týdnů. 
Košili budete mít do 
dvaceti dnů.
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A módní edukace slaví úspěch. 
O barevné motýlky s pestrými vzory 
je prý mezi Čechy výrazně větší 

zájem než před třemi lety, kdy dílna v Praze 
vznikla. 

Nápad na šití motýlků se zrodil v hla-
vě Kristiána Polívky v roce 2013. „O rok 
později, 21. června 2014, jsme prodali první 
kousek a od té doby v tom lítáme,“ říká 
zakladatel Krispol Store.

Od gastronomie k šití
Kristián Polívka neměl až do roku 2014 
s šitím nic společného. Pracoval jako pro-
vozní v pražské restauraci. Motýlky nosil 
v zaměstnání, jenže se mu zdálo, že na trhu 
chybějí kousky, které by odpovídaly jeho 
vkusu – tedy neformální, ale zároveň takří-
kajíc en vogue a chic.

„Potřeboval jsem něco méně formálního 
a více volnočasového, než co nabízely české 
obchody. Chtěl jsem, aby se mi motýlek líbil 

a zároveň se hodil k naší práci. Rozhodl jsem 
se, že si to zařídím sám. Oslovil jsem paní 
z textilní průmyslovky, která mi motýlky 
šila a zároveň naučila šít mě. Neměl jsem 
ale moc volného času, takže jsem se učil po 
nedělích,“ směje se.  

Šití bral zpočátku jen jako koníčka. 
Rozhodně ho nenapadlo, že by ho byznys 
s módními doplňky mohl živit. Když v roce 
2014 nabídli své první výrobky na design 
marketu, zájem zákazníků ho zaskočil. 

„Ušilo se čtyřicet motýlků, které se 
okamžitě prodaly. Zájem po design marketu 
byl tak velký, že za další dva měsíce už jsme 

potřebovali nový prostor na dílnu, protože 
doma už jsme to nezvládali,“ vzpomíná. 

V tu chvíli se rozhodl, že pro něj bude 
Krispol Store prací na plný úvazek. Dnes se 
výrobě motýlků, košil, kapesníků či kravat 
věnují v dílně na pražském Novém Městě 
dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. 
V týmu jsou kromě něj dvě šikovné švadleny.

Vstupní kapitál bývá podmínkou pro 
úspěšný start podnikání, Krispol Store však 
patří ke šťastným výjimkám.  „Jediné, za 
co jsem na začátku utratil vlastní peníze, 
byl domácí šicí stroj, který mám dodnes. 
Dal jsem za něj tehdy 2500 korun. Nebrali 
jsme si na rozjezd ani žádný úvěr,“ dodává 
Polívka. 

Pestré barvy i motivy
Neformálnost. Slovo, které zřejmě nejlépe 
vystihuje produkci prvního tuzemského 
motýlkářství specializovaného na výrobu 
ručně šitých bow ties z českých látek a doma 

Když v tom lítáte, motýlky 
vám dávají křídla
Módní doplněk výhradně ke smokingu
či fraku? Zapomeňte. České motýlkářství
Krispol Store učí muže a ženy nosit 
motýlky třeba ke košili a kraťasům 
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navržených vzorů. Z ohlasů zákazníků vy-
plývá, že je také jeho největší devízou.

Netradiční motivy a pestré vzory jdou 
proti tomu, jak jsou po desetiletí chápány 
společenský styl a elegance v odívání, ale 
zároveň dodávají motýlkům neobvyklý 
šmrnc a grácii. 

Motýlek má podle Kristiána Polívky 
podtrhovat vaši osobnost. A není podstatné, 
zda ho nosíte do práce ke košili a džínům 
nebo jen tam, kde se gentlemani scházejí 
výhradně ve fraku nebo ve smokingu.

Kristián Polívka nechce být vnímaný jako 
módní policajt: „Jsem zastáncem toho, ať si 
lidé vezmou na sebe, co chtějí, respektive co 
unesou. O tom móda přece je. Když se v tom 
budou cítit dobře a oblečení je čisté a upra-
vené, je to v pořádku.“

„Jedna zásada by ale měla přece jen platit. 
A to, aby se člověk při vhodné příležitosti 
oblékl vhodně. Pokud jdete do státní opery 
a jako dress code na pozvánce je napsáno 

black tie, tak je jasné, že nemůžete uhnout,“ 
doplňuje.

Polívkovo motýlkářství klade důraz na 
originalitu. Nikoho nekopírují, majitel ale 
zároveň odmítá, že by v Krispol Store nasta-
vovali módní trendy. „Ty určují především 
naši zákazníci, kteří přijdou a sami nám 
říkají, jaké motivy by chtěli a co by se jim 
líbilo,“ usmívá se.

Pro nejmenovaného klavírního virtuosa 
například vytvořili celou kolekci motýlků 
na jeho turné. Na každém z koncertů se 
před diváky předváděl s motýlkem s jiným 
hudebním vzorem. Dlouholetým zákazní-
kem Krispol Store je například také známý 
milovník okřídlené okrasy kardiochirurg 
Jan Pirk.

Otevřeme se světu
Šedesát procent produkce Krispol Store 
představuje výroba na zakázku. I proto chce 
Kristián Polívka v budoucnu pokračovat 
výhradně v ručním šití. 

Motýlky, které se vyrábějí v malých 
sériích, se v e-shopu či kamenném obchodě 
nedaleko pražské Výtoně prodávají za jed-
notnou cenu 630 korun. Hedvábné pak stojí 
necelou tisícovku. 

„Neděláme žádné velké série. Od každého 
motýlku ušijeme maximálně deset kusů. 
U některých košil jde maximálně o čtyři 
kusy, respektive jednu verzi košile ve čty-
řech velikostech S, M, L a XL,“ dodává.

Kristián Polívka se dlouho bránil tomu, 
aby se motýlky prodávaly jinde než v praž-
ském obchodě, který je zároveň dílnou, a na 
stránkách krispolstore.cz, jenže s ros-
toucí popularitou přibývá zájemců mimo 
metropoli, a dokonce i za hranicemi České 
republiky. 

„Mimochodem jsme se dostali do velmi 
výhodné pozice. Když si chtějí lidé koupit 
v Praze motýlka, tak je z módních pán-
ských obchodů, jako je Le Premier, posílají 
– pokud mají zájem o něco originálního – 
rovnou k nám,“ prozrazuje.

A jak vidí majitel Krispol Store budouc-
nost své firmy? 

„Budoucnost nechávám otevřenou, ale 
kromě toho, že bych měl rád ještě jednu 
dílnu a obchod v centru Prahy, kde je větší 
kupní síla, zřejmě se budeme muset více 
otevřít světu,“ říká Polívka. 

Výrobky Krispol Store se dnes prodávají 
například ve slovenském hlavním městě. 
Zájem ale projevili i zákazníci v Polsku nebo 

Španělsku. A reference spokojené klientky je 
přivedla dokonce do Japonska.

„Kontaktovali nás i z Tokia. Japonci mají 
obecně rádi věci z Evropy. Jakási redaktorka 
tamního časopisu si u nás koupila motýlka 
a přivezla si ho domů. Jediné, co se jim 
nezdálo, byla prý podezřele nízká cena,“ 
směje se.

Reference od zákazníků ostatně Kristián 
Polívka považuje za nejlepší marketing. 
Jinak Krispol Store využívá především pre-
zentaci na sociálních sítích – a to Facebooku 
a Instagramu – a v médiích, která ovšem 

není třeba oslovovat. Módní magazíny či 
televize mají o příběh Krispol Store i názory 
jeho majitele, jehož vnímají jako módního 
gurua, zájem samy.

Výhodou Polívky je možná i to, že za 
úspěch nepovažuje vydělávání milionů, ale 
možnost dělat to, co ho bezvýhradně baví 
a naplňuje. „Za celé tři roky jsem do práce 
nešel s tím, že bych se do ní netěšil. A to je 
pro mne ta největší odměna za to, čeho jsem 
zatím dosáhl,“ dodává. 
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Motýlkářství 
Kristiána Polívky klade 
důraz na originalitu.
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Pomáhají lidem ve městech objevit 
kompostování a obhospodařovat 
společné zahrádky. Zakladatelky 

Kokozy lákala možnost ovlivňovat život 
ve městě, přiblížit přírodu k lidem. A také 
se věnovat práci, která je nejen uživí, ale 
bude je i bavit a dávat jim smysl. Lucie 
Matoušková Lankašová během studií 
pracovala jako sociální pracovnice s lidmi 
s duševním onemocněním. Půlrok prožitý 
v Belgii na biofarmě zaměstnávající osoby 
se znevýhodněním byl jedním z impulzů 
k odstartování zajímavého projektu. Pustila 
se do něj s Kristinou Regalovou, která je dnes 
předsedkyní správní rady a za sebou má 
zkušenosti z cest po Novém Zélandu, s prací 
v neziskovém sektoru i v komerční sféře. 
Přihlásily se do soutěže Social Impact Award 

a vyhrály národní kolo. Ačkoli vystudovaly 
zcela jiné obory, vždy měly blízko k pěstování 
lokálních potravin a zpracování bioodpadu. 
A také schopnost spojovat obdobně 
zaměřené lidi. Ostatně název Kokoza je 
zkratka slov komunitní kompostování 
a zahrada. Zpočátku se zabývaly především 
kompostováním a zapojením lidí s duševním 
onemocněním do práce, později se činnost 
rozšířila i na zakládání komunitních zahrad.

Koloběh jídla
Co může být na kompostování pro městské 
lidi zajímavého a čím je přesvědčit o tom, že 
bioodpad, jenž tvoří kolem 40 procent obsahu 
popelnic, nepatří na skládku? Spousta eko-
logicky smýšlejících lidí slyší na argument, 
že organický odpad v zemině chybí. Vydá 

totiž živiny na růst plodin a jejich zbytky se 
zbytečně vyvážejí do spaloven a na skládky 
směsného odpadu, místo aby se ve formě 
kompostu vracely zpět. 

„Přestali jsme o půdu pečovat, a přitom 
zdravá pole a záhony dokážou mnohem lépe 
hospodařit s vodou a rostlinám se v nich díky 
tomu více daří,“ vysvětluje Radka Pokorná, 
ředitelka Kokozy, kterou do společnosti při-
vedl zájem o sociální, ekologickou i etickou 
udržitelnost, městské zahradničení a budo-
vání smysluplných značek. Při práci studuje 
zahradní a krajinnou tvorbu.

Kompost nesmrdí
„K tomu, aby člověk zpracovával bioodpad na 
kompost, nepotřebuje zahradu, kompostovat 
se dá i v bytě. I proto jsme s českou firmou 

Města oživují žížalami 
a společnými záhony
Měli bychom půdě vrátit zbytky 
z toho, co nám dala, a starat se o ni, 
tvrdí lidé z pražské obecně prospěšné 
společnosti Kokoza 
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Plastia vyvinuli designový vermikompostér 
Urbalive, jehož podobu ztvárnil skvělý desig-
nér Jiří Pelcl. Před několika týdny dokonce 
dostal prestižní cenu Red Dot za design. Ve 
vermikompostéru se o zpracování odpadu 
postarají žížaly a pro ně je domácí prostředí 
ideální,“ říká Pokorná.

Zhruba 50 gramů žížal za den zkonzumuje 
přibližně 250 gramů rostlinného odpadu, 
což je průměrná denní produkce čtyřčlenné 
rodiny. V multifunkční nádobě lze komposto-
vat zbytky potravin v domácnostech, školních 
třídách i na pracovištích. Je praktická, dá 
se snadno čistit a odpad se v ní proměňuje 
v kvalitní kompost a žížalí čaj, který se po 
zředění používá k hnojení rostlin. To vše bez 
nelibého odéru nebo tvorby plísní. Právě oba-
vy ze zápachu jsou nejčastějším předsudkem, 

který mnoha lidem v kompostování brání, ale 
cítit je jen špatně založený a neopečovávaný 
kompostér.

„Pokud se zájemcům nechce investovat 
do designového kousku, mohou se přihlásit 
na workshop a vyrobit si vlastní nádobu 
z odpadového materiálu. Případně zjistit, zda 
nemají poblíž komunitní zahradu, a odnést 
rostlinný odpad tam. Postupem času jsme 
si uvědomili, že lidem je potřebnost kom-
postování jasnější, když ho vysvětlujeme 
na uzavřeném cyklu jídla. Při něm si totiž 
lépe uvědomí zvyšování kvality potravin 
vznikajících ekologicky bez chemie. A těší 
nás, že stále více lidí chce kompostovat,“ říká 
spokojeně Radka Pokorná. „Hledáte-li v okolí 
osázený balkon, komunitní zahradu, místo, 
kam odložit organický odpad, nebo potře-

bujete násadu žížal do vermikompostéru, na 
www.mapko.cz je najdete,“ dodává.

Byznysový přístup
Obecně prospěšná společnost má vlastní 
správní a dozorčí radu, v tom je podnikání 
trošku složitější než pod hlavičkou fyzické 
osoby. „Fungujeme jako sociální podnik 
– většinu zisku dáváme zpět do rozvoje 
společensky prospěšných témat. U nás to je 
uzavřený cyklus jídla a zaměstnávání lidí 
s duševním onemocněním, na které máme 
zpracovanou metodiku, a své zkušenosti pře-
dáváme dalším organizacím. Na plný úvazek 
pracujeme jen dva, užší tým tvoří dalších šest 
osob, ale když jsme například vloni pořádali 
workshopy o pěstování a kompostování pro 
společnost IKEA v Česku, na Slovensku 
a v Maďarsku, měl tým kolem 40 lidí,“ dává 
Radka Pokorná nahlédnout do zákulisí spo-
lečnosti, která se obejde bez sponzorů a na 
metodiky a výzkumy využívá granty. 

Lidé v Kokoze si zakládají na pečlivé práci 
se značkou, vlastním stylu společnosti a způ-
sobu práce s cílovou skupinou. „A také jsme 
pyšní na to, že dokážeme témata přinášet 
s radostí, aby lidi bavila, a že nejsme závislí 
na grantech,“ pokračuje ředitelka Kokozy, 
„místo toho pečlivě hledáme firemní part-
nery a dále se rozvíjíme i díky nim. Máme 
pro ně širokou nabídku služeb a produktů 
od konzultací a workshopů o kompostování, 
pěstování a zero waste až po proměny teras 
a pop-up zahrady, což jsou dočasné zahrady 
v nádobách třeba na jednu sezonu. Při práci 
používáme metodiky běžné v byznysu jako 
results chain nebo human centered design. 
Dvakrát ročně máme strategické pláno-
vání a snažíme se měřit reálný dopad naší 
činnosti.“ 

Expanze
A jaké jsou nejbližší plány? „Kokoza se za 
sedm let hodně změnila, ale snažíme se, aby 
v ní zůstala počáteční radost a smysl práce. 
Původně jsme působili pouze v Praze, teď už 
vyjíždíme nejen do regionů, ale spolupracu-
jeme i s okolními zeměmi. V létě chystáme 
otevření nového konceptu bistra s jednou 
spřízněnou restaurací, k našim dlouholetým 
partnerům přibývají noví a především zaklá-
dáme komunitní zahrady. Jen v Praze vyroste 
více než 15 dalších zahrad a sousedských 
záhonků,“ těší se Radka. 

JANA ŠULISTOVÁFO
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NEZÁVISLÍ NA GRANTECH. Lidé v Kokoze si zakládají  
na pečlivé práci se značkou, vlastním stylu společnosti  
a způsobu práce s cílovou skupinou.
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Larse F. Manssona by v době, kdy 
pracoval po boku šéfcukráře dánské 
královské rodiny Gerta Sørensena, 

nenapadlo, jak osudová pro něj bude pracovní 
nabídka majitelů restaurace Kampa Park. Na 
šikovného cukráře jim dali kontakt členové 
pražské skandinávské komunity. Kromě 
Prahy Larse brzy okouzlila také Klára, která 
v Kampa Parku pracovala, a po dvou letech 
vztahu vyvstala otázka, co dál. Zůstat v Praze, 
kde Lars zastával pozici šéfcukráře hotelu 
Hilton, nebo se přesunout do Dánska, kde by 
však Klára bez znalosti dánštiny neměla šanci 
najít zajímavou práci? Navíc ani jednomu 
z nich neseděl hotelový byznys, a tak posléze 
padlo dobrodružné rozhodnutí: zůstat v Praze 
a založit si vlastní pekárnu s cukrárnou. 

Promluvila porevoluční úroveň pečiva 
v Česku – základ sortimentu tvořil jen chléb 
Šumava a obyčejné rohlíky. Luxusní hotely 
rády za nadstandard zaplatily a Manssonovi 

měli potřebné kontakty. Proti byla tehdejší 
úvěrová politika – banky sice rozdaly stovky 
milionů podvodníkům, ale malé začínající 
firmě nebyly ochotny půjčit ani poskytnout 
leasing. Nebýt financí od Larsovy maminky 
a houževnatosti obou manželů, zůstalo by jen 
u snů. Pomohla i náhoda v podobě tehdejšího 
islandského honorárního konzula Thorira  
Gunnarssona, který měl v Karlově ulici 
restauraci Reykjavik. Po nezdařeném pokusu 
provozovat pekárnu mu zbyly dva stroje a dal 
je Manssonovým k dispozici s tím, že za ně 
zaplatí, až budou moci.

Dalším problémem byli dodavatelé – nikdo 
nechtěl zavážet 500 kilo mouky týdně a na vět-
ší zásoby nebyly peníze. A třetím jsou dodnes 
zaměstnanci. „Málokterý vyučený pekař 
je totiž schopen dostát mým představám 
o tom, jak by se měl k řemeslu stavět,“ říká 
majitel, „v Dánsku trvá učební doba tři roky 
a sedm měsíců, které učedník stráví v provozu 

a naučí se vše potřebné. Pak je půl roku ve 
škole. Tady trvá učební obor tři roky – týden 
ve škole, týden v praxi a žáci většinou dělají 
podřadné práce, k řemeslu se nedostanou. 
Dáváme přednost lidem bez vyučení, kteří 
chtějí pracovat, protože je stejně jako většinu 
osob s výučním listem musíme minimálně tři 
měsíce zaškolovat.“

Tvrdé začátky
Provoz zahájili na počátku září v roce 1999. 
Lars sice ještě chtěl testovat výrobu, ale 
hlavní odběratel trval na tom, že zítra prostě 
pečivo chce mít na stole. Začátky byly krušné. 
„Prvních 14 měsíců jsem spal jen několik 
hodin přes den na matraci v kanceláři, kde 
jsme se s Klárou střídali, domů jsme nestíhali 
chodit. V noci jsem pracoval. Oba jsme dělali 
všechno, Klára navíc rozvážela zboží, protože 
jsme neměli ani řidiče. Pec měla každou noc 
poruchu. Na rozvalovačku plundrového těsta 
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Prezidentův pekař: 
Náš úspěch voní dřinou
Roku 1996 přišel dánský cukrář 
Lars Ferdinand Mansson za prací do Prahy. 
Dnes tu má manželku, dceru a prosperující 
pekárnu Mansson’s Bakery, dodávající pečivo 
nejvyhlášenějším hotelům a restauracím
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kromě dánských specialit v současnosti pečou 
například francouzský nebo bílý italský chléb 
s olivovým olejem, chléb ovocnoořechový či 
s houbami a pečivo se sušenými rajčaty nebo 
olivami a rozmarýnem. Vlajkovou lodí je však 

tmavý žitný Rye Bread s dýňo-
vými semínky nebo slunečni-
covými semínky a sezamem, 
specialitou je pečivo zcela 
bez mouky jen ze semínek, 
případně doplněných brusin-
kami a sušenými meruňkami. 
Dánské výrobky jsou připra-
veny podle tradičních receptů 
a bez konzervantů, mnohé se 
zadělávají domácím žitným nebo pšeničným 
kvasem. Příprava těsta se neobejde bez strojů, 
ale další proces je ruční.

Klienti hotelů se brzy začali ptát, kde se 
pečivo dá koupit, a nastalo další martyrium 
při shánění prostoru. „Zavolala jsem do rea-
litky, makléřka se zeptala, co v daném místě 
máme v plánu, a když jsem řekla, že pekařství, 
vyštěkla: Na to nemáte! a práskla telefonem. 
Kolem roku 2003 nikdo v pekařství nevěřil,“ 
směje se Klára. Od lokality nedaleko Pařížské 

si slibovali bohatou klientelu, ale ulice byla 
řadu let v poněkud nereprezentativním stavu 
a prodejnu musel dlouho dotovat velkoob-
chod. V útulném obchodě s kavárnou a letní 
předzahrádkou návštěvníci denně dostanou 
i čerstvé sendviče, saláty a excelentní dánské 
zákusky. Spolu s kvalitní kávou sympatická 
obsluha připraví snídani v dánském stylu.

Pracně získané zkušenosti
Manssonovi mají kolem 25 zaměstnanců (rádi 
by více, ale kvalifikovaných sil je nedostatek), 
Lars řídí výrobu a Klára má na starost  
finanční a organizační vedení firmy. Spo-
lehnout se mohou především na dvě vedoucí 
výroby, které jsou u nich zaměstnané už 16 let, 
i současný hlavní pekař vystřídal předchozího 
po osmi letech. „Odhaduji, že firmou prošlo 
kolem 300 lidí, jen za první rok to byla stovka,“ 
počítá Lars Mansson.

Na otázku, co by s dnešními zkušenostmi 
při startu podnikání udělali jinak, spokojeně 

odpovídají, že si nejsou 
vědomi žádné fatální chyby 
a ty menší je vždycky 
posunuly o kus dál. „Ovšem 
kdybych věděla, že to takhle 
dobře půjde, snažila bych se 
za každou cenu začít s vět-
ším rozpočtem,“ přiznává 
Klára, „ušetřilo by nám to 
spoustu dřiny.“

Lars lépe poznal českou mentalitu a dnes už 
ví, že tykat si s personálem jde jen v Dánsku, 
kde je jiný respekt k nadřízeným a také jiná 
hrdost na práci, zejména v pekařském oboru. 
„Tady když jsme zaměstnancům řekli, že naše 
pečivo bude jíst prezident Obama nebo Sharon 
Stone, lidem to bylo celkem jedno. Postupně se 
nám však tento přístup daří úspěšně měnit,“ 
shrnuje svou zkušenost. 

JANA ŠULISTOVÁ 

nebyly peníze, tak jsem se musel s válečkem 
dřít ručně, těsto na malé pečivo jsem musel 
rozvažovat, aby mělo stejnou gramáž. Občas 
jsem v duchu počítal, kolik bychom utržili za 
pec, robota a další přístroje a co bychom dělali 
místo pekařiny,“ přiznává majitel pochybnosti, 
které manželce svěřil až po deseti letech.

Oba byli v podnikání naprostí začátečníci 
a museli se učit všem fíglům, které jsou někteří 
odběratelé schopni vymyslet, trvat na rychlé 
splatnosti faktur a pečlivých kontrolách při 
přejímce zboží. „Spíš jsme ale měli štěstí na 
lidi, z řady dlouhodobých odběratelů se stali 
naši přátelé,“ pochvalují si. Díky tomu, že 
poznali chod pekárny „od píky“, přesně vědí, 
co je a není možné, a také mohou v případě 
potřeby kohokoli ze zaměstnanců zastoupit.

Ručně a bez chemie
Díky požadavkům hotelů a restaurací se roz-
víjel i sortiment. Začínali s deseti položkami, FO
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CHLEBA PRO OBAMU. Manssonovi mají kolem 
25 zaměstnanců. Rádi by více, ale kvalifikovaných 
sil je nedostatek. Lars řídí výrobu a Klára má na 
starost finanční a organizační vedení firmy.

Málokterý
vyučený pekař 
je schopen 
dostát mým 
představám 
o tom, jak by se
měl k řemeslu 
stavět.
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 Jaké byly začátky vaší firmy, ptáme se 
majitelky, paní Jany Eisenreichové.
Byla jsem tehdy na mateřské dovolené. Man-
žel pracoval ve firmě, kterou založili jeho 
kamarádi. Ti usoudili, že mám na mateřské 
spoustu času – což jsem také měla – a moh-
la bych jim pomoci s prezentací a rekla-
mou. Tehdy v roce 1996 ještě byl internet 
i mobilní telefony v plenkách, reklamou se 
rozuměla tištěná média a outdoor – bill-
boardy. Podařilo se nám podpořit růst 
firmy, ve které manžel pracoval. A brzy se 
tak na mě a manžela začali obracet přátelé 
a přátelé přátel s podobnými požadavky na 
zajištění reklamy.

Práce s reklamou a marketingem mě za-
čala čím dál více zajímat, bavit a naplňovat, 
a proto jsme se v roce 1996 rozhodli založit 
firmu, tehdy ještě fyzickou osobu.

 Jak jste hledali klienty?
První klienty, pokud nepočítám přátele, 
jsme oslovili „mailingem“ – tehdy se tím 

rozumělo obeslání poštou. Získali jsme 
tak řadu klientů z hotelů a autobazarů. Se 
schopností prezentovat se řadou drobnějších 
klientů jsme si mohli dovolit oslovit i větší 
hráče na trhu. V roce 1998 jsme se domluvili 
na spolupráci s Makrem a Scontem. 

 Je obdivuhodné, kam jste se až 
vypracovali: začínali jste přece v obyčejném 
bytě v paneláku.
Ano, to je pravda. Bylo to vlastně prima. Ba-
vilo nás proplétat rodinný a pracovní život. 
Ráno jsme s naší první kolegyní Gábinou 
posnídali v naší kuchyni a už jsme plánovali, 
do čeho se ten den pustíme. 

 Gábino, vy jste byla úplně první 
zaměstnanec?
Ano, jsem v agentuře AgE 17 let. „Dali mi 
z legrace tabulku s pořadovým číslem 001,“ 
usmívá se. „Tady ve firmě se unikátně sešli 
lidé, kteří jsou pro mě jako součást rodiny. 
Často spolu býváme – samozřejmě rádi 

a dobrovolně – i ve volném čase. Staráme se 
o zahrady, zveme se domů na večeře, dokon-
ce i na dovolené někdy jezdíme spolu. Dou-
fám, že se mi tu podaří zůstat i nadále…“

 Přejděme do dnešní doby – máte i vlastní 
síť billboardů?
Ta se datuje zhruba od roku 2000. Tehdy 
se billboardy hodně stavěly. Dnes máme 
jen malou síť – okolo 60 kusů. Nejtěžší bylo 
a je vždy získat potřebná povolení. Mrzí 
mě, že dnes politici pořádají takové hony na 
venkovní reklamu a často sbírají na jejím 
zákazu politické body.

 Co je v současné době hlavní náplní vaší 
činnosti, na co se zaměřujete?
Naše rozhodnutí zůstat rodinnou firmou 
určitě neznamená, že bychom ustrnuli na 
postupech a činnostech, se kterými jsme 
před 20 lety začínali. I celý reklamní trh 
se změnil – roste specializace, mění se 
technologie, na trh přicházejí velké mezi-
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Jsem pyšná na pracovní 
klima ve firmě  
Reklamní agentura AgE patří mezi 
nejúspěšnější podniky svého 
druhu u nás

ADVERTOR I AL
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 Je ještě něco, co 
byste z vaší práce chtěli 
vyzdvihnout?
Díky synovi jsme rozšířili 
nabídku o tvorbu webo-
vých stránek a dalších 
online projektů. A kromě 
toho máme relativně nové 
a moc šikovné grafické 
oddělení.

 Loajalita, věrnost, 
stabilita – to nejsou zrovna populární 
hodnoty. Dnešní doba je zaměřená spíše na 
rychlost, střídání, zážitky. Jaký na to máte 
názor?
V tomto ohledu asi nejsem úplně „moderní“. 
Vím, že se razí trend častějšího střídání za-
městnání, které by mělo přinést údajně lepší 
sbírání zkušeností. Já ale věřím v to, že se 
zaměstnancem máte pracovat dlouhodobě, 
trpělivě ho vést, nechat ho dělat chyby a po-
učit se z nich, pustit ho do svého života a ne-

chat ho s vámi i s firmou prožívat úspěšná 
období i krize. Když není nucen k přetvářce 
a sebeprezentaci, k boji o vlastní lepší pozici 
proti ostatním kolegům, když vám důvěřuje – 
tak obvykle ze sebe chce vydat to nejlepší, co 
v něm je, z vlastní vůle, a ne z donucení.

 Platí to i pro práci s klienty?
Samozřejmě, ve stejné míře. Poctivá, dobře 
odvedená práce za rozumnou cenu. Dávno 
platná hesla jako „náš zákazník, náš pán“. 
Často se mi stává, že mě vlastně více než 
procentní míra zisku potěší pochvala a po-
děkování od klienta… 

To vše se nám vyplácí a o tom určitě svěd-
čí to, že pro řadu klientů pracujeme více než 
deset let a například pro Sconto téměř 20 let.

 Jaký je váš obvyklý roční obrat?
Poslední roky zhruba 120 milionů ročně, 
což je při počtu deseti zaměstnanců v našem 
oboru velmi výjimečné.

 To se musejí tito zaměstnanci řádně  
otáčet, že?

V rozumné míře – jsme 
přece rodinná firma, 
deset lidí plus čivava 
Čiko. Tři z nás patří do 
rodiny a ti další jsou tu 
často skoro dvacet let. 
Nejvíc pyšní jsme na naše 
pracovní klima, na náš 
kolektiv. Před lety jsme 
uvažovali, jestli nemáme 
výrazně navýšit počet 
spolupracovníků a opustit 
stadium rodinné firmy. 
Pak jsme se ale rozhodli, 
že to nemá smysl – klid 
a radost z práce pro nás 
mají větší cenu než expan-
ze. Raději budeme růst 
a navyšovat obrat v takové 
míře, nakolik budou stačit 
naše kapacity. Na všechny 

lidi se tu můžeme stoprocentně spolehnout, 
všichni táhnou za jeden provaz a dělají to, 
co jim nejlépe jde. I proto se k nám klienti 
vracejí. Tady nejsou žádné intriky, žádný 
kariérismus. Nemusí se nařizovat a kontro-
lovat, práce nás baví a vzájemně si pomáhá-
me. A co může být lepšího, než když se ráno 
těšíte do práce. 

IVO BARTÍK

národní firmy. Naše nabízené služby se již 
tolik nezaměřují na full service, reklamní 
výrobu nebo vyřizování povolení. Postupně 
se transformujme do mediální agentury se 
specializací na venkovní reklamu (OOH – 
Out of Home).

 Čím se od ostatních mediálních agentur 
dokážete odlišit?
Využíváme moderní technologie a postu- 
py – máme totiž to štěstí, že můj manžel je 
původní profesí programátor a náš nada-
ný syn kráčí v jeho šlépějích. Díky tomu 
pracujeme s vlastním softwarem, který 
můžeme rychle a pružně, prakticky každý 
den, upravovat dle našich vlastních potřeb 
a požadavků klientů. Tento program nám 
dává možnost objektivního hodnocení všech 
OOH ploch na trhu bez ohledu na dodavate-
le. My tak můžeme dodávat klientům čísly 
podložené přehledy v uživatelsky příjemné 
formě na bázi Google map. To je naše velká 
výhoda proti konkurenci.FO

TO
: 

M
ar

ti
n 

Pi
nk

as

07/2017 l 27

Naše rozhodnutí
zůstat rodinnou 
firmou určitě 
neznamená, že 
bychom ustrnuli 
na postupech 
a činnostech, se 
kterými jsme 
před 20 lety 
začínali.

TAKE IT EASY.  
Gabriela Hurychová (vpravo) je  
v agentuře AgE zaměstnaná už 
17 let: proto od kolegů dostala 
tabulku s číslem 001. S Janou 
Eisenreichovou si občas dají po 
obědě kávu a partii kulečníku
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Maminka Barbory Kopecké šila 
všem doma pyžamové kalhoty. 
Z jejího milého zvyku se pak 

dcera v dospělosti rozhodla vybudovat 
živnost. „Začátek byl pozvolný, chtěla 
jsem, aby vývoj ,pyžamáků‘ byl projektem 
pro radost,“ vysvětluje původní profesí 
grafička, která se po skončení studia 
věnovala tištěné i online grafice v jednom 
hradeckém studiu. Teď je dva roky na 
mateřské a zalíbila se jí svoboda. „Jsem 
zamilovaná do našeho pyžamového 
projektu a to mě doufám už nepustí,“ 
přiznává.

Důraz na detail
Myšlenka, že začne vyrábět pyžamové 
kalhoty na míru, přišla před pěti lety. 
„Pak jsme začali testovat střihy, materiály 
a hledat šikovné švadleny. Potrpíme si na 
detaily a preciznost ušití, takže najít někoho 
pečlivého byl popravdě kumšt,“ říká matka 
dvouapůlletého syna. Dnes šéfuje týmu 
deseti lidí. Patří do něj nejen švadleny, které 
„pyžamáky“ šijí, ale také další spolupracov-
níci, kteří se starají o marketing a finance. 
Kopecká zase dohlíží na design a vizuální 
stránku značky. Samotná objednávka se 
realizuje po internetu. Zákazník si vybere 

kalhoty, které se mu líbí, v e-shopu. K ušití 
je potřeba znát obvod pasu, boků a stehna 
plus délku nohavice. Míry vyplní zákazník 
do kolonek v objednávce a odešle. „Pak 
pyžamové kalhoty ušijeme klientovi přesně 
na míru,“ vysvětluje Bára a dodává, že má 
úžasnou zpětnou vazbu od zákazníků. „Dělá 
mi radost, že je zákazníci mají v oblibě, jsou 
s nimi spokojení a rádi je nosí. To mi dodává 
sílu pracovat a posouvat se dál,“ říká.

Chybějí šikovné švadleny
Základním kritériem je kvalitní český 
dodavatel, aby látky nemusely cestovat přes 
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Vzhůru do pyžama!
Košile nebo oblek, to jistě. 
Ale pyžamové kalhoty na míru? 
„Odmalička jsme v nich chodili 
celá rodina, všichni jsme je milovali,“ 
říká Barbora Kopecká

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU
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o rafinovaná trička, takže pátrá po někom, 
kdo umí vyrobit takový úplet, který bude 
stejně kvalitní jako košiloviny v případě 
kalhot. Brzy se na e-shopu objeví i šortky, 
jejichž výroba je už připravená, a kromě 
pánských a dámských se chystá také nabíd-
ka „pyžamáčků“ pro děti.

Míry, design, balení
Každé kalhoty jsou originál. „S klientem 
míry konzultujeme a kontrolujeme, zda se 
dobře změřil, snažíme se každému maxi-
málně vyjít vstříc. Naše kalhoty jsou také 
neobvyklým dárkem, a tak každý kousek 

dárkově balíme do designové krabice. 
Motivy na dárkovém balení jsem navrhla již 
před časem a byly oceněné Cenou Vladimíra 
Boudníka na výstavě Grafika roku,“ přizná-
vá Bára. Obal, ve kterém pyžamové kalhoty 
dostanete, neskončí v koši, ale může dál 
sloužit třeba k ukládání drobných předmětů 
nebo rodinných fotografií. 

Sexy i v pyžamu
„Muži by asi raději konfekční kalhoty. Přijde 
jim jasnější zvolit velikost S, M, L,“ prozra-
zuje Kopecká. Ženy ale naopak v pohodě 
zvládají měření a nemají s objednáváním 
problém ani u sebe, ani u partnera. Zákazni-
ce vědí mnohem přesněji, co chtějí. „Jednou 
na začátku jsme ušili kalhoty klientce volnější 
a ta, když měla cestu do Hradce, se u nás 
stavila a švadlena jí kalhoty upravila přímo 
na těle. Tím jsme alespoň rozšířili nabídku 

střihů na slim fit, klasický a volnější. Díky 
této zkušenosti jsem pochopila, že každý má 
jiné očekávání a někdo preferuje volnější 
kalhoty a pohodlí, jiný zase to, aby v nich 
vypadal dobře a měl je na tělo,“ dodává.

Majitelka se snaží, aby se firma rozvíjela 
postupně, a celkem se jí to daří. Vysvětluje: 
„Nechci, aby podnikáním trpěla moje ro-
dina, ta je pro mě ten nejdůležitější projekt 
a snažím se ho nezanedbávat. Největší 
boom je v období kolem Vánoc, loni to byla 
honička a jsem zvědavá na letošní podzim. 
Do budoucna chci samozřejmě rozšiřovat 
kolekci, ale pomalu, jak to přijde a jak to 

budu cítit.“ Říká, že děti mají skvělé čidlo 
na stres a poznají, když je toho moc a je čas 
zvolnit, takže se řídí i podle svého syna. 

K propagaci využívá především sociální 
sítě, pochvaluje si i spolupráci při focení 
katalogu luxusních postelí. Její „pyžamáky“ 
se ale dostávají do světa i velice kuriózním 
způsobem. Kopecká už nošením pyžamo-
vých kalhot nakazila své kamarádky, které 
je nosí nejen doma, ale také třeba na dovole-
né na pláži. 

Dostaly se však už i do ulic v Provence. 
„Kamarádka byla ve Francii na služební ces-
tě, vyrazila do města a najednou se strašně 
ochladilo. Volala manželovi, aby jí vzal ty 
pruhované kalhoty, co má v kufru, až za ní 
půjde na oběd. On vzal první pruhaté, co 
našel, a zrovna natrefil na její ,pyžamáky‘. 
Takže ona tenkrát prochodila dost pobavená 
celý den v Avignonu v našich ,pyžamácích‘ 
a myslím, že si toho ani nikdo nevšiml,“ 
směje se Kopecká. 

JOSEF ŽÍDEK

půl planety. „Nákupem v Čechách současně 
podporujeme české výrobce, což je pro nás 
velmi důležité. Vybíráme si látky ze stálé 
i sezonní kolekce košilovin jedné z po-
sledních českých textilek v Podkrkonoší,“ 
prozrazuje Bára. „Používáme léty prověřené 
materiály a víme, že kalhoty vydrží dlouhé 
roky jako nové. Největší problém je ale výběr 
poctivé švadleny. Řemeslo se dneska už 
neučí a je těžké najít někoho šikovného, kdo 
umí dobře šít, vyvíjet střihy a současně má 
smysl pro detail,“ posteskne si.

V současné době Kopecká také hledá do-
davatele na úplety. Chtěla by kalhoty doplnit FO
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PRO STYLOVÉ SPÁČE. Barbora Kopecká 
dohlíží na design a vizuální stránku značky. S mar-
ketingem se spoléhá hlavně na sociální sítě.
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 Osmdesát osm procent českých 
podnikatelů uvádí, že jsou po nich 
požadovány delší lhůty splatnosti, než 
jaké jsou pro ně únosné. To se od druhé 
poloviny 90. let, kdy byla situace doslova 
katastrofální, nic nezměnilo?
Rozhodně se mnohé změnilo k lepšímu 
oproti tomu období. Právní regulace a celko-
vý vývoj společnosti přispěly ke zkulturnění 
podnikatelského prostředí. Samotný fakt, 
že devět z deseti podnikatelských subjektů 
eviduje požadavky na delší dobu splatnosti, 
než je pro ně únosné, neznamená, že dochází 
k porušování platných zákonů. Když vez-

meme do úvahy evropskou normu týkající 
se regulace plateb za faktury – evropskou 
direktivu o opožděných platbách –, ta 
stanovuje pro sektor B2B maximální dobu 
splatnosti faktury 60 dní. Nejdelší doba 
splatnosti, kterou naši respondenti posky-
tují svým odběratelům, je 59 dní, tedy na 
hraně této normy. Takže odběratelé nekonají 
protiprávně, ale využívají mantinely, které 
jsou danou legislativou nastaveny. 

 Co to znamená v praxi? 
V praxi splatnost faktur 59 dní znamená 
ohrožení likvidity zhruba u čtyřiceti procent 

našich respondentů. Pokud podnik investo-
val do nákupu materiálu, do samotné výroby 
a samozřejmě do lidských zdrojů, vyrobil 
a prodal produkt anebo službu – navíc mnozí 
jsou i plátci DPH, musejí odevzdat DPH a stá-
le nemají téměř dva měsíce náklady pokryté 
–, pak je tak dlouhá doba splatnosti likvidač-
ní. Zvláště pokud jde o cyklický jev. V průzku-
mu Intrum Justitia v České republice uvedlo 
dvacet procent respondentů, že zpožděné 
platby faktur jsou pro podnik likvidační.

 Je evidentní, že si často tímto způsobem 
firmy „řeší“ na úkor druhých své problémy. 
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ROZHOVOR

Parazitují na sobě 
i drobní podnikatelé 
„Opožděné úhrady faktur politiky 
nezajímají. Přitom to ohrožuje desetitisíce
podnikatelů,“ říká Karol Jurák, výkonný 
ředitel Intrum Justitia ČR
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za ty poslední roky máme přesné srovnání. 
Za tu dobu se ukázalo, že tento trend tady 
je. Ale nedá se jednoznačně říci na základě 
českého průzkumu, že menší je bitý větším. 
V našem průzkumu bylo samozřejmě méně 
velkých podniků, protože jich je i v zemi 
méně. Z toho se to tedy nedalo určit. Navíc 
se ukázalo, že samotní drobní podnikatelé 
na sobě vzájemně parazitují. Až sedmdesát 
procent těch drobných si vytvářelo potíže 
mezi sebou. 

Z průzkumu konaného v evropských 
zemích ale vyplynulo, že velcí tlačí malé do 
kouta. Třiačtyřicet procent respondentů 

uvedlo, že jimi bylo požádáno akceptovat 
delší lhůtu splatnosti a devětatřicet procent 
z nich s tím souhlasilo. 

V Česku je trochu jiná situace. Tuzemský 
průzkum měl několik parametrů – ohro-
žení likvidity, hrozbu zániku společnosti, 
vliv zpožděných plateb na najímání nových 
zaměstnanců, snižování příjmů podniků – 
a v podstatě v každém dopadla Česká repub-
lika lépe, než byl evropský průměr. Ukázal 
však i rizika. V tom letošním až dvacet 
procent respondentů uvedlo, že opožděné 
platby přímo ovlivňují to, zda zaniknou, 
nebo přežijí. Před rokem to bylo jen jedenáct 
procent.       

 Jak by se problém dal v tuzemsku 
vyřešit? Přísnější regulací plateb? Novou 
legislativou?  
Úprava existující národní právní regulace 
by tento problém mohla výrazně eliminovat. 
Myslí si to asi čtyřicet procent účastní-

ků našeho průzkumu. Určitě je ale nutné 
okamžitě zvýšit úroveň znalosti o normách 
Evropské unie, které jednotlivé členské státy 
EU postupně přebírají do svých národních 
legislativ. Průzkum Intrum Justitia ukázal, 
že ve vyspělých západoevropských zemích 
a ve Skandinávii aplikace Evropské direkti-
vy o opožděných platbách přinesla výrazné 
zlepšení platební morálky oproti loňskému 
roku. Evropská direktiva o opožděných plat-
bách je iniciativou EU pro řešení problema-
tiky zpožděných úhrad faktur v podnikatel-
ském prostředí. V Česku o ní ale ví jen jeden 
z deseti podniků. 

Lze odhadnout, kolik z nich se tak chová?  
Až šedesát procent respondentů z průzku-
mu, kteří nakonec s žádostí opožděných 
plateb souhlasili, uvedlo, že to bylo od jejich 
obchodních partnerů záměrné.  

 Takže lze hovořit o trendu? 
Ano, je to trend.

 Předpokládám, že to hlavně zkoušejí 
silnější, větší, a to proti slabším, menším…
Tohle je častá otázka. My náš průzkum dělá-
me deset let, v posledních třech letech jsme 
trochu sjednotili otázky dotazníku, takže 
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Karol Jurák (43) 
Po ukončení studií na Ekonomické 
univerzitě v Bratislavě pracoval 
na Ministerstvu financí Slovenské 
republiky. Od roku 2001 působil 
v pozicích finančního ředitele a jednatele 
společnosti zabývající se poskytováním 
půjček, od roku 2005 se spolupodílel 
na založení a následném vybudování 
jedné z největších inkasních společností 
v ČR i na Slovensku. Společnost byla 
v České republice v roce 2014 odprodána 
skupině Intrum Justitia a již pod jménem 
Intrum Justitia Czech, s. r. o., je lídrem 
na trhu odkupu a správy pohledávek. 
V současnosti je Jurák jejím výkonným 
ředitelem a jednatelem.
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 Čím si to vysvětlujete? 
Jednou z příčin může být i neochota českých 
institucí přijímat řešení připravené EU do 
domácího legislativního prostředí. 

 Jak by tedy měli malí a střední 
podnikatelé postupovat? 
Důležitým nástrojem eliminace opoždě-
ných plateb je určitě prevence – to zname-
ná systematické prověřování budoucího 
obchodního partnera z pohledu jeho 
schopnosti platit včas závazky, prověřová-
ní jeho finančních možností, případných 
problémů z minulosti a podobně. K tomu 
slouží moderní nástroje, jako je například 
Credit Check nebo Credit Scoring, ratingy 

firem a další. V neposlední řadě je nutné 
zvýšit úroveň finanční gramotnosti mladé 
generace a vést ji k větší zodpovědnosti za 
své závazky, protože o několik let bude tato 
generace v managementu podniků anebo se 
stanou podnikateli. Důležitým nástrojem je 
též využívání moderních inkasních společ-
ností, které se stávají mediátory mezi nepla-
tícím subjektem a jeho věřitelem a jejich 
cílem je uspokojení obou stran vhodnou 
dohodou o úhradě dlužných částek.  
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Ukázalo se, 
že samotní  drobní 
podnikatelé na sobě 
vzájemně parazitují. 
Až  sedmdesát procent 
těch drobných si 
vytvářelo potíže mezi 
sebou.

›

ROZHOVOR
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 Hovoří se i o dobrovolných normách 
slušného chování. Není to ale pořád ve světě 
českého byznysu utopie? 
Rozhodně si nemyslím, že to je utopie. Je 
sice pravda, že například ve skandinávských 
zemích pořád ještě panuje výrazně odlišná 
celospolečenská kultura a přísnější aplikace 
zásad fair play, odlišné vnímání etických 
norem, ale není možné tvrdit, že v Čechách 
se chováme neeticky a neumíme se cho-
vat slušně v byznysu. Odborné průzkumy 
a statistiky ukázaly, že například v Čechách 
je v posledních letech jedna z nejnižších měr 
defaultu bankovních klientů z retailového 
sektoru – tedy český člověk je slušný a snaží 
se splácet svoje dluhy – v závislosti na jejich 
finančních možnostech. Věřím, že tahle 
celospolečenská charakteristika se postup-
ně musí projevit i v byznysu. Vždyť i firmy 
tvoří lidé. V Česku je dnes kolem 500 tisíc 
drobných a středních podnikatelů, fyzických 
osob.

 Jak si stojí Česká republika ve srovnání 
se světem? 
Průzkum Intrum Justitia se věnoval hledání 
odpovědí v Evropě. Ukázal, že výsledky 
v Česku byly pozitivnější, než byl celoevrop-
ský průměr ve všech sledovaných ukazate-
lích. Negativem byl především už zmiňovaný 
vývoj podílu respondentů, kterým byla od-
běrateli navržená delší lhůta splatnosti fak-
tur, než pro ně bylo únosné. Dalším faktem 
bylo, že až 82 procent respondentů uvedlo, 
že jim vyhovělo. Na otázku, zda by eliminace 
opožděných plateb faktur umožnila podniku 
přijímat nové zaměstnance, odpovědělo 
kladně jen 12 procent účastníků českého 
průzkumu – evropský průměr byl více než 
dvojnásobný. Byl tu znát silný vliv pozitiv-
ního vývoje české ekonomiky a hlavně míry 

nezaměstnanosti v poslední době. Totéž 
platilo i o vlivu opožděných plateb faktur na 
vývoj hospodářského růstu podniku. V ČR 
každý třetí subjekt odpověděl, že fenomén 
opožděných plateb faktur byl příčinou zpo-
malení růstu společnosti. 

 A jak je to z hlediska ohrožení likvidity? 
Z hlediska ohrožení likvidity Česko na tom 
bylo shodně s evropským průměrem –  
40 procent českých respondentů uvedlo, že 
opožděné platby měly přímý vliv na vývoj 
likvidity podniku. Opožděné platby vnímalo 
20 procent českých respondentů jako přímý 
důvod zániku společnosti – celoevropský 
průměr byl 27 procent. 

 Mají v Evropě podobné problémy?   
Na základě celoevropského průzkumu 
společnosti Intrum Justitia lze konstatovat, 
že podobné problémy jsou vnímané v celé 
Evropě. Na severu kontinentu opožděné 
platby faktur způsobují hlavně administra-
tivní chyby. Zde je největší znalost evropské 
direktivy o opožděných platbách –  
45 procent proti celoevropskému průměru 
31 procent. Ve střední Evropě až 20 procent 
respondentů považuje aplikaci této směrni-

ce za zásadní krok směrem ke zlepšení. Až 
40 procent využívá Credit Check, ověřování 
bonity budoucího obchodního partnera. 
Celoevropský průměr je 30 procent. Na Vý-
chodě, kam je řazena i Česká republika, je 
nejnižší míra využívání moderních nástrojů 
pro správu pohledávek v porovnání s ostat-
ními částmi Evropy, kde služby externích 
inkasních agentur využívá jen necelých 
42 procent respondentů oproti celoevrop-
skému průměru 54 procent. Kromě toho 
právě v těchto zemích je výrazně nejslabší 
znalost o evropské direktivě o opožděných 
platbách – jen 12 procent oproti celoevrop-
skému průměru 31 procent. Nejohroženější 
je jih. Až 63 procent respondentů (evropský 
průměr je 42 procent) považuje opožděné 
úhrady faktur za přímé ohrožení likvidity 
a až 45 procent uvádí zpoždění úhrad fak-
tur za likvidační. 

 Kdyby se problém s opožděnými platbami 
vyřešil alespoň částečně, jak by se to podle 
vás promítlo v české ekonomice?  
Pokud by se ten problém zcela odstranil, 
nebo alespoň výrazně eliminoval, došlo by 
ke zvýšení investic do rozvoje podniků, tím 
zvýšené produkci kvalitnějších produktů 
a služeb, dalšímu snižování míry nezaměst-
nanosti, respektive k náboru a ocenění od-
borně zdatnějších pracovníků, což by vedlo 
k zastavení úniku mozků z České republiky. 
V neposlední řadě by došlo k lepšímu výběru 
daní a vyššímu hospodářskému růstu. A to 
už stojí za to, aby se nad tím politici zamys-
leli. Nikdo z nich se tím ale roky nezabýval. 
A to přestože až 40 procent českých podniků 
podporuje tvrdší platební pravidla a volá po 
nové legislativě. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Intrum Justitia 
Evropský lídr poskytující služby credit 
managementu a finanční služby. Působí 
ve 201 zemích, zaměstnává 4200 lidí. Dne 
27. června 2017 uzavřel transakci fúze 
 s norskou skupinou Lindorff, čímž se stal 
největší společností svého druhu na světě. 
Skupina vznikla v roce 1923. V Česku 
působí od roku 1996. Obdržela prestižní 
ocenění Czech TOP 100 Stability Awards 
pro rok 2017 s nejvyšším ratingem AAA. 
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Značka je pro firmy jedním 
z nejdůležitějších atributů 
rozhodujících o jejich úspěchu na 

trhu. V záplavě globálních, které vstoupily 
pro roce 1989 i na český trh, se dokázaly 
prosadit i ty české. V konkurenci celosvětově 
ostřílených firem to pro ně nebylo 
jednoduché.  

Budování úspěšné značky na národní 
úrovni je přitom proces velmi složitý a prak-
ticky nekonečný. „Značka jako taková není 
úplně vybudována nikdy. Je to jako zahrada, 
kterou jednou zřídíte a pořád se o ni musíte 
starat,“ vysvětluje Martin Hobrland z pora-
denského týmu Deloitte Digital.

Klíčové podle jeho slov také je, o jakou 
značku se jedná a jaký produkt se za ní 
skrývá. Jedná-li se o rychloobrátkové zboží 
(FMCG), nebo třeba automobilku. A také 
je důležité to, pro jakou cílovou skupinu je 
produkt určený.   

„Branding je v každém případě dlouho-
dobá záležitost a nezáleží jenom na objemu 

finančních prostředků, které můžeme inves-
tovat. Velké společnosti si mohou většinou 
dovolit více, ale i firmy s nižším rozpočtem 
mají řadu možností, jako je například 
vytvoření unikátní nabídky, zdůraznění 
emocí, a samozřejmě podstatná je u všech 
kvalita výrobků,“ doplňuje Jitka Vysekalová, 
prezidentka České marketingové společ-
nosti. Mezi klíčové emoce, které ovlivňují 
nákupní rozhodování, patří podle odbor-
níků především láska, strach a úspěch. „Ač 
se to zdá paradoxní, dobrá značka obsahuje 
každou z těchto emotivních ingrediencí,“ 
popisuje Pavel Brabec, prezident Asociace 
českých reklamních agentur a marketingové 
komunikace.

„Z ‚lásky‘ chceme nakupovat výrobky 
a služby spojené s prestiží, u oblíbené značky 
chceme zůstat, protože nám poskytuje pocit 
bezpečí před ‚strachem‘ z nejistoty, a ‚úspěch‘ 
máme přece všichni rádi a preferujeme pod-
vědomě značky, kterým tento atribut vytváří 
autoritu,“ podotýká Pavel Brabec.

Vše je ale podle něj ještě složitější. „Značku 
a loajalitu ke značce nemůžete vytvořit bez 
médií, která jsou díky digitální realitě, ve kte-
ré žijeme, velmi atomizovaná. Silná značka 
má tedy obrovskou výhodu, protože k ní má 
spotřebitel již vybudovaný emotivní vztah  
a k nákupnímu rozhodnutí má blíž. Cena je 
také důležitou součástí komunikace značko-
vého produktu, ale platí, že pokud má značka 
silnou pozici s mimořádným emotivním 
nábojem, není cena pro nákupní rozhodnutí 
důležitá. Dobrá značka tedy může být oprav-
dový poklad,“ navazuje Pavel Brabec.

Důležitou roli hraje adekvátní komunika-
ce, spojení značky se zážitkem, personifikace 
nabídky, ale i schopnost dát zákazníkovi 
„něco navíc“. V této oblasti fungují například 
věrnostní programy nebo darovací poukáz-
ky. „V současnosti je trendem ukázat svoji 
značku v novém světle, v nových souvislos-
tech, vytrhnout ji ze zajetých kolejí. Značky 
by se měly představovat tak, aby spotřebitele 
překvapily, ale zároveň utužovaly jeho vztah 

Láska, strach a úspěch. 
Značka roste jako zahrada
K vybudování značky nestačí „pumpovat“ 
peníze do reklamy a vymezit se oproti 
konkurenci. O její existenci rozhoduje 
stále více zákazník. Pravidla hry změnily 
sociální sítě, kvůli nim se jinak chovají 
i globální firmy

TÉMA
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k nim. Podstatné je vycházet z potřeb a přání 
zákazníka a dokázat je uspokojit,“ navazuje 
Jitka Vysekalová.

Internet je šancí pro menší
Specifická pravidla a možnosti má budování 
značky v online prostoru. Tam se rozdíly 
mezi malými a velkými hráči často ještě vý-
razněji stírají. „Díky digitalizaci je možné vy-
tvořit značku pro užší cílovou skupinu během 
jednoho až dvou let v podstatě s minimálními 
náklady. Existuje bezpočet značek, které pra-
cují s úzkou cílovou skupinou a prosperují, 
aniž by byly vidět v televizi nebo na billboar-
dech. Jmenujme namátkou třeba brandy Fo-
otshop nebo Festka. Naopak zavést a udržet 
při životě ‚masové‘ FMCG brandy je finančně 
nákladné a jejich udržení v povědomí spotře-
bitelů vyžaduje nemalé rozpočty,“ upozorňuje 
Martin Hobrland.Právě online svět má stále 
silnější vliv i na budování klasických značek. 
Dění na internetu totiž více a více ovlivňuje 
zásadní vztah mezi značkou a zákazníkem. 

„Už dávno neplatí, že stačí značku ‚pumpovat‘ 
rozpočtem a vymezit se proti konkurenci. Zá-
kazník, nebo spotřebitel, chcete-li, se dnes stal 
tím, kdo značce umožňuje její existenci. Všim-
něte si, jak i velké globální značky změnily své 
chování ke spotřebitelům. A nástup sociálních 
sítí pak zcela změnil pravidla toho, jak značky 
komunikují se svými zákazníky,“ podotýká 
Martin Hobrland. Dlouhodobě udržet značku 
na výsluní je podle něj těžší, než ji na počátku 
vybudovat. „Je to jako v životě. Seznámit se 
s někým je snazší než následně udržovat dlou-
hodobý vztah,“ porovnává Martin Hobrland.

Úspěch okřídleného šípu
Několik českých značek se dokázalo prosadit 
i na globální úrovni. V zemi, která se počítá 
mezi automobilové velmoci, příliš nepřekva-
pí, že se výrazně rekrutují právě z této oblasti. 
Například automobilka Škoda v tom neměla 
příliš snadnou pozici. Zatímco například ve 
Velké Británii byla na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let minulého století vnímaná 

jako levná a nepříliš kvalitní značka, kvůli 
čemuž byla i terčem vtípků, na řadě trhů 
západní Evropy ji zákazníci vůbec neznali 
a musela budovat své postavení úplně od 
začátku. 

„V prvních letech po spojení s koncernem 
Volkswagen značka především v západní 
Evropě ve své komunikaci těžila z tohoto 
spojení. Rozvoji rovněž pomohlo uvedení 
kvalitních produktů, které reagovaly na po-
třeby zákazníků. Přelomové bylo především 
uvedení modelu Škoda Octavia, který dodnes 
tvoří ‚srdce‘ značky a na globálních prodejích 
se podílí přibližně 40 procenty,“ popisuje ces-
tu značky na vrchol Tomáš Kubík z oddělení 
komunikace Škody Auto. Poté, co si zákazníci 
na nejnáročnějších trzích mohli ověřit kvalitu 
automobilů s okřídleným šípem ve znaku, 
mohla automobilka změnit i svoji prezentaci. 
„Na začátku milénia začala Škoda v marke-
tingové komunikaci postupně ustupovat od 
akcentu na to, že je součástí koncernu VW, 
a začala budovat vlastní značku. V komuni- ›FO
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kaci je nyní naopak kladen důraz na původ 
v České republice a tradici výroby již od roku 
1895, a Škoda je tak komunikovaná jako jed-
na z nejstarších automobilek na světě. Dále je 
komunikováno spojení s Českou republikou 
a v designu spojení s českým křišťálem či 
českým kubismem,“ pokračuje Tomáš Kubík.

Škoda se podle něj od začátku zákazní-
kům prezentuje jako značka, která nabízí 
vynikající poměr ceny a užitné hodnoty, 
přičemž v posledních letech klade velký 
důraz na spojení s designem a emocionalizací 
značky. V současnosti se navíc automobilka 
představuje jako inovativní značka, která 
reaguje na aktuální trendy automobilového 
průmyslu, jako jsou digitalizace, konektivita, 
autonomní řízení či průmysl 4.0. O tom, že 
se automobilce budování značky povedlo, 
svědčí i její pozice ve Velké Británii. Ten byl 
loni pro Škodovku čtvrtým největším trhem 
značky, kam automobilka dodala 80 300 vozů 
a stabilně tam roste. 

Značka hrála důležitou roli také při 
návratu kopřivnické Tatry na světové trhy. 
„Kopřivnickou Tatru i přes všechny pro-
blémy, které ji v minulosti potkaly, vždy 
držela nad vodou právě její zvučná a tradiční 
značka. Tatra je třetí nejstarší automobilkou 
na světě, její značka má tedy velkou historii. 
Noví majitelé Jaroslav Strnad a René Matera 
ihned v roce 2013 začali značku kopřivnické 
automobilky podporovat. V letošním roce 
byla například schválena evropská dotace na 
projekt výstavby nového muzea automobilů 
Tatra. V Kopřivnici by tedy už v roce 2020 
mohla stát hned dvě velká automobilová mu-

zea podporující tuto značku,“ uvedl mluvčí 
automobilky Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Zavedená značka hrála roli také při výběru 
jména celého podnikatelského impéria 
Jaroslava Strnada. Svoji mateřskou skupinu, 
do níž spadají hlavně zbrojovky, pojmenoval 
Czechoslovak Group s odkazem na někdejší 
označení produktů československé prove- 
nience Made in Czechoslovakia. 

„Pojem Made in Czechoslovakia má ve svě-
tě stále velký zvuk, zejména na trzích mimo 
Evropu a Severní Ameriku. Tento pojem je ve 
světě rozhodně zvučnější než Made in Czech 
Republic, což zatím světovým zákazníkům 
moc neříká,“ konstatuje Andrej Čírtek. 

Ve znamení nostalgie
Nostalgie po důvěrně známých časech stála 
za obrodou dalších značek: Pedro, Kofola, 
Igráček nebo mýdla Jelen. „Značky, které 
byly známé v minulém období, mají výhodu 
silného povědomí u zákazníků a některé, 
které správně zahrály na strunu nostalgie, 
se staly ‚lovebrandy‘. Ale proč je kupují i ti, 
kteří je dříve nezažili? To je nutné analyzovat 

konkrétně u jednotlivých značek, může to 
být touha po odlišnosti, silný emocionální 
náboj a nemalou měrou se na úspěchu podílí 
marketingová komunikace zapadající do 
celkové strategie značky,“ popisuje Jitka 
Vysekalová.

Sázka na značky z éry socialismu je však 
podle odborníků dvousečná, oživování 
dalších značek by si proto měly firmy dobře 
rozmyslet. „Otázkou je, jestli jejich reinkar-
nace dá zapomenout na často dost mizernou 
kvalitu. K tomuto kroku je nutno přistupovat 
vždy obezřetně. Vzpomeňme třeba na pivo 
Pražan, oblečení Prekon. Podstatné je ale 
podívat se, proč se ta která značka obnovu-
je. Hodnota mnohých předlistopadových 
značek nebyla ani tak v jejich kvalitě nebo 
spolehlivosti. Pamatujme, že tehdy v principu 
neexistovala konkurence a tehdejší značky 
měly mnohdy monopolní postavení na trhu,“ 
upozorňuje Martin Hobrland.

Předlistopadové značky, které se prosa-
dily i po roce 1989, jsou podle něj speci-
fické. „Ty nejsilnější z předlistopadových 
značek vlastně nikdy skutečně nezanikly, 
Škoda, ETA, Kofola, Jar, Mattoni, Orion 
nebo Prim, a po listopadu začaly psát svou 
další historii. A některé získaly zahra-
niční majitele. Je tedy rozdíl mezi těmito 
značkami funkčně tradičními a těmi, které 
již zanikly a jejichž znovuuvedení na trh 
sice může mít konotace se starší genera-
cí, avšak nikoli s generací mladší, která 
je chápe jako retro, což není strategicky 
dobrý výhled do budoucnosti,“ zdůrazňuje 
Martin Hobrland.

Další úspěšné návraty značek se však 
ještě mohou odehrát. „Tak například br-
něnský minipivovar Lucky Bastard po více 
než osmdesáti letech vzkřísil pivní značku 
Moravia. Velkopivovar stejného názvu 
zanikl za hospodářské krize ve 30. letech 
minulého století a uvidíme, zda se návrat 
podaří. Ale nemusíme chodit tak daleko do 
minulosti. Do obchodů se vracejí patnáct 
let staré mobily, které už jsou považová-
ny za nostalgické.  Můžeme se dočíst, že 
„značka Nokia očividně zažehla reinkarnací 
legendárního modelu 3310 mánii. Kromě 
novinky a falešných klonů totiž zažívá 
obrovský boom i původní Nokia 3310 z roku 
2000. Takže záleží také na tom, které znač-
ky už považujeme za staré“, uzavírá Jitka 
Vysekalová. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Mezi klíčové emoce, 
které ovlivňují nákupní 
rozhodování, patří 
především láska, strach
a úspěch.

Značka, nebo cena?
Do jaké míry je pro nákup 
zboží rozhodující značka 
a do jaké jeho cena? Nad tím 
si dlouhodobě lámou hlavu 
marketingoví stratégové. 
Z průzkumu STEM/MARK 
vyplývá, že značka je při 
nákupu zboží důležitá pro 62 
procent zákazníků. Rozdíly 
jsou však také u různých dru-
hů zboží. Například u obuvi 
se výhradně značkou řídí 16 
procent zákazníků, v přípa-
dě potravin je to jen každý 
desátý. U potravin je totiž pro 
Čechy mnohem důležitější 
cena. 

Z průzkumu společnosti 
GfK vyplývá, že při každoden-
ních nákupech potravin lidé 
pořídí 47 procent veškerého 
zboží ve slevách. Například 
ženy se pak obsahem akčních 
letáků s nabídkami potravin 
ve slevě řídí  
v 78 procentech nákupů. 

Cena je pro zákazníky 
důležitá také při nákupu 
automobilu. Podle průzku-
mu společnosti EY chce 
mít možnost srovnat více 
nabídek a vyjednávat o ceně 
83 procent zákazníků. Znač-
ku uvádí jako nejdůležitější 

faktor při volbě nového auta 
29 procent zákazníků. 

„Přestože se auto-
mobily již svým pojetím 
blíží spíše spotřebnímu 
zboží, Češi výběru auta 
stále věnují velké množství 
času a pečlivě jeho nákup 
zvažují. Hlavním kritériem 
pro výběr auta je cena, 
i když při nákupu nového 
vozu má pro zákazníky 
cena i značka již v zásadě 
stejnou důležitost,“ říká 
Petr Knap, partner oddělení 
podnikového poradenství 
a řízení rizik EY.  
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F irmám se daří, expandují, potřebují 
rozšiřovat svoji výrobu, obchod, 
logistiku. Hledají nové prostory 

pro své podnikání. Pokud se rozhodnou 
rozšiřovat své průmyslové haly, výrobní 
areály či administrativní budovy, 
hledají kvalitní architekty a projektanty. 
Odborníky, kteří celý proces výstavby 
nejen promyšleně naplánují, ale také 
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Nedílnou součástí toho je i optimalizace 
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nezanedbatelnou část finančních 
prostředků.  

„A přesně takové zkušené specialisty 
nabízí skupina DELTA Projektconsult. 
Společnost vznikla před 40 lety v Rakousku 
a u jejího zrodu stáli dva projektanti. Dnes 
se svými 180 zaměstnanci řídí a koordinuje 
stavby v rámci celé střední Evropy a přichází 
s netradičními řešeními,“ říká v rozhovoru 
Erik Štefanovič. 

 Při přípravě projektů jste zavedli metodu 
startovacích workshopů. Co je jejich náplní?
Snažíme se naladit tým na stejnou vlnu. 
To znamená domluvit se hned na začátku 
s investorem, projektanty a realizačními 
firmami na způsobu spolupráce. Většina 
investorů si totiž spojuje výstavbu s obdo-
bím velkého stresu. My jsme se rozhodli 
vytvořit tým, který jim toto období pomůže 
zvládnout. Tým, kde všichni táhnou za jeden 
provaz, ne proti sobě. Ve výsledku projekt 
dopadne lépe, zrealizujeme stavbu za menší 
náklady, s vyšší kvalitou a méně spory. Na 
závěr přijde slavnostní kolaudace a potřese-
me si v rámci týmu rukou, děkujeme za spo-
lupráci a rozcházíme se s dobrým pocitem, 

že se něco podařilo. Stojí před námi třeba 
nová výrobní hala, která je plně funkční 
a má pro investora či budoucího nájemce tr-
valou užitnou hodnotu. A spokojený investor 
je naší nejlepší reklamou.

 Jak přesně workshopy probíhají?
Důležité je, aby byl přítomen moderátor. 
U nás je to kolegyně s psychologickým 
vzděláním a poznatky z neurobiologie. 
Nejprve se všichni představí a pak disku-
tujeme o tom, co kdo dělá a jaké má cíle. Je 
důležité, aby nikdo neměl pocit, že ho někdo 
do něčeho nutí.

 Takový postup práce u nás asi ještě není 
moc běžný…
Myslím si, že zatím ne, ale čím dál více se 
o tom začíná mluvit. Stavebnictví je speci-
fické v tom, že se neustále setkávají různé 
týmy, z nichž každý má svého týmového du-
cha. Každý má svou kulturu. V jednom týmu 
se slaví úspěchy, ve druhém se poukazuje na 
chyby. A když se pak sejdou na stavbě, tak 
je možné, že to dojde do absolutního fiaska. 
A proto dáváme týmy dohromady hned na 
začátku projektování a hledáme společnou 
řeč.

 Jak na to partneři reagují?
Reakce jsou velmi zajímavé. Mladí lidé okolo 
35 let jsou tomu většinou otevřeni, starší ge-
nerace je skeptičtější. Ale nakonec se všichni 
zapojí. Ještě se nám nestalo, aby nám někdo 
řekl, že byl workshop špatný. Všichni si ho 
většinou pochvalují. Víte, lidé se obecně 
stydí říkat nahlas své potřeby. Ale je to 
důležité, abychom si vyjasnili, co kdo od 
kolegů očekává. Z mého pohledu by si lidé, 

i mimo stavebnictví, měli více hledat cestu 
k sobě. Proto se mi líbí procesy, kdy jsou 
nuceni spolupracovat. Jako je to třeba právě 
u workshopů nebo u tak trochu evolučního 
modelu BIM, který k plánování a projekci 
budov už aktivně používáme.

 V čem spočívá?
Už od pradávna se projektová dokumentace 
vždy kreslila ve 2D. A zhruba před deseti 
lety se začalo mluvit o modelování. Přestali 
jsme kreslit a začali jsme vytvářet mode-
lovou dokumentaci ve 3D. Říká se jí BIM, 
Building Information Modeling, v překladu 
modelování stavby s informacemi. V počí-
tači se vytvoří 3D model stavby, na kterém 
mohou všichni pracovat společně. 

 Jaké jsou výhody tohoto řešení?
Model 3D obsahuje veškeré informace po-
třebné k realizaci stavby. Pokud se ho naučí 
firma ovládat, velmi jí to usnadní práci. 
Přípraváři mohou objednat přesný počet 
tvárnic nebo určité množství omítkové smě-
si. Model 3D také pomáhá nalézt veškeré 
chyby daleko dříve. Pokud o pár metrů po-
sunu lampu tak, že zasahuje do zdi, program 
mi ihned nahlásí kolizi. Když v něm kdokoli 
něco změní, ostatní to ihned uvidí. Neboť 
všichni pracujeme v totožném modelu. Rea-
lizační tým to nutí vzájemně spolupracovat, 
novým způsobem komunikovat. Vzniká tak 
úplně jiný typ týmového nasazení. Pokud se 
dohodneme na nějakém pravidle, obvykle se 
ho lidé snaží dodržet. V práci přece jen trá-
víme většinu svého času. A je jenom na nás, 
jestli se rozhodneme se neustále s někým 
hádat, nebo být ve vzájemném souladu a mít 
dobrý pocit z dobře odvedeného díla. 
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Stavebnictví je specifické 
„Když se naučíme spolupracovat, 
budou všechny strany spokojenější,“ 
říká Erik Štefanovič, spolumajitel 
projekční kanceláře DELTA 
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A
sociace veřejně prospěšných organizací 

ČR (AVPO ČR) nabízí neziskovým organiza-

cím možnost získat Značku spolehlivosti, tedy 

označení Spolehlivá veřejně prospěšná organi-

zace. Značka spolehlivosti je název, který se vžil. Značka je 

zárukou pro dárce. Pokud podpoří neziskovku, která znač-

ku má, mohou si být jisti, že jejich podpora bude využita 

smysluplně a  v  souladu s posláním, které neziskovka de-

klaruje. Existují také nadace, které k  držení značky přihlí-

žejí při svých grantových řízeních. Prověřené organizace 

naleznete na www.znackaspolehlivosti.cz. Zakládáme 

si na tom, že hodnocení je zcela transparentní, veškeré in-

formace o značce včetně metodik hodnocení jsou veřejné. 

Hodnocení není vázáno na členství v  AVPO ČR. Potvrze-

ním správnosti nastoupené cesty je pro nás i  to, že jsme 

byli se Značkou spolehlivosti přijati do mezinárodní asoci-

ace International Committee on Fundraising Organizations 

(ICFO), která sdružuje podobné značky ze 17 zemí světa. 

Značka spolehlivosti se též stala součástí Programu Česká 

kvalita. V současné době má Značku spolehlivosti 25 ne-

ziskových organizací. Získat Značku spolehlivosti stojí 

úsilí, ale vyplatí se! Vedoucí pracovníci již hodnocených 

organizací nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, 

která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále 

posilovat stabilitu organizace. „Posláním Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR je přispívat k  vytváření trans-

parentního a spolehlivého neziskového sektoru. Kromě pro-

sazování a obhajoby zájmů je důležitou součástí naší práce 

zajišťování servisu pro naše členy. Poskytujeme jim vzdělá-

vací, informační a poradenské služby. Různé druhy konzul-

tací však nabízíme i nečlenským neziskovkám, dárcům nebo 

prostě jen zájemcům o neziskový sektor. Naším nejviditel-

nějším produktem je Značka spolehlivosti. Ptejte se nezis-

kových organizací na značku, využívejte naše hodnocení,“ 

říká Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR. Co vše je potřeba 

udělat pro získání značky? V prvé řadě kontaktovat AVPO 

ČR. Metodika hodnocení a celý postup jsou zveřejně-

ny na www.znackaspolehlivosti.cz. Veřejně prospěšná 

organizace splňující vstupní kritéria prochází hloubkovým 

hodnocením, na základě kterého je možné Značku spolehli-

vosti udělit. O udělení či neudělení značky rozhoduje nezá-

vislá rada pro hodnocení spolehlivosti. Značka se uděluje 

na 3 roky, organizace je každoročně kontrolována. Držitelé 

Značky spolehlivosti jsou skutečně prověřené organizace.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI JE ZÁRUKOU PRO DÁRCE

www.znackaspolehlivosti.cz

Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR

Foto Jan Kvarda

KOMERČNÍ PREZENTACE

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI.
ZÁRUKA, ŽE SE POD SLUPKU 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
PODÍVAL NĚKDO ZA VÁS.

Chtěli jste někdy podpořit ty, kteří spolehlivě pomáhají jiným?
Značka spolehlivosti zaručí, že od neziskovek, které ji získaly, můžete očekávat:

ODPOVĚDNOST, TRANSPARENTNOST A PROFESIONALITU.
Najdete je na www.znacka-spolehlivosti.cz nebo www.avpo.cz
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40 l Profit

 V dubnovém čísle jste zmínil otázku 
provádění změn v organizacích. Proč je to pro 
manažery a podnikatele tak důležité téma? 
V dnešním rychle se měnícím světě musíme 
pružně reagovat na to, co se děje kolem 
nás, i na vývoj situace v rámci naší vlastní 
organizace. Včasné provádění potřebných 
změn se tak stává základní podmínkou 
i prostředkem k úspěšnému naplnění našich 
dlouhodobých záměrů a vizí. 

 O jaké změny se vlastně jedná? 
Jako lídři prakticky stále stojíme před 

náročnými výzvami – ať je to nedosta-
tečný výkon, ztráta klíčového zákazníka, 
aktivita konkurence, anebo třeba nová 
vize či iniciativa z firemní centrály, se 
kterou nesouhlasíme. Úspěšné zvládnutí 
těchto situací vyžaduje změnu přístu-
pu, postojů a jednání, osvojení nových 
dovedností i vynaložení mimořádného 
úsilí a energie. 

Často jde o situace za hranicemi našich 
dosavadních zkušeností, chybějí nám důleži-
té informace i čas k jejich získání, nadřízení 
jsou však netrpěliví a očekávají okamžité 

výsledky. Jsme pod obrovským tlakem, jak 
tyto situace správně zvládat a řešit. 

 Jak jsou manažeři na řešení náročných 
situací připraveni?
Téměř výlučný tlak na finanční výsledky 
podporuje zkratkovité myšlení, povrchnost 
a záplatování namísto řešení zásadních 
otázek a důrazu na udržitelný rozvoj.

Zkušenosti ukazují, že již dnes je přes 
veškerou snahu pro řadu manažerů stále 
obtížnější efektivně zvládat náročné úkoly 
a výzvy, před kterými stojí. 

40 l Profit

Cesta k úspěchu: Proplouvejte 
změnami s větším klidem a lehkostí
Jaký je klíč k úspěšné realizaci záměrů a vizí? 
Lektor a kouč Jaroslav Průša, který se věnuje 
leadershipu a transformačnímu koučování, 
nabízí firmám vyzkoušený recept na úspěch
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překonat, abychom mohli v cestě pokra-
čovat. Jak se k nim postavíme, rozhodne 
o našem úspěchu.

Nečekaný vývoj situace od nás vždy vyža-
duje změnu přístupu, postojů a jednání. Mu-
síme vystoupit ze zóny pohodlí, mobilizovat 
vnitřní zdroje síly u sebe i druhých a nalézat 
řešení i v těch nejnáročnějších situacích.

Jestliže to však s pokorou přijmeme  
a z naší zkušenosti se poučíme, vyjdeme z ní 
silnější a odolnější a lépe připravení na další 
a ještě náročnější výzvy.

 Co se jako manažer musím naučit, abych 
uměl důležité změny prosadit a úspěšně 
realizovat? 
Svět kolem nás se rychle mění a nutí nás dě-
lat závažná rozhodnutí, aniž bychom věděli, 
jak se bude situace vyvíjet. Musíme se naučit 
tuto rostoucí proměnlivost a neurčitost 
prostředí i s ní související nejistotu přijmout 
a vědomě využívat. 

Být připraveni na nečekané. I nepříznivé 
situace vnímat jako příležitosti, příjímat 
riziko a odpovědně jednat s citem, odvahou 
a rozhodností. 

Podobně jako při cestě neznámým 
terénem i my musíme při realizaci našich 

záměrů a vizí postupovat krok za krokem 
a podle vývoje situace náš postup průběžně 
usměrňovat, abychom se včas a bezpečně 
dostali do cíle. 

 Kde se mohu potřebné dovednosti naučit?
Právě myšlenka průběžného navigování 
procesem změn stála u zrodu originál-
ního rozvojového programu Change 
Navigator. 

Seznámíte se s pěti elementárními způ-
sobilostmi a styly vedení, které manažerům 
a podnikatelům umožňují využívat přiroze-
nou energii situací, ve kterých se nacházejí, 
a v reálném čase aktivovat žádoucí postoje 
a jednání u sebe i druhých.

Prostřednictvím intenzivního prožitku 
a osobní zkušenosti získáte inspiraci  
a uvědomění, které vám umožní s nutnými 
změnami ihned po jeho skončení začít. 

Chcete-li se připravit na řešení náročných 
situací a potřebné změny ve vaší organizaci 
realizovat s větším klidem, lehkostí a úspěš-
ností, připojte se ke skupině inovativních 
lídrů a využijte tuto jedinečnou transfor-
mační zkušenost.  RED

JP@JAROSLAVPRUSA.CZ, WWW.JAROSLAVPRUSA.CZ

Ve snaze vypořádat se s rostoucími poža-
davky mnozí z nich vytvářejí trvalý tlak, který 
v lidech vyvolává nejistotu, nervozitu a strach 
a způsobuje nadměrné přetížení, vynucenou 
poslušnost a jen průměrné výsledky. Což situaci 
dále zhoršuje. Bloudí v začarovaném kruhu. 

 Co nám pomůže tento kruh rozetnout?
V první řadě je nutné změnit náš přístup 
k vedení lidí. Cesta k úspěchu a dlouhodobě 
lepším výsledkům vyžaduje přejít od tlaku 
a strachu k větší vzájemné důvěře, aktivní-
mu zapojení lidí a jejich vzájemné spolupráci 
a k odpovědnosti za celkový výsledek. Vy- 
užívat přirozený talent a energii lidí, v jejich 
práci je podporovat, rozvíjet a vést. 

Úspěšní a efektivní lídři proto věnují po-
zornost tomu, co se kolem nich děje, a kaž- 
dodenní situace využívají k usměrňování 
postojů a jednání lidí. V danou chvíli umějí 
zvolit ten správný přístup a styl vedení a vy-
užít přirozenou energii situace, ve které se 
nacházejí, k postupu žádoucím směrem. 

 Co od nás tato změna v přístupu k vedení 
lidí vyžaduje?
Při uskutečňování našich záměrů a vizí zá-
konitě narážíme na překážky, které musíme 
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

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

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

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

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

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

Byznys s vírou v zázraky
Hubnutí se v Česku stalo náboženstvím. 
Firmy nabízející přípravky, 
které vás zaručeně připraví 
o nadváhu, vydělávají 
na důvěřivosti zákazníků

Receptů, přípravků a doplňků, které 
vás mají připravit o nadbytečné 
kilogramy, jsou na trhu tisíce. 

Málokteré ale skutečně fungují. A pokud 
ano, samy o sobě vás nespasí. Chcete-li 
zhubnout a nižší váhu si udržet dlouhodobě, 
hrají rozhodující roli stravovací návyky, 
pohyb, psychický stav i to, jak vypadá váš 
denní režim. Nestačí vypít jednou denně 
místo večeře zázračný koktejl z vlákniny 
a čekat na vysněnou postavu. 

„Řada lidí bohužel prohubne celý život 
a často zbytečně,“ říká výživová poradky-
ně Iva Málková ze společnosti Stob (Stop 
obezitě). „Byznys s hubnutím útočí na vaše 
emoce, většinou s cílem prodat pouhý po-
travní doplněk,“ doplňuje.

Seriózní výživoví poradci učí lidi, jak hub-
nout pozvolně a bez drastických diet. Klient 
s nadváhou musí změnit myšlení a chování. 
Nabízejí také informace o správném stravo-
vání a přiměřeném pohybu.

Koktejly, čaje i vložky do bot
Prodejci, kteří se zaměřují na snižování nad-
váhy nebo detoxikaci organismu, uklidňují 
zákazníky možností si výrobek předem otes-
tovat. Pokud by nebyl klient spokojen, slibují 
vrácení peněz. Jenže většina lidí o vrácení 

už nepožádá, a pokud ano, je proces natolik 
složitý, že to postupně vzdají.

Jako zaručené recepty na zhubnutí se 
dnes prodávají koktejly, čaje, kávy, koření, 
a dokonce i mýdla, náplasti či vložky do bot. 
Lidé utrácejí tisíce za zázračné metody na 
snižování váhy, ale životní styl ochotni změ-
nit nejsou. „Lidé podléhají emocím, a tudíž 
i úderným reklamám na nový převratný 
přípravek, který za ně vyřeší problém s nad-
váhou,“ dodává Hana Málková.  

Některé přípravky mohou zafungovat jako 
placebo. Člověk modlící se směrem k Mekce 
jménem redukční dieta změní stravovací ná-
vyky a může mírně zhubnout, jenže účinek 
bývá jen krátkodobý. Tradičnímu jojo efektu 
se nevyhne téměř nikdo. 

Poradce není šarlatán
Seriózní poradci musejí mít patřičné vzdě-
lání. Musejí být diplomovanými nutriční-
mi terapeuty nebo mít vysokou školu se 
zaměřením na výživu, případně absolvovat 
výživové kurzy. „Seriózní poradny by nemě-
ly nabízet potravinové doplňky na hubnutí. 
Jejich úkolem je pomáhat postupně změnit 
životní styl klientů tak, aby váhové úbytky 
byly trvalé,“ doplňuje Málková. Podobné 
přípravky mohou fungovat jen velmi ome-

zeně už proto, že žádný univerzální recept 
na zdravou výživu neexistuje. Něco jiného 
prospívá aktivnímu sportovci, něco jiného 
penzistovi. Jinou výživovou terapii potřebují 
děti a jinou dospělí lidé. 

„Správná výživa je, když respektuje 
požadavky vašeho organizmu, když vás 
udrží při dobrém zdraví a když vás to, co 
jíte, nepoškodí. Ale není to pro každého 
stejné. Není to totéž pro ženu, pro muže, 
pro děti, natož pro batolata. Čili v té zdra-
vé výživě je spousta kliček nebo spousta 
období, která jsou kritická a která pro-
bíhají úplně jinak,“ upozorňuje výživový 
expert Petr Fořt.

Firmy nabízející přípravky na hubnutí pat- 
ří k obchodníkům s deštěm, i když existují 
i seriózní prodejci. Například Naturhouse, 
který funguje na bázi franšízy a patří k nej-
větším hráčům na trhu, klade velký důraz na 
školení poradců, spolupracuje s psychology 
a kouči a preferuje individuální přístup 
k zákazníkům. 

Zhubnout a trvale si udržet normální 
váhu se podaří především těm, kteří začnou 
přemýšlet, co každý den jedí, a vyvíjet při-
měřenou fyzickou aktivitu. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

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

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

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

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

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

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

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

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

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

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

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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•  léty prověřený koktejl s inovovaným složením 
a ještě efektivnějším účinkem

• náhrada stravy při redukci hmotnosti

•  50 % vysoce kvalitních bílkovin (mléčná 
bílkovina a sójový izolát)

•  s výtažkem z rostliny Amorphophallus 
konjac (glukomannan) ovlivňující snížení 
pocitu hladu, hladiny cukru a tlaku

•  s vitaminy, minerály, inulinem, L-carnitinem, 
Q10

•  ve třech lahodných příchutích

KONJAC AMORPHOPHALLUS – JEDNODUCHÉ
PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ PRO OBÉZNÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

 
JEDNÁ SE O HLÍZNATOU TRVALKU, KTERÁ ROSTE ZEJMÉNA V OBLASTI TROPICKÉ 

A SUBTROPICKÉ VÝCHODNÍ ASIE VZDÁLENA OD CIVILIZACE, A TEDY NENÍ TOXIKOVÁNA 
PRŮMYSLEM. DOMORODCI JI KONZUMUJÍ PO STALETÍ, A DOKONCE BYLA NAPSÁNA 

PUBLIKACE S VÍCE NEŽ 100 RECEPTY S TOUTO BÁJEČNOU ROSTLINOU.
 

V Japonsku je nyní konjac využíván pro výrobu místních nudlí, suše-
nek a dalších pokrmů. Kořen konjacu však obsahuje látku (přibližně 
40 %), která se nedá strávit, a tou je právě glukomannan. Lidské trávicí 
enzymy, amylázy, nedokážou rozštěpit glykosidickou vazbu, která drží 
tuto látku pohromadě. Proto prochází relativně nezměněný glukoman-
nan naším trávicím traktem přes žaludek až do střevního traktu. 

Zde je do určité míry fermentován probiotickými bakteriemi kdy, za 
účasti mikroorganismů a  jejich enzymů, vznikají látky energeticky 
chudší. Tato původní nevýhoda, nestravitelnost, se stala naopak za-
jímavou pro dnešní společnost trpící obezitou zejména pro:
• zpomalení vyprazdňování žaludku a střevní pasáže,
• snížení glykemie a zpomalení vstřebávání sacharidů,
• snížení zpětného vstřebávání žlučových kyselin a jejich hodnot 

v séru,

• snížení hladiny celkového cholesterolu a zvýšení hladiny 
HDL cholesterolu celkovým snížením vstřebávání tuků a žlučo-
vých kyselin,

• snížení celkové tělesné hmotnosti při pravidelném užívání a při-
měřené stravě,

• podpoře růstu přirozené střevní fl óry – prebiotický účinek.

Glukomannan (kořen konjaku) významně snižuje pocit hladu. Studie 
s dvaceti obézními jedinci s podáváním glukomannanu denně vedla 
ke ztrátě hmotnosti. Za 8 týdnů podávání glukomannanu jejich váha 
v průměru klesla o 2,5 kg bez zavedení redukční diety (stravovací 
návyky zůstaly beze změny).

International Journal of Obesity 2008, 8 (4): 289–293

•  léty prověřený koktejl s inovovaným složením 
a ještě efektivnějším účinkem

• náhrada stravy při redukci hmotnosti

•  50 % vysoce kvalitních bílkovin (mléčná 
bílkovina a sójový izolát)

•  s výtažkem z rostliny Amorphophallus 
konjac (glukomannan) ovlivňující snížení 
pocitu hladu, hladiny cukru a tlaku

•  s vitaminy, minerály, inulinem, L-carnitinem, 
Q10

•  ve třech lahodných příchutích

LADYS S 55+ SLIM SHAKE

www.program21.cz
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Firemní kultura ovlivňuje produktivitu  
i odchody lidí z práce
Rozdíl v produktivitě práce mezi šťastnými 
a nespokojenými zaměstnanci je výrazný. 
Vyplývá to z průzkumu britské University of Warwick

Výzkum společnosti Grafton 
Recruitment ovšem ukázal, že jen 
necelá polovina českých firem 

považuje atmosféru na pracovišti a firemní 
kulturu za důležitou. Pokud však chtějí 
stabilní a produktivní tým, měli by majitelé 
podniků zmíněným záležitostem věnovat 
zvýšenou pozornost. 

S lepší firemní kulturou totiž mohou 
výrazně snížit fluktuaci pracovníků. Zabrá-
nit jejich odchodům může být v době, kdy 
je nízká nezaměstnanost a firmám chybí 
kvalifikovaná pracovní síla, pro společnost 
klíčové.

Firemní kultura patří mezi často opomí-
jené oblasti ovlivňující nábor zaměstnan-
ců, výkonnost pracovníků i úspěch firmy. 
Průzkumníci z britské univerzity zjistili, že 
šťastní pracovníci jsou o 12 procent produk-
tivnější a nešťastní naopak deset procent 
pod průměrem.

Nedocenění mileniálové odcházejí
Nespokojení zaměstnanci dělají ve své 
pozici jen nezbytné minimum práce 
a nedocenění pracovníci odcházejí. Pro-
blematice odchodů se pak blíž věnovala 
studie Columbia University. Ta ukázala, 
že obměna pracovníků firem s bohatou fi-
remní kulturou je 13,9 procenta, ale prav-

děpodobnost změny místa u zaměstnanců 
organizací s chudou firemní kulturou je 
téměř poloviční. Důležitost firemní kultu-
ry přitom roste jak vzhledem k nedostatku 

kandidátů na pracovním trhu, tak i s tím, 
jak se hlavním zdrojem pracovních sil 
stává generace Y. Ta totiž upřednostňuje 
zajímavé úkoly, různé benefity a příjem-
nou atmosféru na pracovišti před finanční 
kompenzací.

„Mileniálové k vám nepůjdou pracovat 
jen kvůli penězům, kladou důraz na jiné 
aspekty. Pokud přijmou zaměstnání jen 
kvůli výši mzdy, tak jej snadno opustí 
pro jiné – s vyšší mzdou nebo s lepší fi-
remní kulturou a nefinančními benefity,“ 
popisuje Jitka Součková, marketingová 
manažerka společnosti Grafton Recruit-
ment.

Zaměstnanci, jejichž hlavní motivaci 
v práci nepředstavují peníze, jsou přitom 
spokojenější, výkonnější, kreativnější, per-
spektivnější a méně často odcházejí jinam. 
Firmám se proto vyplatí na takové pracov-
níky soustředit a vyjít jim z hlediska firemní 
kultury maximálně vstříc.

Zaměstnanci narození mezi lety 1986 
až 1995 chtějí pracovat pro firmy, které je 
uznávají jako individuality. „V kariéře hleda-
jí příležitosti pro růst a změnu rolí a rozvoj 
nových dovedností. Firemní kultura je má 
udržovat spokojené a poskytovat jim dosta-
tek příležitostí pro růst a rozvoj,“ dodává 
Jitka Součková.  RED

TÉMA

Čerstvé změny v normě ISO 9001 vyžadují větší zapojení 
managementu i komunikaci se všemi zainteresovanými stranami
Kvůli rozšíření standardu ISO 9001, který stanoví kritéria pro systém 
managementu kvality a který lze použít v jakékoliv organizaci,  
je vydání ISO 9001:2015 jednou z nejvýznamnějších změn poslední 
doby v normách obsahujících požadavky na systémy managementu 
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Jak mít spokojené  
zaměstnance bez  
navyšování mzdy?
 
  Pružná pracovní doba
  Dodatečné dny volna za dobrý výkon
  Vyvážení pracovních a mimopracovních 
aktivit

  Podpora neformální komunikace na 
pracovišti

  Otevřenost managementu  
k zaměstnancům

  Jednoduchá struktura řízení
  Jasně popsaná a předem daná možnost 
kariérního růstu ve firmě

  Vzdělávání zaměstnanců v rámci 
pracovní doby (jazykové i profesní)

  Oceňování nejlepších zaměstnanců
  Odpočinkové zóny na pracovišti, dobře 
a moderně vybavené zázemí pro 
zaměstnance (kuchyňky, převlékárny 
atp.)

  Systém benefitů cafeteria – možnost 
vybrat si benefity, které zaměstnanec 
chce a využije

•  léty prověřený koktejl s inovovaným složením 
a ještě efektivnějším účinkem

• náhrada stravy při redukci hmotnosti

•  50 % vysoce kvalitních bílkovin (mléčná 
bílkovina a sójový izolát)

•  s výtažkem z rostliny Amorphophallus 
konjac (glukomannan) ovlivňující snížení 
pocitu hladu, hladiny cukru a tlaku

•  s vitaminy, minerály, inulinem, L-carnitinem, 
Q10

•  ve třech lahodných příchutích

KONJAC AMORPHOPHALLUS – JEDNODUCHÉ
PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ PRO OBÉZNÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

 
JEDNÁ SE O HLÍZNATOU TRVALKU, KTERÁ ROSTE ZEJMÉNA V OBLASTI TROPICKÉ 

A SUBTROPICKÉ VÝCHODNÍ ASIE VZDÁLENA OD CIVILIZACE, A TEDY NENÍ TOXIKOVÁNA 
PRŮMYSLEM. DOMORODCI JI KONZUMUJÍ PO STALETÍ, A DOKONCE BYLA NAPSÁNA 

PUBLIKACE S VÍCE NEŽ 100 RECEPTY S TOUTO BÁJEČNOU ROSTLINOU.
 

V Japonsku je nyní konjac využíván pro výrobu místních nudlí, suše-
nek a dalších pokrmů. Kořen konjacu však obsahuje látku (přibližně 
40 %), která se nedá strávit, a tou je právě glukomannan. Lidské trávicí 
enzymy, amylázy, nedokážou rozštěpit glykosidickou vazbu, která drží 
tuto látku pohromadě. Proto prochází relativně nezměněný glukoman-
nan naším trávicím traktem přes žaludek až do střevního traktu. 

Zde je do určité míry fermentován probiotickými bakteriemi kdy, za 
účasti mikroorganismů a  jejich enzymů, vznikají látky energeticky 
chudší. Tato původní nevýhoda, nestravitelnost, se stala naopak za-
jímavou pro dnešní společnost trpící obezitou zejména pro:
• zpomalení vyprazdňování žaludku a střevní pasáže,
• snížení glykemie a zpomalení vstřebávání sacharidů,
• snížení zpětného vstřebávání žlučových kyselin a jejich hodnot 

v séru,

• snížení hladiny celkového cholesterolu a zvýšení hladiny 
HDL cholesterolu celkovým snížením vstřebávání tuků a žlučo-
vých kyselin,

• snížení celkové tělesné hmotnosti při pravidelném užívání a při-
měřené stravě,

• podpoře růstu přirozené střevní fl óry – prebiotický účinek.

Glukomannan (kořen konjaku) významně snižuje pocit hladu. Studie 
s dvaceti obézními jedinci s podáváním glukomannanu denně vedla 
ke ztrátě hmotnosti. Za 8 týdnů podávání glukomannanu jejich váha 
v průměru klesla o 2,5 kg bez zavedení redukční diety (stravovací 
návyky zůstaly beze změny).

International Journal of Obesity 2008, 8 (4): 289–293

•  léty prověřený koktejl s inovovaným složením 
a ještě efektivnějším účinkem

• náhrada stravy při redukci hmotnosti

•  50 % vysoce kvalitních bílkovin (mléčná 
bílkovina a sójový izolát)

•  s výtažkem z rostliny Amorphophallus 
konjac (glukomannan) ovlivňující snížení 
pocitu hladu, hladiny cukru a tlaku

•  s vitaminy, minerály, inulinem, L-carnitinem, 
Q10

•  ve třech lahodných příchutích

LADYS S 55+ SLIM SHAKE

www.program21.cz
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Šaty dělají manažera
O úspěšném výsledku obchodních 
jednání nerozhoduje jen kvalita 
nabídky nebo rychlost dodání 
zboží, ale zejména na první 
schůzce také osobní dojem 

I když letní teploty šplhají přes 30 stupňů 
Celsia, manažeři a podnikatelé patří 
k několika málo profesím, které jsou 

nuceny odolat touze odložit „nadbytečné“ 
části oděvu. O krátkém rukávu nebo 
kraťasech si i v parném počasí mohou 
nechat jen zdát a nesmějí udělat ani krok bez 
obleku. 

Sázka na len
I když v létě může být alespoň o něco méně 
formální než v jiných částech roku. „Ideál- 
ní řešení je pořídit si lehký polopodšitý 
oblek z čisté vlny anebo bavlny. Pro méně 
formální příležitosti z čistého lnu. Velkým 
prohřeškem je určitě košile s krátkým 
rukávem do jakéhokoli saka nebo obleku. 
Hitem letní sezony je neformální oblek 
z bavlny nebo lnu s krátkými kalhotami. 
K tomuto outfitu jsou ideální mokasíny 
nebo elegantní sneakers,“ říká Antonín 
Wierer, obchodní a marketingový ředitel 
společnosti Blažek.

„Pokud chce být manažer úspěšný a bere 
svou práci vážně, nikdy si nedovolí přijít bez 
saka. Sako lze odložit pouze až se svolením 
přítomných. Důraz by měl manažer klást 
především na výběru obleku v daném obdo-
bí, obleky pro léto bývají tenčí, tedy látka je 
gramáží slabší než látka pro obleky zimní. 
Díky správnému výběru obleku se manažer 
může cítit příjemně i v létě a současně bude 
mít jistotu, že je oblečen správně,“ doplňuje 

Jiří Navrátil, marketingový ředitel společ-
nosti Bandi Vamos.

Modrá vede
Podnikatelé by při výběru vhodného obleku, 
košile či kravaty měli rovněž sledovat aktuál- 
ní trendy. Co kraluje letošní sezoně? „Ve 
formální módě se nově objevují odstíny šedé 
barvy. Samozřejmě základní barvou zůstává 
modrá. Co se týká střihů, velkým trendem 
je kombinace úzké a uvolněné siluety, kdy 
úzká silueta zůstává v oblasti saka a kalhoty 
se výrazně uvolňují v oblasti sedu. Ideální 
kombinací obleku, košile a kravaty pro sezo-
nu podzim a zima 2017 je šedý oblek z jemné 
flanelové vlny, košile z egyptské bavlny 
s jemným geometrickým dezénem a výrazná 
kravata s květinovým vzorem,“ nastiňuje 
Antonín Wierer.

I když u pánských obleků vedou všechny 
odstíny modré, tím nejčastějším je takzva-
ná navy barva. „Ta vizuálně prospívá všem 
typům mužům. V pánské módě se v této 
sezoně klade i velký důraz na volnočasovou 
módu, která se dá vzájemně kombinovat. 
I zde vede barva modrá, ale v doplňcích se 
objevují i odstíny bordó, tlumené červené, 
bílé, krémové,“ popisuje Jiří Navrátil.  

Pozor na kravatu 
„U pánských košil se vyjímají proužky 
s větším odstupem, vzor rybí kost a mini-
malistická kára, která dodávají na business 

looku a dají se náramně kombinovat s vol-
nočasovou módou. Barevně excelují odstíny 
bílá, světlé tóny barvy modré, modrošedé, 
ale i růžové,“ podotýká Jiří Navrátil. Kravata 
je podle jeho slov jedním z mála prvků, 
kterého si okolí všimne jako první. Vypovídá 
proto o vkusu a osobnosti muže. 

„Kravaty se ladí k celkovému outfitu.  Le-
tos se dokonce muži nebojí jít do barevného 
kontrastu. Top vzory u kravat jsou převážně 
diagonální pruhy s dostatečným rozestu-
pem, puntíky, paisley a hladký vzor kravaty, 
avšak v matném provedení. Barevně se vzo-
ry a barvy kravat preferují v tlumenějších 
odstínech červené, bordó, modré, zelené,“ 
zmiňuje Jiří Navrátil.

Chyby stále živé 
Ačkoli éra fialových sak devadesátých let je 
již v podnikatelské módě dávno pryč, podle 
odborníků z módní branže se někteří lidé 
z byznysu stále dopouštějí některých pro-
hřešků. Často neodolají a dávají na odiv svůj 
majetek. Na obchodní jednání se například 
nehodí lesklý oblek. „Ani  nic příliš okázalé-
ho, vyzývavého nebo třpytivého. Nechcete si 
přece zkazit dobrý obchod jen kvůli špatně 
zvolenému oblečení. Tmavá barva obleku se 
vybírá také proto, že vzbuzuje větší respekt 
a důvěru,“ uzavírá Andrej Bandi Vámoš, 
zakladatel módní společnosti. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Zámecké 
vinařství Bzenec: 
Šampion Salonu vín 2017

Psal se rok 1835, kdy první enolog rakouské monarchie nazval 
Bzenec králem moravských vín. Zde byl také vyroben první sekt 
v Čechách a na Moravě. Vinařství na Bzenecku se vždy velmi 
dařilo a dodnes si zachovává svou vysokou kvalitu. Svůj podíl 
na tom má i Zámecké vinařství Bzenec, držitel nejprestižnějších 
vinařských titulů v České republice.

Zámecké vinařství Bzenec se nachází 
v prostředí bzeneckého zámku, postaveného 
v pseudogotickém slohu. Zámecké sklepy, 
ve kterých o vína pečují jejich zkušení 
sklepmistři, čítají mnoho barikových i 
krásných ručně vyřezávaných sudů různých 
objemů. Právě v nich bylo v roce 1876 
vyrobeno první šumivé víno v Čechách a 
na Moravě. Tomuto datu zasvětilo Zámecké 
vinařství Bzenec svůj první sekt ročníku 
2012, vyrobený tradiční metodou kvašením 
v lahvích, jež je nositelem všech tradičních 
hodnot, které k výrobě šumivého vína 
neodmyslitelně patří.

Jste srdečně zváni na návštěvu vinařství, 
kde se seznámíte s fi lozofi í, přístupem 
k přírodě, vinicemi i samotnými víny. 

Součástí je prohlídka historických sklepů 
včetně degustace vín. K dispozici je Vám 
také celý archiv. V něm jsou uložena vína, 
která v minulosti uspěla na nejprestižnějších 
soutěžích a také Šampioni Salonu vín ČR. 
Tato vína se nedají již běžně zakoupit.

Společnost v loňském roce dosáhla trojího 
velkého triumfu. V červnu zvítězila 
v soutěži Vinařství roku 2015, v srpnu 
vyhrála Vinaře roku 2016 a rok zakončila 
ziskem titulu absolutního Šampiona Salonu 
vín 2017. Tento titul se jim za celou dobu 
trvání naší největší národní vinařské 
soutěže podařilo obhájit již po páté. To 
nasvědčuje nejen tomu, že kvalita jejich vín 
je vysoká, ale také tomu, že Bzenec stále 
patří mezi krále moravských vín.

www.zameckevinarstvi.cz
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Zámecké 
vinařství Bzenec: 
Šampion Salonu vín 2017

Psal se rok 1835, kdy první enolog rakouské monarchie nazval 
Bzenec králem moravských vín. Zde byl také vyroben první sekt 
v Čechách a na Moravě. Vinařství na Bzenecku se vždy velmi 
dařilo a dodnes si zachovává svou vysokou kvalitu. Svůj podíl 
na tom má i Zámecké vinařství Bzenec, držitel nejprestižnějších 
vinařských titulů v České republice.

Zámecké vinařství Bzenec se nachází 
v prostředí bzeneckého zámku, postaveného 
v pseudogotickém slohu. Zámecké sklepy, 
ve kterých o vína pečují jejich zkušení 
sklepmistři, čítají mnoho barikových i 
krásných ručně vyřezávaných sudů různých 
objemů. Právě v nich bylo v roce 1876 
vyrobeno první šumivé víno v Čechách a 
na Moravě. Tomuto datu zasvětilo Zámecké 
vinařství Bzenec svůj první sekt ročníku 
2012, vyrobený tradiční metodou kvašením 
v lahvích, jež je nositelem všech tradičních 
hodnot, které k výrobě šumivého vína 
neodmyslitelně patří.

Jste srdečně zváni na návštěvu vinařství, 
kde se seznámíte s fi lozofi í, přístupem 
k přírodě, vinicemi i samotnými víny. 

Součástí je prohlídka historických sklepů 
včetně degustace vín. K dispozici je Vám 
také celý archiv. V něm jsou uložena vína, 
která v minulosti uspěla na nejprestižnějších 
soutěžích a také Šampioni Salonu vín ČR. 
Tato vína se nedají již běžně zakoupit.

Společnost v loňském roce dosáhla trojího 
velkého triumfu. V červnu zvítězila 
v soutěži Vinařství roku 2015, v srpnu 
vyhrála Vinaře roku 2016 a rok zakončila 
ziskem titulu absolutního Šampiona Salonu 
vín 2017. Tento titul se jim za celou dobu 
trvání naší největší národní vinařské 
soutěže podařilo obhájit již po páté. To 
nasvědčuje nejen tomu, že kvalita jejich vín 
je vysoká, ale také tomu, že Bzenec stále 
patří mezi krále moravských vín.

www.zameckevinarstvi.cz
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Nadčasová elegance, nebo anglický 
styl ze Seville road? Hipster styl? 
Nedbalá elegance, nebo snad 

provokace se snahou zaujmout a zvýraznit 
se za každou cenu? Kde mohu najít svoje 
správné a jedinečné osobní řešení? 
„Řešením pro vás může být brněnské 
IMAGE A STYL STUDIO MAHDALL 
& LENSKÁ, kde vám pomohou vyřešit 
všechny vaše otázky známí a respektovaní 
profesionálové na osobní styling, 
proměny vzhledu a firemní oblékání,“ říká 
v rozhovoru Jana Lenská.

 Co pro úspěch a kariéru svých klientů 
umíte udělat navíc, jiného než ostatní?
Největším uměním v dnešním světě je 
umět správně zaujmout a dobře pro-
dat sami sebe a vše, co umíte a děláte! 
A právě s tím umíme našim klientům 
výrazně pomoci. Baví nás totiž pomáhat 

našim klientům plnit si své sny, životní 
i pracovní plány a sny.

 V čem jste jiní?
Módu dnes prodává kdekdo. A jen přepro-
dávat věci, to nás nikdy nenaplňovalo. Rádi 
tvoříme něco zajímavého a díky jedinečnému 
know-how pana Mahdalla si můžeme dovolit 
jít jinou cestou než ostatní. V našem studiu 
MAHDALL & LENSKÁ se zaměřujeme na 
jedinečný koncept osobního poradenství 
a kompletní servis služeb s cílem zvýšit pro-
fesionální dojem, atraktivitu vzhledu a pocit 
sebejistoty našich klientů. To vše je zacíleno 
na zvýšení jejich příjmů a úspěch v podnikání, 
kariéře, při seznamování i v osobním životě.

 Kdo všechno za tímto originálním 
projektem stojí?
Zakladatelem tohoto úspěšného projektu se stal 
už v roce 1994 pan Mahdall. Po několika letech 
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ADVERTOR I AL

Jana Lenská: 
Módní trendy pro manažerské 
a firemní oblékání jsou žhavě
diskutovaným tématem. 
Který trend je ale ten 
správný pro Vás osobně ? 

Jánská 11, Brno

www.mahdall.cz

email: lenská@mahdall.cz

PŘED PROMĚNOU

PO PROMĚNĚ
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mě přizval ke spolupráci a dnes v naší rodinné 
firmě pracuje i jeho syn Daniel Mahdall.

 S jakými metodami při sestavování 
profesionálního šatníku nebo změně 
vzhledu a image pracujete?
Základem všeho je naše kombinace znalostí 
sociální psychologie, řeči těla, psychologie ba-
rev, vytrénovaný vkus a smysl pro detail. To je 
v práci úspěšného imagemakera jednoznačně 
nejdůležitější. A samozřejmě mít v salonu zají-
mavou a vkusnou módu, která se lidem líbí.

 S jakými problémy se na vás mohou lidé 
obrátit?
Cílem naší spolupráce je pomoci zákazní-
kům prodat co nejúspěšněji sebe, své schop-
nosti a znalosti a vše, co dělají pozitivně. Za-
ujmout ty, koho chtějí oslovit, s kým se chtějí 
seznámit a na kom jim záleží, díky správně 
zvolenému osobnímu stylu a vystupování 

zvýraznit a podtrhnout svou osobnost, pro-
fesionalitu a v případě potřeby i sexapeal. 
Tak získat náskok před konkurencí a mít 
větší šance na úspěch. Díky tomu zvýšit své 

příjmy, urychlit růst kariéry a být celkově 
spokojenější a úspěšnější při seznamování, 
ve vztazích, v kariéře i podnikání.

 Co je pro úspěch vašich zákazníků 
nejdůležitější?

Fakt, že umíme vnímat maličkosti a detaily, 
kterých si ostatní při módních nákupech 
ke své vlastní škodě v ůbec nevšímají. To je 
to kouzlo, která z běžného nákupu oblečení 
udělá dlouhodobý zážitek a dobrou investici 
do svého úspěchu a osobní spokojenosti. 
Podstatné je také za pomoci těchto detailů 
umět jednotlivé kousky oblečení propojit 
do celkově perfektně sladěného osobního 
stylu. 

Tak, aby náš klient nepůsobil jako módní 
panák, ale už na první pohled zajímavě, pří-
jemně a hlavně přirozeně. Cílem spolupráce 
je spolehlivě poradit a pomoci klientům najít 
si svůj vlastní osobní či firemní styl, kterým 
řeknou už na první pohled svému okolí 
i partnerům vše, co chtějí říct.

 Koneckonců reference spokojených 
zákazníků na našem webu i fotogalerie 
osobních proměn vzhledu a image vám toho 
o naší práci napovědí nejvíc.  RED

Pomáháme lidem 
stát se oceňovaným 
originálem. Levných 
kopií je všude dost! 
Milo Mahdall
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PŘED PROMĚNOU

PO PROMĚNĚ

48_59_PT_07.indd   49 18.7.2017   14:15:06



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

INZERCE    A171003018    A171003028

48_59_PT_07.indd   50 18.7.2017   14:15:10



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 
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GURMÁNSKÝ OBCHOD 
VOM FASS JE RÁJEM VŠECH 
MILOVNÍKŮ KVALITNÍCH NÁPOJŮ 
A TEKUTÝCH DELIKATES
V  DLOUHÝCH REGÁLECH TU MAJÍ VYROVNANÉ SKLENĚNÉ 
BAŇKY S LIKÉRY A PÁLENKAMI VŠEMOŽNÝCH BAREV, CHU-
TÍ A VŮNÍ. V PYRAMIDĚ JSOU PEČLIVĚ VYSKLÁDANÉ DUBO-
VÉ SOUDKY S  UŠLECHTILÝMI RUMY, VYBRANÝMI WHISKY 
A ŠPIČKOVÝMI KOŇAKY. V KAMENINOVÝCH AMFORÁCH NA-
JDETE NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ RŮZNĚ OCHUCENÝCH OLEJŮ 
A  BALZÁMOVÝCH OCTŮ. VŠE SE TADY STÁČÍ DO DESIGNO-
VÝCH LAHVIČEK, KTERÉ SE RUČNĚ POPISUJÍ.

JAK VZNIKL TENTO KONCEPT PRODEJE?
VOM FASS znamená v němčině ze sudu a speci� kum tohoto konceptu spočívá 
v tom, že všechny produkty jsou v prodejně dle přání zákazníků stáčeny přímo ze 
sudů nebo skleněných demižonů. Podle sudového konceptu Johannese Kiderle-
na, který s ním v roce 1994 začal v Německu, se dnes oleje, octy i pálenky a likéry 
prodávají ve 280 prodejnách ve 30 zemích světa v Evropě, Asii i Americe. Gurmán-
ství je totiž globální.

ODKUD VAŠE PRODUKTY POCHÁZEJÍ?
Většina prodávaného sortimentu je odebírána od léty prověřených výrobců, kteří 
se zaměřují na malosériovou výrobu. Část produktového portfolia pochází z vlastní 
manufaktury VOM FASS, kde se vyrábějí některé likéry, pálenky a octové speciality. 
Při výrobě tady využívají jak tradiční recepty, tak i nové postupy a inspirace. A ve-
dou si velmi dobře. Řada produktů pocházejících z manufaktury VOM FASS získala 
významná ocenění. Produkty prodávané ve VOM FASS proto nemáte možnost najít 
v běžné maloobchodní síti.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM?
Naše ušlechtilé pálenky, likéry, octy a oleje plníme do designových lahviček, které 
ručně popisujeme. Jsou tedy nejen velmi chutné, ale zároveň krásné. Tím jsou před-
určené k tomu, aby se staly zajímavým dárkem, který je možno individuálně přizpů-
sobit každému obdarovanému. V průběhu roku připravujeme dárky pro různé rodin-
né oslavy, ale i � remní akce a výročí. Hlavní dárková sezona přichází v předvánočním 
období, kdy připravujeme pro individuální zákazníky i pro � rmy jak drobné dárky, tak 
velké dárkové sety.

Milena Holoubková
majitelka prodejny VOM FASS

DÁRKY VOM FASS POTĚŠÍ 
KAŽDÉHO GURMÁNA
Půvabné, ručně popsané lahvičky naplněné 
lahodnými likéry, ušlechtilými pálenkami 
nebo aromatickými oleji a balzámovými 
octy. To jsou originální dárky stáčené rovnou 
ze sudu, které potěší vaše blízké i obchodní 
partnery.

VOM FASS, Korunní 19, Praha 2

www.vomfasspraha.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Místo, kde se dělá byznys a zároveň odpočívá. Poznejte kouzlo Východní Moravy

Překrásné scenérie, kulturní i sportovní zážitky a v neposlední řadě  místní pohostinnost 
dělá z Východní Moravy ideální destinaci pro pořádání firemních akcí. Zatímco zaměstnanci 
ocení rozmanité prostředí,  které nabízí relax, ale i sportovní dřinu, zaměstnavatele 
potěší přítomnost v místě, kde se nachází řada zajímavých firem a obchodních příležitostí.

Sport & relax

Hoďte starosti za hlavu a vydejte se do lázeňských Luhačovic. Welness procedury, 15 léčivých 
pramenů, ale také špičková gastronomie a  pravidelné kulturní akce právem řadí toto lázeňské 
město mezi nejnavštěvovanější destinace v rámci ČR. Stoprocentní relax nabízí i  komplex 
hotelů na Valašsku. Luxusní obytování v krásné krajinné oblasti Beskydy je předurčeno k letním 
výpravám pěšky či na kole, v zimě pak na lyžích. Za zmínku stojí také vyhlášená golfová hřiště.

Obchod

Hospodářským centrem Východní Moravy je město Zlín. Baťův odkaz zde stále žije, takže se
ve městě i přilehlém okolí nachází mnoho zajímavých firem a byznysových příležitostí. Pokud hledáte 
ideální místo pro uspořádání konference s cílem navázat důležité obchodní kontakty, zaměřte se
na Zlín.

Více informací Vám poskytne regionální Convention Bureau, člen Czech Convention Bureau.

Vše pro váš tým

www.eastmoravia.com

Lidé potřebují místo, kde mohou tvořit. Nápady potřebují místo, kde mohou růst. Díky 
harmonickému spojení těchto elementů vznikají velké projekty. Východní Morava 
je proto ideální volbou pro vaše firemní akce. Nabízí vašim zaměstnancům 
inspirativní prostředí, krásnou přírodu, adrenalinové výlety i klidná wellness 
zákoutí. Vyhlášená pohostinnost, krajové speciality i tradiční ovocné destiláty 
pomáhají budovat důležité mezilidské vztahy. 
Využijte rozmanitosti Východní Moravy ve svůj prospěch.

Místa, kde se rodí 
ty nejlepší nápady
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Vše pro váš tým

www.eastmoravia.com

Lidé potřebují místo, kde mohou tvořit. Nápady potřebují místo, kde mohou růst. Díky 
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INZERCE    A171003025

A výkonný ředitel personálně- 
-poradenské společnosti McRoy pro 
střední a východní Evropu uvádí pět 

důvodů, proč jsou v Česku mzdy nižší.

1.
Kritici nízkých příjmů zapomínají na to, 
že cenová úroveň je v jednotlivých státech 
výrazně odlišná. Kdyby Češi začali mít 
stejné platy jako například Rakušané, 
vydělávali by vlastně mnohem více než 
pracovníci v Rakousku. Výrazně nižší jsou 
v Česku ceny bytů, nájmy, veškeré služby, 
ale i další zboží –třeba oblíbené pivo. Pří-
kladem může být porovnání Prahy s Vídní. 
Podle statistik mají obyvatelé rakouského 
hlavního města příjmy o 94 procent vyšší 
než Pražané. Kupní síla obyvatel Vídně je 
však vyšší jen o 32 procent. Důvodem jsou 
například dvojnásobné ceny mnoha služeb 
nebo o polovinu vyšší nájmy. 

2.
Každá země má jiný daňový systém. Znamená 
to, že z hrubého platu zůstává jiná částka na 
čistou mzdu a jinou daňovou sazbou jsou za-
tížené nákupy. Obzvlášť vysoké daně platí lidé 
ve skandinávských zemích, ale také ve Francii 
nebo Itálii. Státy východní Evropy mají pro 
zaměstnance spíše nižší daňové zatížení. 

3.
Je scestné si myslet, že když pracovník v Ně-
mecku vydělává tři tisíce eur, má český dělník 
pracující pro stejnou firmu nárok na stejnou 
odměnu. To by si německá firma pobočku 
v Čechách nebo na Moravě možná vůbec ne- 
otevřela. Nebo by ji přesunula dále na východ.

4.
Za nižší platy často může především celkově 
nižší produktivita české ekonomiky. Nezname-
ná to však, že ve stejné pozici lidé v jedné zemi 

pracují více produktivně než v jiné. Skutečný 
význam nižší produktivity spočívá v tom, že 
věc, která se v Česku vyrobí, má často nižší prů-
měrnou prodejní cenu než kupříkladu německý 
produkt. Českou ekonomiku tvoří z velké části 
výroba s nižší přidanou hodnotou. V tuzem-
ských továrnách vznikají mnohdy takzvané 
meziprodukty, které se odvážejí do firem, kde 
z nich teprve vyrobí dražší zboží. 

5.
Aby tuzemské platy rostly rychleji, je nutné 
pracovat na změně skladby ekonomiky 
a přilákat nové investice v oblasti výroby 
a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Další 
montovny změnu nepřinesou. Vyplatí se také 
podpora českých podnikatelů, kteří nechávají 
výrobu s vyšší přidanou hodnotou v domácí 
ekonomice a své zisky zde reinvestují. Jimi 
vytvořená hodnota tak neodplouvá do jiných 
zemí. 
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Proč jsou české mzdy nižší?
Mnozí si stěžují, že jsou jejich příjmy ve srovnání se
 západními sousedy o dost nižší. „Když se ale na rozdíly 
podíváme zblízka, nevedeme si tak špatně,“
říká Tomáš Surka 
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Přijít na trh s novým vozem není 
nic jednoduchého. Automobily 
i jejich části musejí splňovat mnoho 

bezpečnostních požadavků i dalších 
certifikací. S tím, jak se vývoj nových vozů 
neustále zrychluje, je pro automobilky těžší 
a složitější, jak nové modely otestovat. 

Unikátní zařízení
Cestu ukazuje testovací laboratoř  DYCOT 
pro automobilový průmysl, kterou nedávno 
otevřela společnost TÜV SÜD Czech. Zaříze-
ní je unikátní tím, že používá nedestruktivní 
metodu testování automobilových součástí 
a figurín za podmínek, které odpovídají 
nárazu vozidla do překážky. To umožňuje 
dosáhnout výrazných finančních úspor v po-
rovnání s klasickým crash testy a zároveň 
umožňuje provádět zkoušky v rychlejším 
sledu. Laboratoř je tak unikátní v celé střed-
ní a východní Evropě. 

„Nejdůležitějším poselstvím našeho pro-
jektu DYCOT je, že chceme zůstat i nadále 
dlouhodobým, schopným a inovativním 
partnerem pro automobilový průmysl ve 

střední a východní Evropě,“ popsal záměr 
investice Oleg Spružina, generální ředitel 
TÜV SÜD Czech a vedoucí klastru Česko-
-Slovensko-Polsko v rámci celosvětové 
skupiny TÜV SÜD.

Imperativ dne: úspory
„Nápad na vybudování nové laboratoře byl 
logickým výsledkem našich úvah nad trendy 
v oblasti testování vozidel a nad aktuální 
situací na lokálním i evropském trhu,“ 
říká Jiří Socha, ředitel divize Auto Service 
společnosti TÜV SÜD Czech. A dodává: 
„Rostoucí tlak na zkrácení délky vývojového 
cyklu nového vozu spolu s neustálou snahou 
o úsporu nákladů nahrávají novým nede-
struktivním postupům včetně fyzických 
simulací nárazových dějů, kterým vozidla 
a jejich systémy čelí při dopravních neho-
dách. Zatímco skutečné crash testy s celým 
vozem si dnes velké automobilky provádějí 
často ve vlastních zkušebnách, oblast nede-
struktivních fyzických simulací nárazových 
dějů nabízí širší využití pro pestřejší paletu 
potenciálních klientů.“

Certifikace bez destrukce
Vývoj nových vozů se neustále zrychluje. Pod zvýšený 
tlak se tak dostává jejich testování i certifikace 
bezpečnostních prvků. Nová česká laboratoř, 
která je unikátní v celé střední a východní Evropě, 
umožňuje testování aut bez toho, aby došlo k jejich zničení
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Sjezdovka pro auta
Nová testovací laboratoř DYCOT vznikla ve 
spolupráci s českou automobilkou Škoda 
Auto, která byla ze začátku jedním z klíčo-
vých klientů nového projektu. „Bezpečnost 
vozů představuje jednu z nejdůležitějších 
priorit, kterou se při jejich vývoji řídíme. 
Jsme proto velmi rádi, že můžeme využít 
možnosti rozšíření testování našich vozů 
v této nové laboratoři, která je skutečně na 
špičkové úrovni a nachází se navíc v těs-
ném sousedství našeho vývojového centra 
v Mladé Boleslavi,“ říká Petr Kraus, vedoucí 
vývoje bezpečnosti vozů Škoda Auto.

Základem zkušebny jsou kolejnice, na 
kterých je umístěna sáňová platforma s tes-
tovaným vozem. Ta po několika metrech 
dokáže zvýšit rychlost až na 100 kilometrů 
v hodině. Po dosažení tohoto maxima do-
chází k automatickému sepnutí brzd, které 
na přibližně deseti metrech saňový pojezd 
na kolejnicích zastaví. 

Interiér vozu a potřebné součásti včetně 
spodní části podvozku snímá během zrych-
lení sada rychlokamer schopných ve vyso-
kém rozlišení pořizovat tisíc snímků během 
jediné sekundy. Automobilka tak dostane 
velmi podrobný popis dějů ve vozidle během 
extrémního přetížení.

Evropský unikát
„Nové zkušební zařízení přináší nám i našim 
klientům nové možnosti: v oblasti bezpeč-
nosti vozidel se od kvazistatických zkoušek 
posouváme k fyzickým simulacím dějů, 
které probíhají při vysokých zrychleních. Jde 
o jedinečnou technologii v regionu střední 
a východní Evropy, v některých parametrech 
dokonce o evropský unikát, který představuje 
zásadní rozšíření našich služeb pro automo-
bilový průmysl,“ uzavírá Jiří Socha. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOKUS
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V azáří 2018 nahradí nová verze normy 
již definitivně předcházející verzi. 
V současné době existuje více než 

milion organizací certifikovaných dle normy 
ISO 9001 ve více než 170 zemích. Norma 
ISO 9001:2015 je postavená na sedmi 
principech managementu kvality: zaměření 
na zákazníka, angažovanost vedení, 
zapojení lidí, procesní přístup, zlepšování, 
rozhodování založeno na faktech, řízení 
vztahů.

V nové verzi normy ISO 9001 je nyní  
deset kapitol místo osmi ve starší verzi  
ISO 9001:2008. Následující tabulka ukazuje 
přehled kapitol ISO 9001:2008 a nové nor-
my ISO 9001:2015.

První tři kapitoly v ISO 9001:2015 jsou do 
značné míry stejné jako v ISO 9001:2008. 
Od čtvrté kapitoly dále se vyskytují jisté roz-
díly mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 
Posledních sedm kapitol je nyní uspořádáno 
podle cyklu PDCA (v angličtině Plan, Do, 
Check, Act). 

Tímto novým uspořádáním dává  
ISO 9001:2015 další impulz k průběžnému 

a systematickému zlepšování procesů v rám-
ci celé organizace.

Kontext organizace
Norma ISO 9001:2015 nově vyžaduje, aby 
organizace vytvořila svůj systém manage-
mentu kvality tak, aby odrážel specifika 
externího a interního prostředí, ve kterém 
organizace provozuje své aktivity. To mimo 
jiné znamená, že organizace bude muset 
posoudit potřeby a očekávání zúčastněných 
stran a vyhodnotit a vypořádat se s vnitřní-
mi a vnějšími strategickými otázkami. Nově 
musí organizace prokázat, že chápe a reagu-
je na očekávání všech zúčastněných stran. 
Oproti verzi z roku 2008 se pojem zúčast-
něné strany chápe šířeji. Kromě zákazníků 
sem patří také dodavatelé, zaměstnanci, 
akcionáři, zákonodárné orgány, společnosti, 
interní zákazníci atd. Neočekává se, že by 
organizace musely v rámci zavedených sys-

témů managementu realizovat nově zásadní 
změny. Vedení společností si však musejí 
uvědomit význam průběžně se měnících po-
žadavků těchto zúčastněných stran a před-
vídat je ve vlastnostech svých produktů 
a služeb. Nelze vyrábět ani dodávat dobrý 
produkt, aniž by firma znala požadavky 
a očekávání svých zákazníků a také zainte-
resovaných stran. Toto je základem systému 
managementu kvality.

ISO 9001:2015 se také více  
zaměřuje na vstupy a výstupy
Důraz je kladen zejména na měření a správ-
né posouzení vstupů a výstupů jednotlivých 
procesů. Podle normy je třeba pečlivě sledo-
vat, které výrobky, informace a specifikace 
jsou zapojeny do výrobního procesu. 

EVA KOLÁŘOVÁ,.projektová manažerka 

e-mail: eva.kolarova@tuv-sud.cz

ADVERTOR I AL
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Čerstvé změny v normě ISO 9001 vyžadují větší zapojení 
managementu i komunikaci se všemi zainteresovanými stranami
Kvůli rozšíření standardu ISO 9001, který stanoví kritéria pro systém 
managementu kvality a který lze použít v jakékoliv organizaci,  
je vydání ISO 9001:2015 jednou z nejvýznamnějších změn poslední 
doby v normách obsahujících požadavky na systémy managementu 

ISO 9001:2015
 
0 Úvod
1 Předmět normy
2  Citované normativní 

dokumenty
3 Termíny a definice
4 Kontext organizace
5 Vedení
6 Plánování
7 Podpora
8 Provoz
9  Hodnocení  

výkonnosti
10 Zlepšování

ISO 9001:2008
 
0 Úvod
1 Předmět
2  Citované normativní 

dokumenty
3 Termíny a definice
4  Systém managemen-

tu kvality
5  Odpovědnost  

managementu
6 Management zdrojů
7 Realizace produktu
8  Měření, analýza  

a zlepšování

Plan
4 Kontext organizace
5 Vedení
6 Plánování
7 Podpora

Act
10 Zlepšování

Check
9  Hodnocení výkonnosti

Do
8 Provoz
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Proč se Češi bojí podnikat?
Většina českých zaměstnanců by 
chtěla začít podnikat, jenže se bojí 
krachu. A brzdí je i další obavy

Rozjet vlastní byznys by se líbilo 
56 procentům českých zaměstnanců. 
Odrazuje je ale riziko krachu, 

jež považují za příliš vysoké. Vyplývá 
to z aktuálního průzkumu Randstad 
Workmonitor. 

Je opatrnost namístě?
Pesimismus není zcela bezdůvodný. První 
dva roky v ČR přežije pouze pětina nově 
vzniklých podniků. Důvodů, proč se tak málo 
Čechů pouští na tenký led byznysu, je ovšem 
daleko víc.

„V České republice se oproti jiným zá-
padním zemím více podporuje podnikání 
tradiční formou pomocí bankovních úvěrů 
a strukturálních fondů, což je dost pomalá 
a navíc riziková cesta,“ říká předseda Asocia-
ce malých a středních podniků a živnostníků 
(AMSP ČR) Karel Havlíček. 

Na západ od českých hranic využívají 
začínající podnikatelé daleko více alterna-
tivních zdrojů financování, jako je faktoring 
či forfaiting. Bankovní úvěr si u nás nemůže 
dovolit každý a zvláště začínajícím podnikům 
a startupům bez historie a možnosti ručení je 
finanční domy neposkytují. 

Drobní podnikatelé a živnostníci podle 
Havlíčka přispívají k rozvoji obcí a regio-
nů, chybí jim ale podpora státní a veřejné 
sféry. „Veřejná sféra by jim měla nabízet více 
pobídek a vyžadovat méně administrativy, ta 
brání majitelům firem vykonávat skutečnou 
práci,“ doplňuje Havlíček.

V 90. letech, kdy padly bariéry pro sou-
kromé podnikání, byl entuziasmus Čechů na 
zcela jiné úrovni. Vlastní byznys chtěl zkusit 
každý.

„Český podnikatelský stav do jisté míry 
ztratil tah na branku. Je to hlavně gene-
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rační záležitost. Mám pocit, že nám teď 
chybí generace nadšenců, která tu byla 
v devadesátých letech. Tehdy byla obrov-
ská výhoda, že tu byla poměrně nízká 
nabídka a vysoká poptávka, konkurence 
byla daleko slabší, možnost uspět nepo-
chybně vyšší. A lidé po těch dlouhých 
letech nesvobody viděli v soukromém 
podnikání velmi lákavý způsob sebe-
realizace, což už dnes neplatí,“ dodává 
předseda AMSP ČR.

Všeobjímající byrokracie
Překážkou pro podnikání v Česku je stále 
přebujelá byrokracie. Založení firmy je často 
měsíce trvajícím zdlouhavým procesem, do 
nějž se zapojují živnostenský a finanční úřad, 
notáři ověřující smlouvy či rejstříkové soudy.

Za vyspělým světem Česko pokulhává. 
Například v Británii vyřeší založení Ltd. 
(Limited Company) jediný úřad Companies 
House (obchodní rejstřík) během pouhých 
pěti až sedmi hodin. Živnostenské listy 
ani další byrokratické překážky, například 
v podobě notářských ověření či výpisu z ka-
tastru nemovitostí, ve Spojeném království 
neexistují.

Celkové náklady na založení společnosti 
Private Limited Company, což je obdoba naší 
společnosti s ručením omezeným, se pohy-
bují kolem sedmi tisíc korun včetně odměny 
advokátovi či registrační kanceláři a poplatků 
odvedených státu. V Česku je proces zhruba 
třikrát dražší.

Ve vyspělých zemích je navíc podnikatelské 
prostředí dlouhodobě stabilní a bez výraz-
nějších změn, což podnikatelé – a zejména ti 
začínající – oceňují nejvíce. 

A Čechy svírá ještě jedna obava. Podle 
sedmdesáti procent dotázaných je přežívání 

drobných podnikatelů těžší než v minulosti 
i kvůli globalizaci, která otevřela trhy.

Vydat se jinudy? 
Zvažuje to minimum lidí
Výzkum Randstad ukázal, že Čechů, kteří 
vážně zvažují, že by opustili zaměstnavatele 
a vydali se na vlastní podnikatelskou dráhu, 
je v tuto chvíli pouze 15 procent.

„Začít úspěšné podnikání něco stojí a řeč 
zdaleka není jen o penězích. Kromě financí 
je potřeba obětovat i mnoho volného času 
a energie, nepolevit v náročných situacích, 
jít si za svým a nepropadat panice v případě, 
že vše hned neběží podle plánu. Podnikání 
přináší mnohem více svobody, ale také více 
zodpovědnosti,“ shrnuje ředitelka společnosti 
Randstad Hana Púllová. 

Téměř třetina dotázaných zaměstnan-
ců v průzkumu Randstad Workmonitor 
přiznala, že vlastní firmu měli, jenže se jim 
v podnikání nedařilo. 

„Mezi kandidáty je řada lidí, kteří si pod-
nikání vyzkoušeli na vlastní kůži a po čase 
dospěli k přesvědčení, že už jim nic nového 
nepřináší nebo je naopak příliš zatěžuje,“ 
potvrzuje Púllová.

V poslední době v ČR přesto roste obliba 
startupů. Jenže jen třetina respondentů je 
přesvědčena, že jsou v tuzemsku pro jejich 
založení dobré podmínky. 

„Startupy představují lákadlo alespoň pro 
mladé lidi a absolventy. Líbí se jim méně 
formální atmosféra, ale i možnost získat po-
měrně rychle zajímavou pozici s větší volností 
rozhodování, což v zavedených podnicích se 
složitější strukturou a hierarchií vyžaduje 
mnohem více času,“ doplňuje Púllová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOKUS
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Firmy méně diskriminují homosexuály
Postavení sexuálních menšin v českých firmách
se zlepšuje. Častěji se například slaďují výhody 
pro heterosexuální a homosexuální páry 

Pro zaměstnavatele v Česku rozhodně 
není sexuální orientace zájemců 
o práci překážkou pro jejich přijetí 

ani pro to, aby jim nabídli stejné benefity 
jako ostatním.  

Řešení problémů spojených s LGBT (les- 
bian, gays, bisexual a transgender) je v kur-
zu. Zástupci tuzemských firem mají o tom, 
co zmíněná zkratka znamená, rok od roku 
větší povědomí. Za zlepšujícím se posta-
vením menšiny na pracovním trhu jsou 
prý také sedmileté aktivity iniciativy Pride 
Business Forum. 

Na pořádání sedmého ročníku pražské 
konference Pride Business Forum, která se 
věnuje LGBT rovnosti ve firmách, se letos 
podílela významná nezisková organizace 
z USA Out & Equal.

„Nedávno jsme oslavili 20. výročí Out 
& Equal, jež podporuje LGBT rovnost na 
pracovišti po celém světě. Vždy jsem věřila, 
a stále věřím, že by neměl nikdo být dohnán 
do situace, kdy si musí vybrat mezi kariérou, 
již miluje, a autentickým životem s integri-
tou,“ říká zakladatelka a CEO Out & Equal 
Selisse Berryová.

Zaklínadlem je diverzita
Iniciativy na prosazování diverzity se obec-
ně zaměřují na kultivování vztahů a pro-
sazují pochopení pro vzájemné odlišnosti. 
Jejich cílem je potírat skrytou i otevřenou 
diskriminaci – v tomto případě na pracovi-
štích.

Podle letošního výzkumu platformy 
Byznys pro společnost (národní koordinátor 
evropské Charty diverzity v České republice) 
je diverzita součástí firemní strategie  
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Odpovídají firmy  
i zaměstnanci
 
Na otázky v průzkumu Byznys pro společnost 
odpovídají zaměstnanci i zaměstnavatelé. Tři 
čtvrtiny firem, které se průzkumu zúčastnily, 
jsou pobočkou nadnárodní korporace – tyto 
firmy mají častěji téma LGBT jako součást své 
HR politiky.

u 56 procent podniků, které v tuzemsku 
působí. Odstranění diskriminace z trhu 
práce se logicky více věnují společnosti se 
zahraničními vlastníky. I české podniky se 
ale za poslední dva roky polepšily. 

Od roku 2015 významně narostl počet 
firem (z deseti procent na 36 procent v roce 
2017), které nabízejí LGBT zaměstnancům 
stejné benefity jako ostatním pracovníkům. 

Slaďují se například výhody pro heterose- 
xuální a homosexuální páry. 

„Je zřejmé, že téma LGBT se daří prosa-
zovat v souvislosti s tím, jak si obecně firmy 
uvědomují potřebu vyšší podpory diver-
zity. Současná situace na trhu práce vede 
zaměstnavatele k tomu, že více přemýšlejí 
o individuálních potřebách potenciálních 
i stávajících zaměstnanců,“ prozrazuje 
Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy 
Byznys pro společnost. 

Liberální prostředí 
Pozitivní trendy vnímají také homosexuálo- 
vé. Jako zcela liberální vnímá pracovní  
prostředí v tuzemských firmách téměř  
polovina dotázaných. Převážně pozitivní  
atmosféru na pracovišti oceňuje další  
třetina respondentů.

Od roku 2013 výrazně pokleslo procento 
lesbiček a gayů označujících prostředí na 
pracovišti jako „převážně nepřátelské“, a to 
z 21 na 13 procent. Ubylo rovněž lidí, kteří 
čelí v zaměstnání „nenávistné“ atmosféře. 

„Svou sexuální orientaci nestavím na 
odiv, myslím, že je to osobní záležitost, ale 
pokud se mě na cokoli s tím spojené kolego-
vé zeptají, rozhodně nemám problém o tom 
s nimi mluvit,“ říká architekt Lukáš Brynda. 
Zároveň souhlasí, že se postavení gayů ve 
společnosti i na trhu práce zlepšuje.

Na otázku, zda nemají problém hovořit 
o své sexuální orientaci, ostatně odpovědělo 
ve zmíněném průzkumu kladně 61 procent 
dotázaných (v roce 2013 to bylo jen  
53 procent). 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Ano, diverzitu máme 
součástí firemní 

politiky a aktivně ji 
propagujeme

Ano, ale diverzita 
je pouze téma HR 

politiky (nikoli aktivní 
politiky firmy)

Zčásti, zatím  
se věnujeme dílčím 

tématům

Ne, zatím se diverzitě 
věnovat nehodláme

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Mezinárodní 
firmy

Národní firmy

FOKUS
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Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
zmapovala byrokracii spojenou 

s provozováním maloobchodní jednotky 
s malou výrobnou cukrářských výrobků 
a navrhuje radikální zjednodušení povinné 
administrativy, a to obecně pro všechny 
provozovny do 200 metrů čtverečních.

Změna užívání, stanovisko odborů hygie-
nické stanice, stanoviska hasičů, památkové 
péče, odboru životního prostředí, souhlas 
Národního institutu pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
vypracování analýzy nebezpečí a kritických 
kontrolních bodů pro výrobu a prodej potra-
vinářských produktů a dalších nejméně deset 
stanovisek a povolení potřebuje malý provo-
zovatel cukrárny s výrobnou před startem 
svého podnikání.

To je ale pouze začátek, protože pokud 
bude mít dotyčný živnostník štěstí, že vše 
obdrží, pak jej čekají průběžné kontroly od 
Státní hygienické stanice, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, Státní veterinární 
správy, orgánů ochrany veřejného zdraví, 
několik typů kontrol od České obchodní 
inspekce, Státního úřadu inspekce práce, 
nechybějí ani Česká inspekce životního pro-
středí, kontroly požární ochrany, kolektiv-
ních správců autorských děl a dalších skoro 
dvaceti státních cifršpionů.

Byrokracie roste
AMSP ČR připravila přehled nutných povo-
lení pro zahájení cukrárny s malou výrobnou 
a současně přehled všech typů státních 
kontrol, které mohou jejich majitelé očekávat 
po zahájení podnikání. Výsledkem je, že před 
zahájením provozu potřebuje podnikatel zís-
kat kladné stanovisko, případně musí ohlásit 

svoji činnost u 15 až 20 státních institucí. 
Během běžného provozu maloobchodních 
jednotek může podnikatel očekávat dokonce 
20 až 30 typů kontrol od státních úřadů.

Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů 
a cukrářů v České republice k tomu uvádí: 
„Množství nejrůznějších povinností daných 
zákony, které musejí malí podnikatelé plnit 
při zahájení své činnosti i později během 
vlastního podnikání, je enormní. Byrokratic-
ká zátěž navíc neustále roste. Zvlášť nega-
tivně dopadají časové a finanční důsledky 
nadbytečné administrativní zátěže na malé 
rodinné pekárny a cukrárny, kde je nezbyt-
ná vysoká kumulace funkcí. Místo aby se 
majitel věnoval své profesi v dílně a obchodu, 
polovinu pracovní doby stráví vyplňováním 
nejrůznějších formulářů, hlášení či výkazů. 
Nepřehlednost, složitost a nepředvídatel-
nost požadavků státu komplikuje podnikání 
malých výrobců potravin natolik, že je to 
prakticky likvidační.“

Co ministerstvo, to jeden  
dokument
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR proto připravuje návrh 
zjednodušení administrativy, kterým by se 
zásadně zjednodušil povolovací, ohlašovací 
i kontrolní režim u všech provozoven s pro-
dejní plochou do 200 metrů čtverečních. 
Ten by spočíval v tom, že jedno minister-
stvo by požadovalo po jedné provozovně 
pouze jednu povinnost. Každý resort by 
musel všechna svoje stanoviska a povolení 
vyřídit v rámci jedné žádosti podnikatele, 
stejně tak by v rámci běžného provozu 
musely všechny organizace spadající pod 
jedno ministerstvo provést pouze jed-
nu průběžnou kontrolu v roce. Malému 
podnikateli by se tak doba potřebná pro 
komunikaci se státem snížila o polovinu.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, 
k tomu dodává: „Všichni vědí o tom, že si-
tuace je zcela tristní, ale každý pouze hledá 
důvody, proč to není možné zjednodušit. 
Nenavrhujeme populisticky, že napříč re-
sorty stačí na vše jeden papír, jeden souhlas 
a jedna kontrola, ale v rámci jednoho mini-
sterstva to podle našeho názoru možné je.“ 
A vzápětí dodává: „Nedávno jsem navštívil 
malou cukrářskou výrobnu ve Washingto-
nu, ve které pracovalo šest zaměstnanců. 
Požadavky tamních úřadů na tuto provo-
zovnu byly na čtvrtině toho, co požadujeme 
u nás. Kvalita výrobků i služeb přitom byla 
na špičkové úrovni. Snížením české byro-
kracie na polovinu jsme stále na dvojnásob-
ku požadavků, co chtějí v Americe. Tvrdit 
tedy, že by to nešlo, je jen pohodlnost hledat 
řešení.“ 

AMSP ČR

64 l Profit
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Zvlášť negativně 
dopadají časové 
a finanční důsledky 
nadbytečné 
administrativní zátěže 
na malé rodinné 
pekárny a cukrárny, 
kde je nezbytná vysoká 
kumulace funkcí.

FOKUS

Pořídit si malou cukrárnu odradí 
i nejotrlejší podnikatele
Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti 
a až třicet průběžných kontrol v rámci běžného provozu. 
To čeká každého při otevření malé cukrárny. 
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Co musí OSVČ vyřídit pouze ve vazbě na státní  
instituce před zahájením provozu

  Změna užívání na stavebním 
úřadě pro získání stavebního 
povolení

  Příprava projektové dokumenta-
ce pro stavební úřad (obsahuje 
desítky nutných náležitostí)

  Stanovisko hygienické stanice 
odboru výživy (chod provozu 
výroby a prodeje)

  Stanovisko hygienické stani-
ce odboru práce (zázemí pro 
zaměstnance)

  Stanovisko hasičského záchran-
ného sboru k projektu

  Stanovisko odboru památkové péče
  Stanovisko odboru životního 
prostředí

  Souhlas Národního institutu 
pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace

  Zdravotní průkaz
  Vypracování dokumentů HACCP 
(analýza nebezpečí a kritických 
kontrolních bodů pro výrobu 
a prodej potravin. produktů)

  Živnostenské oprávnění na 
živnostenském úřadě (živnost 
řemeslná Pekařství, cukrářství)

  Odborná způsobilost (doklad 
o vzdělání nebo praxi)

  Ohlášení provozovny na živnos-
tenském úřadě

  Přihlášení k dani z příjmů
  Přihlášení k DPH
  Přihlášení k silniční dani
  Autentizace a registrace k EET
  Registrace k platbě zdravotního 
pojištění

  Registrace k platbě sociálního 
pojištění

(Dle typu provozovny je nutné 
získat stanovisko  
15 až 20 institucí před zahájením 
činnosti.)

Jaké kontroly ze strany státu 
může OSVČ očekávat v běžném 
provozu?

  Státní hygienická stanice
  Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce

  Státní veterinární správa
  Orgán ochrany veřejného zdraví
  Česká obchodní inspekce (šest 
typů kontrol)

  Živnostenský úřad (min čtyři 
typy kontrol)

  Finanční úřad (min. čtyři typy 
kontrol)

  Zdravotní pojišťovna

  Česká správa sociální  
zabezpečení

  Státní úřad inspekce práce  
(min. dva typy kontrol)

  Česká inspekce životního pro-
středí

  Kontroly BOZP
  Kontroly požární ochrany
  Kontrola kolektivních správců 
autorských děl

  Kontrola likvidace odpadů (MŽP)
  Možné jsou ve specifických pří-
padech i kontroly od Úřadu pro 
technickou normalizaci, policie, 
Českého telekomunikačního 
úřadu

(Dle typu provozovny lze oče-
kávat 20 až 30 typů kontrol 
státních úřadů v průběhu 
provozu.)
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Segment malých sportovně-užitkových 
vozů a crossoverů (Sports Utility 
Vehicles) hýbe automobilovým 

trhem. Loni vyrostl podle JATO Dynamics 
na starém kontinentu o 17 procent na 
více než 1,4 milionu prodaných aut. 
A s představením nových modelů značek 
Volkswagen, Hyundai a Kia se podle 
analytiků LMC Automotive přehoupnou 
roční prodeje v roce 2018 přes hranici dvou 
milionů vozů. O dva roky později překonají 
2,3 milionu. Bodují i v České republice, kde 
sportovně-užitkovým vozům patří již pětina 
trhu, a očekává se, že tahle pseudoterénní 
auta v roce 2020 obsadí v tuzemsku i Evropě 
již třetinu.  

Novinky 
Vzestup v loňském roce táhla hlavně fran-
couzská dvojice Renault Captur a Peugeot 
2008, dále pak Fiat 500X, Suzuki Vitara, 
Ford EcoSport a Jeep Renegade. Evropský 

lídr, značka Volkswagen, až donedávna 
třesku v segmentu malých SUV jen zpo-
vzdáli přihlížel. To už ale neplatí, rychle se 

blíží premiéra „funky“ modelu VW T-Roc. 
A podobně hodlá zamíchat kartami i ses-
terská značka Seat, ta ukáže nový model 
Arona. Korejská automobilka Kia chce v září 
ve Frankfurtu představit novinku. Bude se 
jmenovat Stonic a bude vycházet z modelu 
Rio. Crossover Opel Crossland X zažil svoji 
premiéru nedávno na autosalonu v Ženevě. 
Oproti trháku německé automobilky SUV 
Mokka X je o 63 milimetrů kratší a pre-
zentoval se s jedinou ambicí – co nejlépe 
zkombinovat prvky vozů SUV a MPV. 

V jarní Ženevě byl představený též zajíma-
vý koncept Citroën C-Aircross. Francouzská 
představa o SUV budoucnosti udivila hlavně 
designem karoserie i futuristickou palubní 
deskou, která byla dle informací automobil-
ky zhotovena z jediného kusu. 

JATO Dynamics také předpovídá, že Jeep 
brzy ukáže menší SUV, které bude v na-
bídce značky zaujímat místo pod modelem 
Renegade. 

66 l Profit

Malá SUV: Svaly pro parádu bodují
Už brzy prodeje nejmenších vozů SUV v Evropě 
překonají hranici dvou milionů. Přitom to jsou 
„jen“ mrňavá a drahá auta 

FOKUS

Francouzi je milují

Nejvíce malých SUV se loni podle JATO 
Dynamics prodalo ve Francii (277 224). Zá-
sluhu na tom měly hlavně modely Captur, 
2008 a Duster. Ze všech aut prodaných loni 
v zemi galského kohouta tvořily 14 procent. 
Itálie předstihla Velkou Británii (246 326 vs. 
 238 705). Způsobila to horečka zvaná 
Fiat 500X plus zájem o Jeep Renegade. 
Na čtvrtém místě skončilo Německo, kde 
prodejům vévodil model Opel Mokka X.  
V první desítce se ještě umístily Španělsko 
(128 102), Belgie (51 681), Polsko  
(345 292), Nizozemsko (31 197), Rakousko  
(27 074) a Švýcarsko (24 767).

1
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Prémiové cenění
Co způsobilo takový pohyb? Výrobci 
aut pro masový trh si uvědomili velkou 
a v podstatě neopakovatelnou šanci. 
Segment malých SUV je totiž jediný, do 
kterého se zatím netlačí prémiové znač-
ky. Proto mohou nasazovat bez obav 
vyšší ceny. Loni tak byly podle JATO 
Dynamics ceny malých SUV v průměru 
o 25 procent vyšší ve srovnání s cenami 
„běžných“ subkompaktů. Výrobci, kteří 
nový trend zachytili včas, byli náležitě 
odměnění. 

Patřila k nim francouzsko-japonská 
aliance Renault–Nissan, ta ovládla téměř 
třetinu trhu. Zákazníci nakupovali hlavně 
modely Renault Captur, Nissan Juke a Da-
cia Duster. Za ní skončila loni v Evropě 
skupina PSA. Její tržní podíl ovšem letos 
výrazně vzroste. Do své „stáje“ totiž včle-
nila po akvizici Opel/Vauxhall, loni čtvrtý 
v pořadí.

Sázka na jih
Malé sportovně-užitkové vozy a crossove- 
ry jsou žádané v současnosti hlavně v jižní 
Evropě, zatímco v severní části konti-
nentu, kde panují drsnější klimatické 
podmínky, jsou zákazníci zdrženlivější. Je 
to dané tím, že v segmentu malých SUV 
je zatím nedostatečná nabídka vozů do 
nepohody, aut s pohonem všech čtyř kol. 
Loni tvořily prodeje „čtyřkolek“ podle 
JATO Dynamics pouze 14 procent z celko-
vých prodejů. 

V roce 2016 byl také menší zájem 
o malá SUV s dieselovým pohonem. Jejich 
podíl poprvé klesl pod padesát procent 
(47 procent). O tři roky dříve přitom mělo 
dieselový pohon 56 procent malých SUV. 
Očividně to souvisí s celkovým poklesem 
zájmu o vznětové motory u malých aut 
v Evropě. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Yeti končí,  
přijíždí Karoq
Jediným zástupcem koncernu Volkswagen 
v segmentu malých SUV byla až donedávna 
hranatá Škoda Yeti. Vedla si dobře, ale 
v posledních měsících už bylo přece jen 
znát, že se blíží start jejího nástupce. 

Pomyslné střídání stráží se odehrálo 
před několika dny ve Stockholmu v muzeu 
Artipelag. Právě tam mladoboleslavská au-
tomobilka představila ve světové premiéře 
nový model Karoq. Ten už se však svými 
většími rozměry ze segmentu malých SUV 
vymyká. Prodeje začnou v Evropě v druhé 
polovině roku, doprovodí tak Kodiaq, první 
velké SUV Škodovky. Automobilka také sdě-
lila, že pracuje na vývoji subkompaktního 
sprotovně-užitkového vozu. 

Co lze od Karoqu čekat? Opět boduje 
velkoryse pojatým vnitřním prostorem. 
Právě tím by chtěla Škoda zaujmout na 
trhu s vozy SUV. To by jí mělo pomoci, aby 
dosáhla svého střednědobého cíle prodávat 
1,5 milionu aut (loni 1,13 milionu). Tři zad-
ní samostatná sedadla lze z vozu vyjmout, 
v tu chvíli se kapacita zavazadlového 
prostoru zvětší na 1810 litrů a Karoq se 
promění v „užitkový“ vůz. 

DVA PLUS TŘI. Karoq měří na délku  
4382 milimetrů (Yeti 4222 milimetrů) a na 
výběr bude pět motorizací (dva zážehové  
a tři vznětové motory).

EVROPSKÁ JEDNIČKA.  
Loni nejvíce zabodoval 
miláček Francouzů Renault 
Captur.

MÓDNÍ ZÁLEŽITOST. 
Malé vozy SUV klamou tě-
lem. Tváří se drsně, přitom 
do terénu téměř nevyjíždějí. 
Čtyřkolky jsou mezi nimi 
zastoupeny pouze ze  
14 procent. Na snímku je 
Fiat 500X.

TRHÁK. Hned po svém 
uvedení japonská Suzuki 
Vitara zbourala trh. 

TŘETINA TRHU?. 
V Evropě, potažmo v Česku 
tvoří sportovně-užitkové 
vozy všech velikostí už 
zhruba pětinu trhu. Očekává 
se, že v roce 2020 obsadí 
třetinu. Zásluhu na tom 
bude mít i malé SUV Ford 
EcoSport.
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Kvalitní pracovní prostředí znamená 
kvalitní pracoviště. Zahrnuje to 
fungující budovu a okolí budovy, 

prostor, světlo, teplo, energie a čistý vzduch, 
kvalitní a flexibilní dispozici, nábytek 
a vybavení. Facility manažer musí toto 
zajistit za optimální cenu (to znamená, že 
musí šetřit), ale musí přitom vždy přemýšlet, 
jak nesnížit výkonnost pracovníků. V praxi 
to znamená, že hledá moderní a pokrokové 
metody, které zajišťují profesionálové (jak 
externí, tak i vlastní). 

Druhou částí jeho náplně je optimalizace 
každodenního provozu v „zázemí“. Pokud se 
facility manažerovi podaří zjednodušit „ru-
tinní“ úkony, pak zvýší výkonnost pracovní-
ků a tím i přidanou hodnotu finální výroby. 

Zde už nemluvíme pouze o úsporách, které 
jsou s FM běžně spojovány, zde již hovoříme 
o zvýšené produktivitě, což je něco, na co 
vedení společností slyší lépe. 

Představme si to na jednom případu. 
Většina společností neřeší, jak asistentky  
manažerů převezmou/předají poštu do poda-
telny. Pokud si však propočtete ztrátu času na 
cestu do/z podatelny a čas přímo v podatelně, 
vynásobíte ho platem a režií každé asis-
tentky (jejich platy nebývají nízké), pak to 
stojí firmu vysokou částku. V té době mohly 
asistentky vykonávat svoji odbornou činnost, 
na kterou byly přijaty. V zahraničních filmech 
často zaznamenáte „poslíčky“, kteří obcházejí 
firmu s poštou. Jejich plat zdaleka nedosahu-
je platu těchto asistentek. 

To je malá ukázka mnoha „nedůležitých“ 
denních ztrát času. Platí zde okřídlené pra-
vidlo, že jedna koruna není moc, ale pokud 
se znásobí statisíci, již to znamená hodně. 
Facility management proto kromě úspor na 
provozu budov a majetku zajišťuje i zvýšení 
produktivity všech zaměstnanců optimalizací 
pro ně určených podpůrných služeb. 

Ještě bych se rád dotkl dvou citlivých ob-
lastí. První je vzdělávání. Chcete-li se v této 
oblasti vzdělat, pak vám většina vysokých 
škol nabídne maximálně jeden předmět 
(oproti Západu, kde jsou celé FM fakulty). 
Komerčně můžete získat rekvalifikaci (www.
fminstitute.cz), nebo se můžete přihlásit do 
asociace IFMA CZ (www.ifma.cz). Jedinou 
školou, která dnes uceleně vyučuje FM, je 

Záleží na každé koruně
Facility management má za úkol optimalizovat pracovní 
prostředí a nalézt rezervy v „nedůležitých“ činnostech

FOKUS
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VOŠ Chotěboř, kde můžete získat titul DiS 
facility manažer. Máme co dohánět.

Druhou oblastí, která zaslouží naši pozor-
nost, je veřejná správa. Bývalý ministr fi-
nancí Andrej Babiš upozorňoval na plýtvání 
a ztráty. V tom s ním lze souhlasit. Některé 
z těchto ztrát a plýtvání se dějí v oblasti faci-
lity management podpory veřejné správy. 

V oblasti majetku tkví základní problém 
v evidenci. Je u nás zvykem, že se snažíme 
řídit správu majetku na základě ekonomic-
kých dat (inventarizace majetku). Pro účely 
správy však potřebujete technické evidence 
(pasportizace a technická inventarizace). 
Neslavný pokus se systémem CRAB byl 
odsouzen k nezdaru. Jedná se o systém, 
který ignoruje standardy a zvyky v oboru 
a zase zavádí „českou cestu“. Další nebezpečí 
tkví v „centrálním nákupu“. Myšlenka to je 
sice dobrá, ale cesty do pekla jsou vydláž-
děny dobrými úmysly. Podíváme-li se na 
zahraniční úspěšná řešení, pak je předně 
potřeba nastavit standardy (mantinely) pro 
všechny FM procesy. Následně je na každém 
ministerstvu či veřejném subjektu, aby se do 

těchto „mantinelů“ vešel, ale nechť si vybere 
sám své řešení (zase v povolených „manti-
nelech“). Takto například funguje veřejná 
správa majetku vlády USA. Všichni úředníci 
jsou proškolení, co smějí a co nesmějí. 

Svalovat vše na zákon o veřejných zakáz-
kách je také nesmysl. Jedná se sice o do-
kument, který má své „mouchy“ (služba se 
například v čase mění a toto v zákoně není 
ošetřeno), ale základem všeho je kvalitní 
příprava výběrového řízení. Jejich kvalita 
je dnes na tak nízké úrovni, že výběr je de 
facto nemožný. Důsledkem jsou nesmyslně 
nízké ceny, které jsou nereálné, a projevu-
je se to v trestuhodně nízké kvalitě, která 
nejen „obtěžuje“, ale často i ohrožuje. Kde je 
pak ono příjemné pracovní prostředí, kde je 
ona požadovaná produktivita? A tak se jako 
pes honíme za vlastním ocasem a nejsme 
schopni se z tohoto kolečka utrhnout. 

A nakonec snad nejtěžší kalibr našeho ve-
řejnoprávního systému. „Vykladač zákona“ 
ÚHOS to většinou „rozsekne“ tak, že nej-
nižší cena vyhrává. Proč by tedy nabízející 
hledali „ekonomicky výhodné“ řešení? 

V současnosti tak nezbývá nic jiného než 
připravit neprůstřelné výběrové řízení, ve 
kterém jsou dokonale stanované kvalitativní 
koeficienty KPI/CPI a s nimi související pe-
nalizace/bonifikace. To však umí připravit 
málokdo. Jako český garant přípravy nové 
ISO normy vím, že naši američtí a austral-
ští kolegové dávají obrovský důraz na to, 
aby nová norma byla použitelná zejména 
pro rozpočtové organizace. Snad i v ČR se 
facility manažeři dočkají toho, že o ně budou 
mít zájem nejen významné globální společ-
nosti, ale též i činovníci odpovídající za naše 
společné majetky a finance. Do té doby se 
pokusíme pozdvihnout facility management 
na vyšší úroveň, aby skutečně představoval 
to, jak nás vnímají naši zahraniční kolegové. 
Ve světě má náš facility management velice 
dobrý zvuk, je potřeba, aby tomu i odpoví-
dala skutečnost u nás v České republice. 

ONDŘEJ ŠTRUP,. 
prezident IFMA CZ (International Facility  
Management Association) 

převzato z BusinessInfo.cz
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Nákup zlatých mincí s historickou 
hodnotou je spolehlivou 
dlouhodobou investicí a dávám 

jim přednost před moderními mincemi či 
zlatými slitky, ač ty mohou mít v dnešní 
době zdánlivě lepší likviditu. U historických 
mincí je nedílnou součástí i numizmatická 
hodnota, která vás může později při prodeji 
překvapit, říká Jiří Procházka, jednatel 
společnosti Numis. 

„Chcete-li, aby vašim dětem po vás něco 
zbylo, místo drahých zbytečností jim dávejte 
hodnotné věci, které mají budoucnost. Kupte 
jim za tři čtyři tisíce korun malou zlatou 
minci a učte je tím komunikovat s něčím, 
co má hodnotu, která se neztrácí časem, 
naopak může růst. Nedávno mi totiž kdosi 
přinesl vkladní knížku s 32 tisíci korunami 

a posledním vkladem z roku 1939. Dal jsem 
za ni zanedbatelnou částku a uvědomil jsem 
si, že kdyby v tom roce 1939 za peníze poří-
dili 32 zlatých svatováclavských desetiduká-
tů, v současnosti by za ně dostali závratných 
deset milionů,“ vysvětluje. 

Stříbrné mince, ač mají podle Jiřího 
Procházky vysoký investiční potenciál, jsou 
z historického hlediska vůči zlatu značně 
podhodnocené. Zatímco v historii až do 
počátku 20. století se poměr ceny zlata ke 
stříbru pohyboval 1 : 12 až  1 : 18, v sou-
časnosti je to více než 1 : 70. Stříbro je jako 
investiční kov méně oblíbené vzhledem ke 
své nemobilitě. Zatímco milion uchovaný 
ve třech stech kusech zlatých desetikorun 
rakouské ražby odnesete v kabelce, milion 
ve stříbře váží skoro 100 kilo.

Mince, nebo bankovky?
Zkoumáním kovových platidel, medailí 
i plaket se zabývá numizmatika, s níž souvisí 
notafilie popisující papírová platidla. „Ně-
kdo se specializuje pouze na mince či ban-
kovky, ale řada sběratelů se věnuje oběma 
druhům platidel,“ vysvětluje soudní znalec 
v oboru numizmatiky lékař Zdeněk Petráň. 
Vášni pro historii a numizmatiku propadl už 
v dětství a dnes na částečný úvazek pracuje 
jako numizmatik Českého muzea stříbra 
v Kutné Hoře. Sbírání bankovek oproti 
mincím má i své výhody, měly už při vydání 
ochranné prvky, takže se lépe poznají falza 
a hlavně je jich méně – sběratel má tedy vět-
ší šanci je zkompletovat. Ale mnoha lidem 
u bankovek vadí, že je to jen papír, a také jim 
chybí fascinace drahým kovem.
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Kam ukrýt peníze? Do zlaťáků.
Vejdou se do kabelky
Investování do mincí má hodně společného 
se šperky. I tady často bývá ve hře drahý kov
a neobejdete se bez znalosti oboru

ALTER NAT I VNÍ  
INVE S T IC E
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hých kovů. Pamětní mince vydává Česká 
národní banka podle přesně stanoveného 
emisního plánu zveřejňovaného každých 
pět let. Mají konkrétní nominální hodno-
tu, za kterou by mohly být v obchodě smě-
nitelné. Ovšem už jejich současná cena je 
vyšší a časem může růst. Pamětní mince 
na rozdíl od pamětních medailí smějí vy-
dávat pouze národní banky jednotlivých 
zemí. Medaili může vyrobit kdokoli bez 
jakýchkoli emisních pravidel – u nás jsou 
to především Česká a Pražská mincovna. 
Česká mincovna sice české mince razí, ale 
není jejich emitentem, pouze výrobcem 
a prodejcem.

Podle odborníků je důležité nenechat 
se při nákupu nachytat na nereálné sliby 
zhodnocení a zbrkle neinvestovat do věcí, 
u nichž není záruka zpětného odkupu 
a časem je prodáte nanejvýš za cenu pou-
žitého zlata. „Je lepší se vždy poradit před 
nákupem než po něm,“ uzavírá doktor 
Procházka. 

JANA ŠULISTOVÁ

Nechci být okraden
Numizmatiku doktor Procházka (původní 
profesí geofyzik) považuje za složitý obor 
vyžadující znalce, protože trh se hemží 
lákavými a často nereálnými nabídka-
mi, neseriózními obchodníky a též falzy. 
Člověk navíc nemá šanci poznat podvrh 
od historické mince, proto i zde platí – vy-
hněte se zdánlivě výhodným nákupům na 
internetu a od neprověřených prodejců.

„Pokud si nejste jisti pravostí mince či 
medaile, raději ji nekupujte. Každý vzácný 
kousek je potřeba posuzovat individuálně, 
každý má rozdílné znaky, podle nichž se 
pozná pravost,“ radí Zdeněk Petráň.

„U mincí, s nimiž se obchoduje, nikdy 
nevíte, co půjde nahoru. Za komunistů 
všichni sbírali československé min-

ce a mince Františka Josefa a dnes se 
soustřeďují hlavně na ty, jejichž hodnota 
roste, například zlaté mince z období prv-
ní republiky. Často k nám přicházejí lidé 
s různými nálezy, jejichž ‚hodnotu‘ si našli 
na internetu, a s postojem: Nevím, jakou 
to má cenu, ale bojím se, abych nebyl 
okraden,“ usmívá se Jiří Procházka.

Povede-li se vám doma objevit starou 
minci, její cena na internetu vás může 
překvapit. Ale uvedené údaje se často tý-
kají pouze špičkové kvality, u horší může 
být cena pouze zlomková. 

„V případě dražších kousků se lze obrá-
tit na některého ze soudních znalců, kteří 
jinak spolupracují s policií, soudy, finanč-
ními i exekučními úřady. Znalec mince 
přesně identifikuje a stanoví jejich pravost 
a kvalitu. A od toho se pak odvíjí jejich 
tržní cena,“ pokračuje doktor Petráň. 

Sbírky jsou cennější
„Obecně jsou sbírky mincí cennější než 
jednotlivé kusy,“ doporučuje soudní 
znalec, „obyčejný sběratel sestavuje sbírku 
podle nejrůznějších kritérií – podle obdo-
bí, po panovnících, po zemích, po mincov-
nách... a cena mince není tím nejdůležitěj-
ším měřítkem. Investiční sběratel naopak 
kupuje mince a medaile podle jejich ceny, 
která slibuje stoupající tendenci, nebo 
má alespoň stabilní hodnotu nepodléha-
jící inflaci. Po určité době tyto mince se 
ziskem prodá, nebo v nich alespoň má 
uložený majetek. Začátečník v oboru by se 
měl spolehnout na zkušenějšího kole-
gu, případně se může obrátit na Českou 
numismatickou společnost, která již od 
roku 1919 sdružuje sběratele i vědecké in-
stituce, nejčastěji muzea. Vydává odborné 
časopisy a publikace, organizuje sběra-
telské aukce a výstavy, pořádá přednášky 
a také dbá o odborné vzdělávání svých 
členů, jimž pomáhá vytvářet systematické 
sbírky platidel.“ 

Mince, nebo medaile?
Investiční sběratelé se nejčastěji zaměřují 
na jednotlivé mince či medaile z dra-
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10 milionů
je dnešní hodnota 32 zlatých  
svatováclavských desetidukátů.

Co je kvalita proof
Je to mince ražená pro sběratelské účely 
v omezeném množství ve vysokém stupni 
lesku za využití leštěného razidla, případně 
leštěného střižku (mince před ražbou). 
Týká se to hlavně ražeb ve 20. a 21. století. 
Při manipulaci s mincí se doporučuje velká 
obezřetnost, ideálně ji vůbec nevyjímat 
z ochranné kapsle nebo  používat čisté 
textilní rukavice.

Stříbro vs. zlato
Stříbrné mince, ač mají podle Jiřího 
Procházky vysoký investiční potenciál, jsou 
z historického hlediska vůči zlatu značně 
podhodnocené. Zatímco v historii až do 
počátku 20. století se poměr ceny zlata ke 
stříbru pohyboval 1 : 12 až 1 : 18,  
v současnosti je to více než 1 : 70. Stříbro 
je jako investiční kov méně oblíbené vzhle-
dem ke své nemobilitě. Zatímco milion 
uchovaný ve třech stech kusech zlatých 
desetikorun rakouské ražby odnesete  
v kabelce, milion ve stříbře váží skoro  
100 kilo.
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T i, kdo mají zmrzlinu opravdu rádi, 
si možná vzpomenou na kavárny 
s názvem Cremeria Milano 

v Pařížské ulici a Cream & Dream v Husově 
ulici v Praze 1, které přinesly krátce po 
roce 2000 do Prahy opravdovou italskou 
zmrzlinu neboli gelato, jak je teď populární 
říkat. Zmrzlina v obou provozovnách se 
neprodávala v kopečcích, ale v podobě porcí 
nandávaných špachtlí jako v Itálii. Cena 
se pohybovala kolem 70 korun, což bylo 
naprosto nevídané, a přesto se tam stály 
fronty. Oba podniky původně sázely spíše 
na cizince, ale velmi brzy jim začali přibývat 
čeští zákazníci. Zmrzlina na obou místech 
byla skvělá, žádná jiná se jí nemohla rovnat, 
a kdo jednou ochutnal, byl odsouzený 
utrácet stále dokola nekřesťanské peníze za 
trochu toho studeného sladkého potěšení. 

Pravý zmrzlinový boom ale nastal teprve 
v posledních letech. Spousta lidí se stále ne-
chá ukolébat opočenskou zmrzlinou z prášku, 
kterou stačí smíchat s vodou a nalít do stroje. 
Pokud ale chcete ochutnat poctivé řemeslné 
zmrzliny připravené ze základních suro-
vin, jako jsou smetana, vejce, vanilka, cukr 
v mnoha podobách, ovoce a případně ořecho-
vé pasty, které jsou vyrobené jen z ořechů, 
možností máte čím dál víc a zdaleka nejen 
v Praze. Abyste o prázdninách nemuseli tá-
pat, ochutnali jsme je za vás a přinášíme vám 
stručného zmrzlinového průvodce repub-
likou. Neříkáme, že je výčet úplný, zmrzli-
náren přibývá a všechny bychom otestovat 
nezvládli. Zapomeňte na průmyslové nanuky 
i zmrzky a dopřejte si něco lepšího! 

KLÁRA DONATHOVÁ,.Euro
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Praha
 
V Praze už je výběr natolik široký, že můžete 
vybírat podle čtvrti a podle délky fronty.  
Zmrzlinu si dají rádi i turisté, a tak je největší 
výběr v historickém centru. 
  Crěme de la Crěme (Husova 12, Praha 1) 
  Puro Gelato (Na Hrobci 410/1, Praha 2 nebo 
Kaprova 15/11, Praha 1) 
  Angelato (Rytířská 27, Praha 1 nebo Újezd 24, 
Praha 1) 
  Zmrzlinář (Slezská 15, Praha 2) 
  Amato (Heřmanova 597/61, Praha 7) 

Mimopražské
 
Dobrá zmrzlina ale zdaleka není doménou 
Prahy. Čím dál častěji se objevuje i v menších 
městech a vesnicích. 
  Zmrzlina 2AD (Masarykova 20, Kačice) 
  Nanuky Praha (Husova 18, Brno) 
  Tutti Frutti a Božský kopeček (Jiráskova 1a 
nebo Mendelovo nám. 18 a všude tam,  
kde stojí Božský kopeček) 
  Barky Ice Cream (Kunětická 5,  
Pardubice – Cihelna)  
  Mňam Kunětická zmrzka (Kunětice 58,  
Kunětice)  
  Cukrářství Pudilovi – Cukrárna Venezia  
(Palackého 214, Slaný nebo Váňova 501, Kladno)  
  Zmrzlinářství Kolombína (Rooseveltova 6, 
Plzeň)  
  Dobřanská zmrzlina (Jiráskova 368,  
Dobřany nebo Klatovská tř. 99/14, Plzeň) 
  Zmrzlinárna Kutná Hora (Jakubská 81,  
Kutná Hora)  
  Moccacafé Tábor (Pražská 232, Tábor) 

Lízněte si. 15 míst s nejlepší 
zmrzlinou v Česku 
Časy, kdy jste si mohli dát do kornoutku 
točenou jahodovou a banánovou za 1,40 koruny 
nebo kopeček vanilkové, čokoládové a chemicky
zelené pistáciové za 70 haléřů, minuly. Cena zmrzliny 
podstatně stoupla, ale s ní většinou i její kvalita
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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
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Tři minusy ale také. Někteří 
rivalové nabízejí větší zábavu za 
volantem, například Ford Mondeo 

či Volkswagen Passat. Dieselový motor 
se na počátku jízdy projevoval poněkud 
chraplavě. A na první pohled do olbřímího 
zavazadlového prostoru vozu nelze umístit 
golfový bag na šířku ani na délku – jen 
šikmo. (Ledaže bych vyndal driver, nejdelší 
hůl; no nakonec proč ne, stejně mi to s ní 
v poslední době moc nejde.) 

Šetřílek překvapil
Plusy ale převládaly. Další jsem odhalil brzy, 
už po ujetí prvních desítek kilometrů. Zaujal 
mne úsporný dvoulitrový dieselový motor 
o výkonu 110 kW (čtyřválec přeplňovaný 
turbodmychadlem, s přímým vysokotlakým 
vstřikování paliva common-rail). Jezdit s ta-
kovým čahounem, jakým Superb Combi je, 

za 4,9 l/100 km, to překvapí vždycky. Zvláště 
když se tak dělo při konstantní stotřicetiki-
lometrové rychlosti na dálnici. 

A když jsem přimáčkl pedál akcelerátoru 
na okreskách, nestalo se nic mimořádného, 
žádný vír v nádrži. Motor s šestistupňovou 
automatickou převodovkou ladil. Spotřeba 
se zhoupla vzhůru mírně, jen k šestilitrové 
hranici. Dvojspojková skříň svým chováním 
přispěla k velmi příjemnému zážitku. 

Podle kolegů, kteří testovali i silnější verzi 
motoru o výkonu 140 kW, je jeho slabší druh 
natolik dobrý, že není třeba utrácet desítky 
tisíc korun navíc. Nový Superb se slabším 
motorem se rozjel až na maximální rychlost 
216 km/h (byť v závěrečné fázi působil 
poněkud „utahaným“ dojmem) a zrychloval 
„na sto“ za devět sekund.   

Kdo by si chtěl s vozem opravdu „zařádit“, 
tak pro toho je v nabídce dvoulitrový ben-

76 l Profit

Rozený kliďas
Tři plusy byly jasné krátce po 
seznámení. Obří kabina i zavazadlový 
prostor, kvalitní interiér a skvělý 
poměr cena/výkon

TE S T

Škoda Superb Combi 2,0 TDI 
(110 kW Style DSG)

 
Motor: vznětový, 1968 cm³ 
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách:  
3500–4000 ot/min
Převodovka: automatická, 6stupňová DSG
Pohotovostní hmotnost: 1520 kg
Užitečná hmotnost: 664 kg 
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4856 x 1864 x 1477 mm
Objem zavazadlového prostoru:  
660/1950 l 
Nejvyšší rychlost: 216 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,0 s
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
5,4/4,2/4,6 l
První cena (1,4 TSI/110 kW): 670 900 Kč 
Základní cena testovaného vozu:  
893 900 Kč
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když vůz plul směrem Drážďany. Příjemná 
nuda v pruhu.

V zatáčkách ale bylo patrné, že Superb se 
vznětovým motorem vážil o 99 kilogramů 
více než vůz se základní zážehovou čtrnác-
tistovkou. Byl těžší „na předek“, houpavější. 
Což šlo poněkud kompenzovat stisknutím 
tlačítka Sport na displeji multimediálního 
systému.  

Systém mi umožňoval volbu mezi pěti 
jízdními módy – od Comfortu, přes Eco, 
Normal, individuální nastavení až po Sport. 
U toho prvního jsem cítil, že vůz po přepnutí 
přes nerovnosti v silnicích doslova letěl, při 
přepnutí na sportovní naopak vše přitvrdilo; 
nerovností na silnicích si už nešlo nevšímat. 
Ale to nebyly jediné možnosti. Nastavení 
bylo možné kombinovat podle charakteru 
jízdy a stavu vozovky – například řízení, 
převodovku a motor přepnout do polohy 
Normal a tlumiče do polohy Sport. 

Chyběla jen ozvěna 
Superb Combi je vhodné auto nejen pro 
větší rodinu, ale samozřejmě i pro movitěj-
ší podnikatele, manažery. Pyšní se velmi 
pohodlnými sedadly (jsou vhodná i pro 

dvoumetrové čahouny s výraznou nadvá-
hou!) a komfortem. Ten podtrhuje například 
třízónová klimatizace. 

Velkorysý prostor (v tom se Superb rovná 
modelům Audi A6 Avant a Mercedes-Benz 
Combi třídy E) na jednoho britského novi-
nář zapůsobil natolik, že se neudržel a ve 
své recenzi napsal: „Je až s podivem, že při 
hovoru se spolujezdci v tak velkém interiéru 
neslyšíte ozvěnu.“ To mi přišlo jako naprosto 
přesná charakteristika. 

K příjemnému pocitu při jízdě v testo-
vaném voze přispívaly použité materiálu 
v interiéru. Pochvalu v této souvislosti 
zasloužilo odhlučení. A ještě jedno musím 
zmínit: hodně dám při posuzování aut na 
zvuk dveří. Tady se při jejich zavření ozvalo 
doslova konejšivé zaklapnutí. Přesně v du-
chu toho, jak to auto jezdí. 

A co bylo na všem nejlepší? Vědomí, že 
tohle auto, které je se svou zvětšenou pali-
vovou nádrží na 66 litrů přímo předurčeno 
k tomu, aby přejelo Evropu na jeden zátah, 
pořídíte za mnohem nižší cenu než vozy 
prémiové. 

Eso v rukávu 
Superb je v současnosti pro mladoboleslav-
skou automobilku potažmo pro koncern 
Volkswagen doslova terno, trefa do černého. 
Silný zájem o tento model totiž způsobil, že 
Škoda byla schopná pozdvihnout loni svoji 
rentabilitu tržeb na 8,7 procenta z hodnoty 
7,6 procenta v roce 2015. 

Mladoboleslavská značka se tak stala loni 
druhou nejprofitabilnější částí koncernu, 
když předstihla značku Audi (8,2 %). Před ní 
zůstalo jen legendární Porsche. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 

zinový motor o výkonu 206 kW (čtyřkolka, 
automatická převodovka, cena začíná na  
1 024 900 korunách). Jen upozorňuji dopře-
du, aby se předešlo případným zklamáním 
– na extrémní výkony v serpentinách tenhle 
čahoun stavěný opravdu, ale opravdu není. 

Hodně submisivní 
Dvoukolka, kterou jsem měl na test, mi 
nabídla na silnici především bezpečí, jistotu, 
prima pocit z komfortní jízdy. Vše se pak 
samozřejmě násobí ve voze s pohonem všech 
kol. Řízení bylo předvídatelné, vyvážené, 
byť s vlažnější odezvou. 

Téměř pětimetrový vůz postavený na 
osmnáctipalcových kolech z lehké slitiny nic 
nenamítal, podvoloval se bez odporu, i když 
jsem ho trápil sebevíc. Brzdy byly účinné 
a přispívaly až k sametovému, hladkému 
pocitu z jízdy. A co teprve jízda na dálnici, FO
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SAMEŤÁK. Dvoulitrový 
agregát TDI se vstřikováním 
paliva common-rail překvapuje 
vysokým točivým momentem  
a kultivovaným chodem.
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Podle personálních agentur shánějí 
firmy brigádníků až o čtvrtinu 
více než loni a poptávka výrazně 

převyšuje nabídku.

Čeští studenti zlenivěli, nezaměst-
naní mají smůlu
Zájem mladých lidí o sezonní práce při stu-
diu v posledních letech klesá, ačkoli jsou pro 
ně výhodné. Jaké daně brigádníci odvádějí 
státu, záleží na tom, na jakou smlouvu pra-
cují a jak vysokou odměnu mají. 

Letní přivýdělek je zajímavý také pro 
seniory a dosud byl oblíbený mezi neza-
městnanými. Firmám zoufale poptávajícím 
pracovníky ale komplikuje život nedávné 
rozhodnutí vlády a parlamentu.

Lidem v evidenci Úřadu práce ČR totiž 
v létě 2017 končí možnost měsíčního přivý-
dělku na dohodu o provedení práce (do výše 
poloviny minimální mzdy, tedy 5500 korun 
měsíčně). Šlo přitom o velmi oblíbený bonus 
(mezi nezaměstnanými i zaměstnavateli). 
V průběhu dubna si v ČR takto přivydělá-
valo přibližně 42 tisíc z 327 tisíc uchazečů 
o zaměstnání. „Cílem změny je motivovat 
nezaměstnané, aby si hledali trvalou práci, 
a zabránit zneužívání systému,“ zdůvodňuje 
ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. 

Proč jsou brigády výhodné?
Brigády většinou fungují na bázi dohod 
mimo pracovní poměr.

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou 
do deseti tisíc korun je stále nejvýhodnější 
dohoda o provedení práce (DPP).

„Smlouva je omezena 300 hodinami za 
rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud je ale 
měsíční odměna do deseti tisíc korun, je 
tato dohoda výhodná pro obě strany,“ říká 
Blanka Štarmanová, daňová poradkyně 
TaxVision. Uzavře-li student se zaměstnava-
telem DPP, nemusí odvádět státu zdravotní 
ani sociální pojištění. 

Méně výhodná je dohoda o pracovní 
činnosti (DPČ), která na rozdíl od DPP není 
výrazněji omezena počtem hodin. U těchto 
smluv ovšem pracující studenti v drtivé 
většině pojištění platit musejí.

Výjimka nastává jen v případě, že je 
jejich výdělek nižší než 2,5 tisíce korun. Pak 
pojištění neplatí ani oni, ani zaměstnavatel. 

U obou dohod lze uplatnit tradiční daňovou 
slevu na poplatníka a případnou slevu na 
studenta.

Daňové přiznání. Ano, či ne?
Daňové přiznání mají povinnost odevzdat 
berňáku jen ti studenti, kteří pracují pro 
více zaměstnavatelů současně.

Před nástupem do práce může brigád-
ník podepsat prohlášení poplatníka daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
– takzvaný růžový papír. V takovém případě 
daňové přiznání podává a daň zaplatí. V da-
ném měsíci zároveň nesmí totéž prohlášení 
podepsat u jiného zaměstnavatele.

„Brigádník pak dostane od zaměstnava-
tele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti 
nebo si jej vyžádá,“ říká Blanka Štarmanová. 
To předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu 
daně. Pokud růžový papír nepodepíše, 
dostane na ruku méně peněz, protože za něj 
zaplatí daň zaměstnavatel. Student může na 
konci roku požádat podnik, kde pracoval, 
o roční zúčtování, ale opět jen v případě, 
že nepracuje pro více firem najednou. Část 
nebo celou zaplacenou zálohovou daň mu 
poté firma vrátí. 

I srážkovou daň může dostat brigádník 
zpět, a to právě v případě, že přiznání podá. 
Vyměřenou daň mu doplatí stát, a ještě 
studentům ve většině případů vznikne 
přeplatek vzhledem ke slevám, které mohou 
uplatnit.

BUSINE S SINFO.C Z
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Výhodná DPP
Při krátkodobé brigádě je stále nejvýhodnější 
dohoda o provedení práce (DPP). Je omezena 
300 hodinami za rok u jednoho zaměstnavatele. 
Pokud je ale měsíční odměna do deseti tisíc 
korun, je tato dohoda výhodná pro obě strany. 
Uzavře-li ji student, nemusí odvádět státu 
zdravotní ani sociální pojištění. 
Méně výhodná je dohoda o pracovní činnosti 

(DPČ), která na rozdíl od DPP není výrazněji 
omezena počtem hodin. U těchto smluv ovšem 
pracující studenti pojištění v drtivé většině platit 
musejí. 

Firmy shánějí brigádníky. Sezonní 
práce jsou výhodné pro obě strany
Nastává čas letních prací. 
Českým firmám zoufale 
chybějí nejen stálí zaměstnanci, 
ale také brigádníci
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DPH: Firem s obstaveným majetkem 
přibývá. Hrozí státu žaloby?
Trestá Finanční správa ČR 
poctivé podnikatele? Někteří politici se 
toho obávají, správce daní to odmítá

Slevy pro studenty, seniory a další 
výhody
„Každý poplatník daně z příjmů může 
uplatnit základní daňovou slevu, která činí 
24 840 korun za rok, za měsíc 2070 korun. 
Studenti mají nárok také na slevu na stu-
denta,“ uvádí Dana Trezziová z poradenské 
společnosti BDO.

Studující si mohou odečíst z daně až  
4020 korun za rok, to jest 335 korun měsíč-
ně. Nárok na tento bonus mají mladí lidé do 
26, případně až do 28 let, pokud absolvují 
denní studium v doktorském programu.

Ti, kteří podepsali růžový papír, neplatí 
díky slevám nic až do hrubé měsíční mzdy či 
odměny ve výši 11 900 korun.

„Důchodci nemají žádné zvláštní 
postavení, co se týká podávání daňových 
přiznání a danění. Vykonávají-li práci na 
základě živnostenského listu, podléhá 
tento příjem zdanění i odvodu sociálního 
a zdravotního pojištění,“ doplňuje Blanka 
Štarmanová.

V takovém případě mají penzisté nárok 
i na daňovou slevu na poplatníka ve výši 
2070 korun měsíčně.

Pokud důchodce vykoná takzvanou příle-
žitostnou činnost, například jednorázovou 
výpomoc, pak je příjem osvobozen od daně 
z příjmů i obou pojištění, jestliže nepřesáh-
ne hranici 30 tisíc korun za rok. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Počet zajišťovacích příkazů, kdy je – 
na základě podezření z podvodu – 
možné ještě před vyměřením 

daně z přidané hodnoty (DPH) obstavit 
podnikatelům účty či majetek, výrazně 
narůstá. Příkaz je v zákoně o DPH od roku 
2013, ale zatímco v prvním roce postihl 
správce daně jen 467 poplatníků, v roce 
2016 už šlo o 1491 podnikatelů. Loni získal 
stát od podezřelých podniků 1,1 miliardy 
korun. Nejvýraznější – téměř dvojnásobný 
nárůst – nastal mezi roky 2014 a 2015. Řada 
firem končí v insolvenci a státu v budoucnu 
hrozí soudy a arbitráže.

Babišův daňový džihád?
Vede Finanční správa (FS) od nástupu 
Andreje Babiše do vlády proti podnikatelům 
svatou válku, ptají se mnozí. Náměstky-
ně ministra financí pro daně a cla Alena 
Schillerová odmítá, že by šlo o záměrné 
trestání podnikatelů. Větší počet postihů je 
prý přirozeným důsledkem toho, že se berní 
úředníci v prvních letech učili s novinkou 
zacházet a chyběly jim zkušenosti.

„Nemyslím, že se tento institut využívá 
příliš často. Stále jde o výjimečný nástroj. 
V Česku je zhruba půl milionu plátců DPH 
a Finanční správa České republiky zatím vy-
dala asi jen pět tisíc zajišťovacích příkazů,“ 
uvedla Schillerová v České televizi.

„Odhalování karuselových podvodů je ve-
lice složité. FS se to učila za pochodu, neměli 
jsme judikaturu Evropského soudního dvo-
ra, která definuje daňový podvod. Když se 
úředníci naučili s příkazy pracovat, začali je 
používat o něco více,“ dodává náměstkyně.

Podle Schillerové podaly firmy zhruba 
v polovině případů odvolání, ale jen jednou 
Generální finanční ředitelství příkaz zrušilo 
a sedmkrát zasáhl Nejvyšší správní soud. I to 
považuje náměstkyně za důkaz, že se nástroj 
používá jen v oprávněných případech. Nej-
vyšší správní soud nesouhlasí s excesivním 
využíváním příkazů. „Správní soudy musejí 
trvat na požadavku individuálního odůvod-
nění jednotlivých případů,“ říká soudce Nej-
vyššího správního soudu Filip Dienstbier.

Zbytečná hysterie
„Pod záminkou boje proti podvodníkům lik- 
vidují nevinné podnikatele,“ říká poslanec 
TOP 09 Martin Plíšek. Podle TOP 09 mohou 
být dopady zajišťovacího příkazu pro firmu 
likvidační. Soudní příkaz, který je zvrátí, 
přichází často pozdě.

Ministerstvo hysterii odmítá. Spolu s Ge-
nerálním finančním ředitelstvím ČR vydalo 
po sněmovní schůzi společnou tiskovou 
zprávu, kde připomíná, že od roku 2016 už 
se počet příkazů nezvyšuje.

„Zároveň se výrazně zlepšuje poměr mezi 
tím, co Finanční správa podnikatelům po 
provedeném šetření vrací, a tím, co odvede 
do státního rozpočtu jako zachráněnou daň. 
Je nutné si uvědomit, že Finanční správa 
díky svým výsledkům v boji s karuselovými 
podvody čelí stále rafinovanějším fiktiv-
ním obchodním modelům a k zachránění 
prostředků musí často vydat více zajišťova-
cích příkazů jednomu jedinému daňovému 
subjektu,“ uvádí tisková zpráva. 

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

Má nějaký smysl pravidelně aktualizovat  
firemní webovou prezentaci?
PETR P., Brno

V České republice má webové 
stránky více než 82 procent firem 
s deseti a více zaměstnanci. 

Poněkud horší je situace u živnostníků, 
kdy webovou prezentaci využívá zhruba 
70 procent z nich. V ČR je přitom 50 pro- 
cent firemních webových stránek 
neaktuálních, respektive poslední aktivita 
se na nich projevila více než před rokem. 
A to je špatně. Takový web postupně 
zestárne, a už vůbec neplní činnost, 
pro kterou byl stvořen – nepřináší nové 
zakázky. 

Pokud firmy nevědí, jak se o technické 
zázemí webu starat, je pro ně složité se 
k nim přihlašovat a neorientují se v něm, 
je pro ně lepší využít některou z volně 

dostupných služeb tvorby profesionál-
ních webových stránek. Ta za ně natrvalo 
vyřeší technickou stránku věci, pomůže 
s formou prezentace a zajistí snadný pří-
stup do správy obsahu.

Mnohé firmy význam aktuálního 
obsahu ve vztahu k návštěvníkovi stále 
podceňují. Weby, které vykazují tuto 
neaktivitu delší než tři měsíce, ztrácejí na 
své popularitě a jsou hůře dohledatelné – 
tudíž pro zákazníka obtížněji k nalezení. 
Kvalitní web, který zákazník po pár vteři-
nách neopustí, by přitom měl klást důraz 
jak na obsah, tak na formu. Při tvorbě 
nových stránek jsou zvláště drobnější 
podnikatelé často limitováni finančně. 
Pro ně je proto výhodnější sáhnout po 

předem připravených šablonách firem-
ních stránek, které jsou přizpůsobené pro 
různá podnikatelská odvětví. Majitelé 
firem díky tomu nemusejí zdlouhavě vy-
hledávat různé druhy nabídek, porovná-
vat poptávky a řešit, jakou funkcionalitu 
potřebují. Tyto systémy ve standardu 
nabízejí použití vlastní domény, obsah bez 
reklam, moderní design i předem připra-
vený obsah. Technickou podporu zajišťuje 
provozovatel, a podnikatelé tak nemusejí 
trávit čas řešením provozních problémů 
webu a mohou se soustředit více na jeho 
obsah. 

ONDŘEJ KRATĚNA. 
CEO společnosti Webnode

INZERCE    A171002972
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

26. – 28. ČERVENCE
ŠANCE PRO TUZEMSKÉ DODAVATELE
Agentura na podporu exportu CzechTrade zve české firmy ke 
společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Autome-
chanika 2017 v americkém Chicagu. Cílem je podpořit firmy 
v jejich pronikání na zahraniční trhy. Kromě příprav společné 
expozice nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení 
šancí na úspěšný vývoz. Podrobnosti na e-mailu: vendula.
hlobilova@czechtrade.cz.

7. SRPNA 
JAK ZAČÍT S EXPORTEM ČI INVESTICEMI?
Chcete exportovat a nevíte jak? Potřebujete asistenci v zahrani-
čí u obchodního případu? Nebo vás zajímá čerpání investičních 
pobídek? Agentura CzechInvest pořádá 7. srpna v Ústí nad 
Labem konzultační den pro podporu zahraničního obchodu. 
Přihlášky ke konzultaci, která je zdarma, mohou zájemci posí-
lat do konce července na e-mail: petr.vodicka@czechinvest.org.  

24 – 29. SRPNA
SÍLA TRADICE: NEZAPOMEŇTE NA ZEMI ŽIVITELKU
Poslední srpnový týden patří na výstavišti v Českých Budějo-
vicích tradiční akci. Země živitelka je největším a nejvýznam-
nějším agrosalonem svého typu, zaměřujícím se na zemědělský 
sektor, ve střední Evropě. Dozvíte se, co nového je v agrárním 
vývoji, výzkumu a co čeká zemědělství v budoucnosti. Další 
informace na: https://www.vcb.cz/kalendar/542-mezinarodni-
-agrosalon-zeme-zivitelka-cesta-zemedelstvim.

12. – 14. ZÁŘÍ
ČESKÁ KVALITA NA BUSINESS EXPO
Příležitost poznat kvalitní české výrobky a služby a navázat 
nová obchodní partnerství mají zástupci firem na Mezinárod-
ním multioborovém veletrhu Czech Republic Business Expo 
2017. Ten se uskuteční ve dnech 12. – 14. září 2017  
v Olomouci. Více informací na stránkách www.crpexpo.com.

20. ZÁŘÍ 
CHYTRÁ MĚSTA 2017
Ve středu 20. září se v Českých Budějovicích uskuteční konference 
CityCon 2017, zaměřená na problematiku Smart City a Smart 
Region. Podrobnější informace se zájemci dozvědí na e-mailu 
j.kanovska@tcpisek.cz, případně na webu http://citycon.cz/ 

1. – 31. ŘÍJNA
SLAVNÝ KONCERN HLEDÁ DODAVATELE
CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením 
v Düsseldorfu hledá v České republice dodavatele pro jednoho 
z největších elektrárenských a plynárenských podniků v Evro-
pě. V říjnu 2017 budou mít vybraní dodavatelé v Praze příle-
žitost hovořit osobně s nákupčími centrálního nákupu innogy 
o dodávkách na trzích v Evropě, kde koncern působí. Podrob-
nosti na http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/ 
kalendar-akci/energeticky-koncern-innogy-hleda-dodava- 
tele-v-270084.html

07/2017 l 81

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

9. SRPNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

21. SRPNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

24. SRPNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

25. SRPNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost 
daně za červenec 2017

  souhrnné hlášení za červenec 
2017

  kontrolní hlášení za červenec 
2017

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za červenec 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za červenec 

2017
  daňové přiznání k uplatnění 

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

31. SRPNA
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

  splatnost 1. splátky daně  
(poplatníci provozující země-
dělskou výrobu a chov ryb  
s daní vyšší než 5 000 Kč)

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
červenec 2017

11. ZÁŘÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

15. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  čtvrtletní záloha na daň
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Loni jsme na internetu poprvé utratili 
přes 100 miliard korun a i z těch, kteří 
se nakupování online dříve báli, jsou 

dnes zkušení eshopoví matadoři. Přizpůsobit 
se nejnovějším trendům tak musejí nejen 
specializované e-shopy, ale i velké obchodní 
portály jako Aukro.

1. Maximálně zjednodušujeme
Na Aukru se v dnešní době prodá přes 30 ti-
síc položek denně a v 50 procentech se jedná 
o nové zboží. Proto není čas na zdlouhavé pro-
cedury ani při nákupu, ani při prodeji. Jedním 
z prvních kroků, jak přizpůsobit nové Aukro 
současným požadavkům, tak bylo maximální 
zjednodušení vystavení nabídky a dalších 
procesů, které souvisejí s prohlížením a náku-
pem zboží. Stejně tak napojit na Aukro vlastní 
e-shop nebo vytvořit v rámci portálu nový ob-
chod je dnes mnohem rychlejší a intuitivnější.

2. Dáváme prostor malým i velkým
I když se počet e-shopů v České republice 
pomalu blíží 40 tisícům, stále je tu dost lidí, 
kteří by rádi nějakou tu věc (či více věcí) 
prodali online, ale vlastním obchodem nedis-
ponují. Aukro už není ten portál, který sloužil 
především k aukčnímu prodeji jednotlivých 
věcí. Měníme se. Dnes už obrovskou část naší 
nabídky tvoří nové zboží, nabízené stejně jako 
v klasických e-shopech. Takový malý inter-
netový obchod si u nás přitom může založit 
kdokoli. Stačí k tomu několik jednoduchých 
kroků a portál se pak sám postará o přitáhnutí 
kupujících, propagaci zboží ve vyhledávačích 
nebo zákaznickou a technickou 
podporu.

3. Radíme a pomáháme 
v krizových situacích
Velkým strašákem na začátku 
letošního roku bylo pro e-shopy 
zavedení EET. Také na profesio-
nální prodejce na Aukru, tedy na 
ty, kteří mají IČO, připadla nově 
povinnost evidovat své platby, 
pokud proběhnou kartou přes 
platební bránu nebo hotově při 
převzetí. V tomto případě jsme 

věděli, že musíme zvolit proaktivní přístup. 
Pro naše prodejce jsme tak ve spolupráci s da-
ňovým poradcem připravili čtyřdílný seriál 
EET na Aukru, díky kterému jsme výrazně 
odlehčili naší podpoře s předpokládaným pří-
valem dotazů. Na portálu pro Aukro prodejce 
navíc nováčkům na serveru srozumitelně 
vysvětlujeme, jak svou nabídku nejlépe po-
psat, jaké fotografie přiložit nebo jak pracovat 
s titulky. Na stránce Data & trendy si pak 
každý může zjistit, o jaké zboží je aktuálně 
největší zájem nebo v jaký den a jakou hodinu 
se na portálu pohybuje nejvíc zájemců. Aukro 
má více než čtyři miliony registrovaných 
uživatelů a ani při desítkách tisíc transakcí 
denně se žádný prodávající nemusí bát, že by 
jeho zboží „zapadlo“.

4. Jsme partneři i asistenti
Asi ve čtvrtině případů se přes Aukro prodává 
unikátní typ zboží, kterému vévodí sběra-
telské předměty, starožitnosti či umění. Ne 
každý má ale dostatek zkušeností, aby správně 
stanovil odpovídající kupní cenu. Letos jsme 
tak představili Aukro partnery, odborníky na 
danou kategorii, na které se mohou prodá-
vající obrátit a požádat je o odhad. Služba 
je zdarma, využití Aukro partnerů tím ale 
nekončí. V případě, že se s prodejem zboží ne-
chce prodávající sám zatěžovat, partner zboží 
převezme, nafotí, popíše a vystaví na portálu.

5. Víme, že obsah prodává
Vystavit zboží online je jedna věc, představit 
ho široké veřejnosti formou, která ji baví, pak 

věc druhá. Nejsme sice značkou, která by 
přímo prodávala vlastní produkty, téměř 
o všech věcech, které je možné najít na 
Aukru, se ale dočtete na našem Aukro 
blogu. Přispívají na něj jak přímo 
prodávající, tak i známé osobnosti, 
profesionální fitness trenéři či food-

blogeři. Představuje to, co se právě 
prodává a o co je v sezoně zrovna zájem, 

baví nás. 

VÁCLAV LIŠKA,.spoluzakladatel 

portálu Aukro a jeho současný ředitel 

i majitel
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Pětice trendů, kterými se řídí nové Aukro
Sektor e-commerce v Česku roste neuvěřitelně, 
v online nakupování jsme světovou velmocí 
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Dávkovače pěnového mýdla
Podavače papírových ručníků v roli
Zásobníky na toaletní papír
Osvěžovače vzduchu
Koše
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